
3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ



II

3.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU
Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 06/2018

1. Baskı: Mayıs 2018
Yayıncı Sertifika No: 36934
ISBN: 978-605-68150-5-8

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları
Bu kitabın her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI’na aittir. Yayınevinin yazılı 
izni olmadan, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayını, 
çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Kitapda yer alan özet metin içerik sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Yayın 
evi ve kongre yönetimi bu konuda bir yükümlülük ve hukuki sorumluluğu kabul etmez. Bu konuda Güven 
Plus Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO: 10002:2014-14001:2004-9001:2008-
18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü”
tarafından 2016/73332 tescil numarası ile markalı bir eserdir.

Metin ve Dil Editörü
Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS

Kapak Tasarımı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Sayfa Düzeni
Burhan Maden

Baskı-Cilt:
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: 
02128014061-62-63

Sertifika No: 36934

GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul 
Tel: 02128014061-62-63
info@guvenplus.com.tr 



III

ORGANİZASYON FİRMASI



IV

ULUSLARARASI 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK 
VE TASARIM KONGRESİ3.
ÖZET METİN



V

www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org

KONGREYİ  
DÜZENLEYEN KURUM



VI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ



VII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ



VIII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI BU KONGRE İSTANBUL BİLİM
VE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ TARAFINDAN ORGANİZE

EDİLMİŞ VE DÜZENLENMİŞTİR.

KONGREMİZ 

(ISO 18001- OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-
QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

BELGELERİNE SAHİPTİR.

www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org
info@istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org



IX

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

İÇİNDEKİLER

İLERİ MALZEMELERİN DÜNYADAKİ GELİŞİM DURUMU ......................................................................................1
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

ENDÜSTRİ DEVRİMİ 4.0 İÇİN TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR ..................................................................5
Prof. Dr. Bülent EKER

DUBLEKS DIN X2CrNiMoN22 5 3 PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK PROBLEMLERİ ................................10
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

SİLİKA AEROJEL VE GÜNCEL UYGULAMALARI ....................................................................................................13
Prof Dr. Sevil YÜCEL

YÜKSEKÖĞRETİMDE PLANLAMA VE TASARIM DİSİPLİNLERİNİN BİRLİKTELİĞİ .......................................15
Prof. Dr. Abdullah KELKİT

MODERN TASARIMDA VE SANATTA: DOĞA, GEOMETRİ, SOYUTLAMA VE SOYUT  ....................................17
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

KAMUDAN ÖZELE PEYZAJ TASARIMI ......................................................................................................................19
Dr. Öğr. Üyesi. Alper SAĞLIK 

EKLEM KİREÇLENMESİ FİZİK TEDAVİ TAKİBİ İÇİN SİBER FİZİKSEL SİSTEM TASARIMI  ...........................21
Fatih ATAMTÜRK1, Halil YİĞİT2

GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÜZERİNDE KULLANILAN ARAYÜZ TASARIM PROGRAMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI ....................................................................................................................................................23

Volkan ERDEMİR 1, Yılmaz GÜVEN2, Hilmi KUŞÇU3, Eray YILMAZLAR4

I-ENKESİTLİ ÇELİK YAPI ELEMANLARI İÇİN PRATİK TASARIM FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ......25
Hüseyin ŞENLİ1, Fuad OKAY2, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU3

METAL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ CHLORELLA TÜRÜ MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN 
İNCELENMESİ .................................................................................................................................................................27

Sümeyye HASANOĞLU1, Togayhan KUTLUK2, Nurcan KAPUCU3



X

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ’NDEN KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE 
OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ ..........................................................................................................................................29

Celal ÖZKALE1, Mücahit OPAN2, Murat ÜNLÜ3, Cenk ÇELİK4, Halil İbrahim SARAÇ4

SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER ROBOT DESIGN AND IMPLEMENTATION ....32
Ali ŞENOL1, Zeki KIRAL2

TASARIMDA MALZEMENİN ROLÜ.............................................................................................................................34
Zeki ÇİZMECİOĞLU

GIDA AMBALAJ SEKTÖRÜNDE İNCE CİDARLI PARÇALARIN ÜRETİMİ İÇİN YENİ NESİL ENJEKSİYON 
MAKİNALARININ KULLANIMI ...................................................................................................................................36

Deniz SÖNMEZ1, Ayşegül Akdoğan EKER2

TÜKETİCİLERİN MOBİLYA STİLLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ VE SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN  
FAKTÖRLER ....................................................................................................................................................................38

Abdi ATILGAN1, Hatice ULUSOY2, Necmi KAHRAMAN3, Hüseyin PEKER4

BARİT VE BORLU BİLEŞİKLERİN WENGE ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ....................40
Hatice ULUSOY1, Mehmet ÖZCAN2, Abdi ATILGAN3, Özlem AYDIN4, Hüseyin PEKER4

BARİT (BaSO4) MADDESİNİN AHŞAPTA EMPRENYE EDİLEBİLME ÖZELLİĞİ VE BAZI TEKNOLOJİK 
ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ ...................................................................................................................................42

Hatice ULUSOY1, Abdi ATILGAN2, Hüseyin TAN 3, Hüseyin PEKER4 

KAMUSAL YAPILARIN TOPLUMSAL BELLEKTEKİ YERİ: KONYA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ  ......................44
Seda ÇAĞLAR1, Fatih SEMERCİ2

VALIDATION OF A UPA* (AN OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR AIRCRAFT PERFORMANCE  
ESTIMATION) ..................................................................................................................................................................46

Saeed BAROUD1, Veysel ÇAKIR2 

ÇELİK ÜRETİMİNDE KOK BATARYALARININ FARKLI SÖNDÜRME SİSTEMİ TASARIMLARININ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ ................................................................................................................................................48

Gülay AKKAR1, Adalet ZEREN2

PEYZAJ TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ KAPSAMINDA SOKAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: 
ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ ÖRNEĞİ ...................................................................................................................50

Alper SAĞLIK1, Yavuz ALKAN2, Abdullah KELKİT3, Merve TEMİZ4, Elif SAĞLIK2

PEYZAJ TASARIMINDA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI-TEKNOPEYZAJ ...................52
Nagihan CANKURT1, Alper SAĞLIK2

EĞİTİM KURUMLARININ ENGELLİ ULAŞILABİLİRLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ÇANAKKALE  
KENTİ ÖRNEĞİ  ..............................................................................................................................................................54

Merve TEMİZ1, Alper SAĞLIK2, Abdullah KELKİT2, Elif SAĞLIK3



XI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

KENTLEŞMEDE KARŞILAŞILAN KISITLAMALARIN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ – 
ÇANAKKALE ÖRNEĞİ ...................................................................................................................................................56

Alper SAĞLIK1, EMRE ÖZELKAN2, Abdullah KELKİT1

KENTE VE ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR .....................................................................................................58
Reva ŞERMET1, Murat ÖZYAVUZ2, Suat ÇABUK3

SÜRDÜRÜLEBİLİR AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASINDA SERTİFİKA  
SİSTEMLERİNİN YERİ ...................................................................................................................................................60

Reva ŞERMET1, Murat ÖZYAVUZ2, Suat ÇABUK3

GOLDBACH HİPOTEZLERİNİN İSPATI IŞIĞINDA ASAL SAYILARA YENİ BİR BAKIŞ ......................................62
Muzaffer AKSOY

DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN FARKLI 
KAPLAMA MALZEMELERİ İLE İŞLEME VERİMLİLİĞİNİN VE KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASININ 
DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ .............................................................................................63

Emre DAL1, Şenol ŞAHİN2, Yıldız ŞAHİN3

ÇOK KATMANLI İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEMOGLOBİN PROTEİNİNİN İKİNCİL 
YAPISININ TAHMİNİ ......................................................................................................................................................65

Burcu ÇARKLI YAVUZ1, Nilüfer YURTAY2, Özhan ÖZKAN3

13 EKİM 1993 (MW=6.9) ve 25 EKİM 1993 (MW=6.7) DOĞU YENİ GİNE DEPREM ÇİFTİNİN UZAK-ALAN 
SONLU-FAY KAYNAK ÖZELLİKLERİ .........................................................................................................................67

Emrah BUDAKOĞLU1,Murat UTKUCU2, Ali SİLAHTAR3, Günay BEYHAN4

24 MAYIS 2014 KUZEY EGE DENİZİ DEPREMİ (MW=6.9) SONLU-FAY KIRILMA ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ .................................................................................................................................................................69

Emrah BUDAKOĞLU1, Murat UTKUCU2, Ali SİLAHTAR3

1.2MW RÜZGAR TÜRBİNİ KANADININ AERODİNAMİK OPTİMİZASYONU .....................................................71
Oğuzhan GEDİK1 , Ayşegül AKDOĞAN EKER1 , Cihan DEMİR1

DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN PARAMETRELERİNİN ETKİSİ .......................................73
Ali SİLAHTAR1, Emrah BUDAKOĞLU2, Mehmet Zakir KANBUR3, Günay BEYHAN4 

SENARYO DEPREM SİMÜLASYONU İLE ISPARTA HAVZASININ ŞİDDET HARİTASI TAHMİNİ:  
1 EKİM 1995 (Mw:6.2) DİNAR DEPREMİ ÖRNEĞİ ......................................................................................................75

Ali SİLAHTAR1, Emrah BUDAKOĞLU2, Günay BEYHAN3, Mehmet Zakir KANBUR4 

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEM TEKNİĞİYLE 
İNCELENMESİ .................................................................................................................................................................77

Banu Çiçek KURDOĞLU1,Seyhan SEYHAN2, Elif BAYRAMOĞLU3



XII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ ÖRNEĞİ ................79
Elif BAYRAMOĞLU1, Banu Çiçek KURDOĞLU2, Sultan Sevinç Kurt KONAKOĞLU3, Seyhan SEYHAN4

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL OLARAK DEPOLANMASI İÇİN ISI DEPOSU TASARLANMASI VE BU 
DEPOYA DİREK GÜNEŞ IŞINIMININ ETKİSİ .............................................................................................................81

Kemal ÜÇLER1, Ali KİBAR2, Kadri Süleyman YİĞİT3

SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIM PROJESİ .........................................................................83
Berker SİPAHİ1, Durmuş KAYA2, Muharrem EYİDOĞAN3

, Müfit YÜCE4

EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ ...................................................................................................................................85
Alper SAĞLIK1, Abdullah KELKİT1, Yavuz ALKAN3, Mazhar Tuğsen ULUSOY3, Elif SAĞLIK2 

GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................................................................................................................87

Yavuz ALKAN1, Alper SAĞLIK2, Abdullah KELKİT3, Elif SAĞLIK4

ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF YEŞİL ALAN OLANAKLARININ VERİMLİLİK 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...........................................................................................................................89

Yavuz ALKAN1, Abdullah KELKİT2, Alper SAĞLIK3, Elif SAĞLIK4

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ARACILIĞI İLE BİTKİSEL 
TASARIMIN İNCELENMESİ ..........................................................................................................................................92

 Alper SAĞLIK1, Emre ÖZELKAN2, Abdullah KELKİT1, Elif SAĞLIK3

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ŞEMA’NIN TASARIM SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN 
ARAŞTIRILMASI; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ .......................................................94

Ahmet Cihat ARI1, Murat ORAL2

HERKES İÇİN TASARIM VE ÇOCUK OYUN ALANLARI .........................................................................................96
Okşan TANDOĞAN1, Elif Ebru ŞİŞMAN2

EK YAPININ TARİHİ YAPIDAKİ GÖRSEL ETKİSİNİN EGEMENLİK İLİŞKİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ...98
Gamze Fahriye PEHLİVAN

CEVAT DERELİ’NİN RESİMLERİNDE FİGÜR, NESNE VE LEKE DEĞERLERİ ...................................................100
Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2, Aybüke İŞLEYEN3

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: ANTALYA DOKUMA ALANI ÖZELİNDE  
BİR PROJE DENEYİMİ .................................................................................................................................................102

Alper ÇAKIROĞLU1, Serkan SINMAZ2, Aslı ALTANLARZ3

SEMBOLİZM AKIMI KAPSAMINDA KADIN FİGÜRÜNÜN İŞLENİŞİ  .................................................................104
Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2, Fatih İŞLEYEN3



XIII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

FARKLI ŞEKİLLERDE CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN  
PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ ...................................................................................................................106

A. Hakan POLAT1, Ayşegül KAYA TANRIVERDİ2, Ercan ÖZGAN3

KOLON MANTOLAMA VE BETONARME PERDE DUVARLARLA GÜÇLENDİRİLEN ÇERÇEVELERİN 
PERFORMANSLARININ ANALİZİ .............................................................................................................................108

A. Hakan POLAT1, Ayşegül KAYA TANRIVERDİ2, Ercan ÖZGAN3

MEKÂNDA ZAMANI GÖRMEK VE GÖSTERMEK ÜZERİNE İKİ YAKLAŞIM: TARİHSEL VE  
DENEYİMSEL METOT..................................................................................................................................................110

Sennur HİLMİOĞLU

İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ ...........................................................................................................112
Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY1, B. Burak KAPTAN2

BODRUM GELENEKSEL KONUT YAPISI VE İÇ MEKÂNLARI  ............................................................................114
Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY

DİVANYOLU ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ KENT MEYDANLARI, BU MEYDANLARI TANIMLAYAN 
BİNALAR VE BU MEYDANLARIN BARINDIRDIĞI GÜNÜMÜZDE VAROLMAYAN İŞLEVLER ....................116

Münevver DAĞGÜLÜ ¹, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ²

GELENEKSEL MİMARİDE BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ/AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİ ..........................................................................118

Kader KESKİN

YEŞİL BİNA TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN PALLADİUM TOWER VE BARCO TEKSTİL 
FABRİKASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ......................................................................................................120

Ekrem KAZAN1, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ2

KIRSAL YERLEŞMELERDE GELENEKSEL KONUTLARIN EKOLOJİK AÇIDAN İRDELENMESİ: ILDIRI 
KÖYÜ ÖRNEĞİ ..............................................................................................................................................................122

Burcu ŞENGÜN ERTURGUT¹, Mehmet Bülent ÖZKAN²

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANIM OLANAKLARI VE TASARIM İLKELERİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME .....................................................................................................................................................................124

B. Ece ŞAHİN 

SEÇİLMİŞ NEOLİTİK ANADOLU BULUNTU YERLERİNDEKİ ARKEOLOJİK BULUNTU TÜRLERİNDEN 
MİMARİ KİMLİKTE OLANLARI ÜZERİNE BİR DERLEME ...................................................................................126

Atlıhan Onat KARACALI1, Nur URFALIOĞLU2

KİMYASAL ENJEKSİYON YAPILMIŞ KUMLARDA FARKLI KÜR KOŞULLARININ PERMEABİLİTEYE 
ETKİSİ .............................................................................................................................................................................128

Eyubhan AVCI



XIV

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

YATAK KATSAYISI DEĞİŞKEN ELASTİK ZEMİN ÜZERİNDEKİ KİRİŞİN EĞİLME PROBLEMİNİN  
FARKLI ANALİTİK TAHMİN YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ .........................................................................130

Hilal ALBAYRAK MUTLU1, Safa Bozkurt COŞKUN2, Eren MUTLU3

BULANIK MANTIK TABANLI HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE 
KONTROLÜ, TASARIMI VE OPTİMİZASYONU ......................................................................................................132

Metin TÜYSÜZ1, Halil İbrahim OKUMUŞ2

İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARDA PİSTON KOLU AĞIRLIK ORANININ DENGELEMEYE  
ETKİSİ  ............................................................................................................................................................................134

Selim KÜÇÜKATEŞ1, H.Metin ERTUNÇ2

VERİ TABANI YÖNETİM YAZILIMINDA OBJELERE ERİŞİM VE YETKİLENDİRME GÜVENLİĞİ:  
ORACLE VERİ TABANI ÖZELİNDE İNCELENMESİ ...............................................................................................137

Ahmet YORULMAZ1, Nejat YUMUŞAK2

[0/90]s FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT  
MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN DELAMİNASYON  
HASARININ İNCELENMESİ ........................................................................................................................................139

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2

[0/90]s FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT  
MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN YÜZEY  
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ........................................................................................................................141

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 VE AA6082-T6  
ALAŞIMLARININ FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK  
ÖZELLİKLERE ETKİLERİ ............................................................................................................................................143

Samet SOYLU1, Handan BAYCIK2 

WARMNESS TUNABLE LIGHT EMITTERS BASED ON NANOSHEET HETEROSTRUCTURES ......................145
Sunay TURKDOGAN1, Bayram KILIC2

GROWTH OF HYBRID NANO-SEMICONDUCTOR FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL  .............................147
Bayram KILIÇ1, Sunay TURKDOGAN2

INVESTIGATION OF NON-STICK EFFECT OF H-BN ON VITREOUS ENAMEL COATINGS ............................149
Büşra METE1, Cansu ÇELTİK2, Buğra ÇİÇEK3

COMPARISON OF SEISMIC LOAD BASED SPECTRAL ACCELERATION VALUES ACCORDING TO  
TBSC 2018 AND TSC 2007 ............................................................................................................................................151

Mustafa KOÇER1, Abdulhamit NAKİPOĞLU2, Burhan ÖZTÜRK3, Mohammed Gamal AL-HAGRİ4,  
Musa Hakan ARSLAN5



XV

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

INVESTIGATION OF DISPLACEMENT DEMANDS IN REINFORCED CONCRETE BUILDINGS IN THE 
CONTEXT OF THE CHANGED SEISMIC CODE .......................................................................................................153

Mustafa KOÇER1, Burhan ÖZTÜRK2, Abdulhamit NNAKİPOĞLU3, Mohammed Gamal AL-HAGRİ4,  
Musa Hakan ARSLAN5

MEANING IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE: A STUDY UPON REM KOOLHAAS .................................155
Alia RAHMOUN 1, Pınar DİNÇ KALAYCI2

THE EFFECT OF SURFACE MORPHOLOGY OF ZnO NANOSTRUCTURES FOR HIGH EFFICIENCY  
SOLAR CELL  .................................................................................................................................................................157

Bayram KILIÇ1, Sunay TURKDOGAN2

PLANE CONTACT PROBLEM ON INDENTATION OF A CIRCULAR PUNCH INTO A FUNCTIONALLY 
GRADED LAYER ...........................................................................................................................................................159

Erdal ÖNER1, Gökhan ADIYAMAN2, Murat YAYLACI3, Ahmet BİRİNCİ4

PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT WORKING FLUIDS FOR AN ORGANIC RANKINE CYCLE ....161
Mehmet Selçuk MERT1, Mehmet Emre BURULDAY2

THE INVESTIGATION OF THERMAL PROPERTIES OF GLASS FIBER REINFORCED PLA/PC  
COMPOSITES .................................................................................................................................................................163

Seda HAZER1, Meral COBAN1, Ayse AYTAC2

THE INVESTIGATION OF INSENSITIVITY, BALLISTICS AND CHEMICAL PROPERTIES OF A  
NOVAL RDX DERIVATIVE: TETRAZOLE MODIFIED RDX ...................................................................................165

Caglar CELIK BAYAR1, Mert BAYTAR2, Kudret Batuhan OKSEM3

THE EFFECT OF ATTACHED 1,2,4−TRIAZOLE RING ON THE CHEMICAL AND EXPLOSIVE  
PROPERTIES OF RDX ...................................................................................................................................................167

Caglar CELIK BAYAR1, Selim Can KABAHOR2, Mustafa ARAS3

DEVELOPMENT OF A ROS BASED CONTROL TOOLBOX FOR A 3D LASER SCANNING SYSTEM ..............169
Gokhan BAYAR

DESIGN OF AN AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL ROBOTIC SYSTEM ..............................................171
Gokhan BAYAR1, Erkan BASYIGIT2

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KENT MEYDANLARI: SAKARYA/ARİFİYE MEYDAN ÖRNEĞİ ...................................173
Buse FAZLIOĞLU1, Gülferah ÇORAPÇIOĞLU2

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE İÇ MEKÂN TASARIMI: İLKE-SİSTEM-TASARIM BAĞINTISI .........................175
Müge GÖKER PAKTAŞ

MİMARİ PROJELERDEKİ HATA ve BOZULMALARDA İNSAN KAYNAKLI ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI, 
ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRLİMESİ ...........................................................................177

Mahmut KAHRAMAN1, Ferhat PAKDAMAR 2



XVI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

UÇUCU KÜL, YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN  
BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ........................................180

İlhan YILMAZ1, Adnan ÖNER2 

POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN EĞİLME MUKAVEMETİNİN 
DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ  ..........................................................................................182
Ayşegül BODUR1, Şenol ŞAHİN2, Yıldız ŞAHİN3 ........................................................................................................................................................................................182

UNİFORM OLMAYAN ÇUBUKLARIN BOYUNA TİTREŞİMLERİNİN BAZI ANALİTİK TAHMİN 
YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ .............................................................................................................................184

Koray KONDAKCI1, Safa Bozkurt COŞKUN2

KESİŞEN KAZIKLARDAN OLUŞAN İKSA SİSTEMİNE BİR ÖRNEK ...................................................................186
Sinan KIR1,Utkan MUTMAN2 

YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİNİN YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERE  
ETKİLERİ ........................................................................................................................................................................188

Mümin ŞAHİN1, Cenk MISIRLI2, Selçuk SELVİ3

DEMİR DIŞI ALAŞIMLARDA YÜZEY KAPLAMANIN ETKİLERİ .........................................................................190
Mümin ŞAHİN1, Cenk MISIRLI2, Selçuk SELVİ3

MİMARİ AKIMLARIN DİNİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME .................192
Fatih SEMERCİ1, Fatmanur ATALAY2, Seda ÇAĞLAR3

ANADOLU’ DA SU DEĞİRMENLERİ GELENEĞİ ....................................................................................................194
M. Fatih ALPDOĞAN

MAKİNELERDE VE TESİSLERDE MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ VE UYGULAMALARI .................................196
Ferit ARTKIN

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ISO 50001: 2011 .......................198
Ferit ARTKIN

OTOMATİK VE EMNİYETLİ KUMAŞ BOYAMA VE KURUTMA MAKİNASI TASARIMI VE İMALATI ..........200
Ufuk YURTSEVER1, İsmail ÖNAL2, Bülent EKER3

ATMOSFERİK PLAZMA SPREY YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN FARKLI SERAMİK KAPLAMALARIN KURU 
AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ .................................................................................................................203

Ali AVCI1, Aysegül AKDOGAN EKER1, Muhammet KARABAŞ2, Emre BAL3

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI ile BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 ve AA5083-H111  
ALAŞIMLARININ İŞLEM PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERE ETKİLERİ .....................................................205

 Zeynep Büşra GÜNAL1, Handan BAYCIK2



XVII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ENERJİ SORUNUNUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE 
ÇÖZÜMÜ ........................................................................................................................................................................207

İlker İNAN1, Necmi Cemal ÖZDEMİR2, Ferit ARTKIN3

KATAMARAN (ÇİFT GÖVDELİ) YATLARDA İÇ MEKAN VE DIŞ KULLANIM ALANLARI TASARIMI ..........209
H. Tonguç TOKOL

PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNDE KULLANILAN ALGORİTMALARIN PSIM KULLANILARAK 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ....................................................................................................................................211

Hacer ÜÇGÜN1, Yasemin ÖNAL2

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTE 
MODELLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI .......................................................................................................213

Elif Büyük ÖĞÜT1, Engin AKÇAOĞLU2

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN SU- ETİLEN GLİKOL KARIŞIMLI AL2O3 BAZLI  
NANOAKIŞKANIN ISIL PERFORMANS ETKİSİNİN İNCELENMESİ ...................................................................215

Engin AKÇAOĞLU1, Elif Büyük ÖĞÜT2

NANOTEKNOLOJİ VE GELECEĞİN ÇEVRECİ POLİMERİ NANOSELÜLOZ ......................................................217
Nadir YILDIRIM

BURSA HİSAR İÇİ TARİHİ DOKU KORUMA ÇALIŞMALARINDA AŞAMALAR ANALİZLER VE  
SORUNLAR ....................................................................................................................................................................219

İbrahim YILMAZ 

AKRİLİK ELYAF PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ  .......................................................................................223
Semanur YAVUZ1, Seyfullah KEYF2

AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA HARÇLARINDA HARCIN TERMAL 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ .............................................................................................................................................225

Şevket Onur KALKAN1, Lütfullah GÜNDÜZ2

LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME  .......................................................................................................................................................227

Lütfullah GÜNDÜZ1, Şevket Onur KALKAN2, A. Münir İSKER3

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ARKA İÇ GÖVDE YAN PANEL MALZEMESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ...............229
Armağan TETİK1, Ayşegül AKDOĞAN EKER2

TAŞ KOLON UYGULAMASI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ: VAKA ANALİZİ .......................................................231
Ali Aytaç AYDEMİR1, Utkan MUTMAN2

SEMENTASYON ÇELİKLERİNDE OPTİMUM BOR KAPLAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ......233
Mustafa ÇÖL1, Funda Gül KOÇ1, Ece SİMOOĞLU SARI2



XVIII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

ELEKTROKAPLAMA İLE MEMS REZONATÖR VE MEMS TEST YAPILARININ ÜRETİLMESİ .......................235
Yasemen İNCE1, Mehmet Akif ERİŞMİŞ1

YAPISAL ATIK YÖNETİMİNİN HAMMADDE VE ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN ÖNEMİ .........................237
Burcu SALGIN1, Cahide AYDIN İPEKÇİ2, Tülay TIKANSAK KARADAYI3, Nilay COŞGUN4

YARI-AKTİF İZOLASYON SİSTEMİ ELEMANLARININ MEKANİK PARAMETRELERİNİN HER BİR 
ELEMANDAKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİĞİNİN TABAN DEPLASMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ..............239

Seda ÖNCÜ-DAVAS1, Cenk ALHAN2

AKILLI POMPA SİSTEMİ İLE İŞ OPTİMİZASYONU YAPABİLEN, REJENERATİF DEVRE MANTIĞI İLE 
ÇALIŞAN HIZLI VE EKONOMİK HİDROLİK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ ................................................241

Osman ASİ1, Aslı ÖZSOY2

İNCE BOYUTLU TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜNÜN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ..................243
Mustafa Kutkan KARAOĞLAN1, Vildan ÖNEN2

Al/Cu/SiC HİBRİT KOMPOZİTİNE SİNTERLEME SICAKLIĞININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ..245
Emre Cem SUMMAK1, Adalet ZEREN2

YAPILARDA CAMIN KOLON, KİRİŞ VE DÖŞEME OLARAK KULLANILMASI .................................................247
Göktuğ GÖKGÖZ1, Ali Osman KURUŞCU2

KAMUSAL ALAN KAVRAMININ MİMARİ PROJE YARIŞMALARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE 
YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ .....................................................................................................................................249

Muhammed Tarık MERMER1, Pınar DİNÇ KALAYCI2

EPS GEOFOAM SENTETİK MALZEMELERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR .................................................251
Mehmet Hayrullah AKYILDIZ1, Ferhat YETİZ2 

ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAMA ........................................................................................................................253
Aysel İÇÖZ1, Bülent EKER2

BİR YAPI BİLGİ MODELLEME UYGULAMASI: KONUT-AVM KARMA PROJESİ ..............................................255
Celal GELENER1, Safa Bozkurt COŞKUN2

KARTON AMBALAJLARDA YIRTILMALARA KARŞI, YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSI (TRIZ) NIN 
SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERILERI ................................................................................................................................257

Abdurrahman TÜKENMEZ 1, Mehmet KARA2, Levent UĞUR 2

YENİ TASARLANAN ELÇEK İLE KARTON KOLILERDE MEYDANA GELEN GERILMELERIN SONLU 
ELEMANLAR YÖNTEMI İLE İNCELENMESI ...........................................................................................................259

Abdurrahman TÜKENMEZ1, Levent UĞUR2, Mehmet KARA3, E. Türkmen DÖNMEZ4,

SABİT VE HAREKETLİ GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERİNİN SAKARYA İLİ İÇİN İLK ÖRNEKLERİNİN 
OLUŞTURULMASI VE GERÇEK GETİRİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ...................................................................261

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI1, Cenk YAVUZ2



XIX

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI İÇİN GÜNEŞ PANELİ SAYISI BELİRMEDE YENİ BİR HESAPLAMA 
YÖNTEMİ .......................................................................................................................................................................263

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI1, Cenk YAVUZ2

MOTORYAT TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ VE İÇ MEKANDA DETAY ÇÖZÜMÜ İLİŞKİSİ ....................265
İrem CEYLAN

AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ ...........267
K. Onur DEMİRARSLAN1, Serden BAŞAK2, Deniz DEMİRARSLAN3

GÜNCEL OKUL TASARIMLARI İÇİN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM: FİNLANDİYA VE KÖY ENSTİTÜLERİNİN 
EĞİTİM MODELİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE EĞİTİM YAPILARI MİMARİ TASARIMINA ETKİSİ ...269

Ece GÜLEÇ

MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİNDE KÜLTÜREL/MİMARİ MİRASIN KORUMA BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA ÖRNEĞİ ...........................................................................................................272

Tuba Nur OLĞUN1, Muhammet KURUCU2

YEREL YERLEŞİM DOKULARININ MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİ bağlamında İRDELENMESİ: 
ELAZIĞ ÖRNEĞİ ...........................................................................................................................................................274

Muhammet KURUCU1, Tuba Nur OLĞUN2

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERDE KULLANILAN SERAMİK 
TOZ PARTİKÜLLERİNİN BOYUTUNUN VE GEOMETRİSİNİN MALZEMENİN POROZİTE ÖZELLİKLERİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ ..........................................................................................................................................276

Dilek ASİ1, Halit GÜN2, Osman ASİ2

FARKLI ÇEVRESEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT 
MALZEMELERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİ ...............................................................................................................278

Mihriban ELMACIOĞLU1, Erol FEYZULLAHOĞLU2, Sinan FİDAN3

KAUÇUK MALZEMENİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ..............................................280
Berkan TAN1, ErolFEYZULLAHOĞLU2

SANDVİÇ UZUN DİKDÖRTGEN PLAKLARIN BURKULMASININ PARAMETRİK OLARAK  
İNCELENMESİ ...............................................................................................................................................................282

Erkin ALTUNSARAY

KİMYASAL STABİLİZASYON TEKNİKLERİNİN BENTONİT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ .284
Kubilay KARACA1, Aydın KAVAK2

AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ LİF LEVHANIN (MDF) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE İŞLEME 
PARAMETRELERİNİN ETKİSİ ....................................................................................................................................286

Özkan YAMAN1, Hüseyin PELİT2



XX

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

İKİ EKSEN HAREKET PLATFORMU İÇİN KONTROLCÜ TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI ...........288
Özgür TUNCEL 1, İbrahim USLAN2, Metin U. SALAMCI 3

EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNİN MİMARİDE KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN İNCELENMESİ .........290
Zuhal ŞİMŞEK

GAZ KÜTLESEL DEBİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM UYGULAMASI ÖRNEĞİ ......................................292
Yılmaz GÜVEN1, Eray YILMAZLAR2, Volkan ERDEMİR3

ESKİ YAPILARIN KULLANIM DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPI TİPOLOJİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ...........294
İrem ERŞAN ÖZÇİFÇİ1, Kunter MANİSA2

BREEAM COMMUNITIES ve LEED ND SERTİFİKA SISTEMLERININ KENTSEL YERLEŞIMLERDE ANA 
KATEGORİLER ÜZERINDE KRİTERLERİNİN GENEL KARŞILAŞTIRMALARI .................................................296

Sevil JAHED1, Fatma ERDOĞANARAS 2

POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE 
DEĞİŞTİRİLMESİ VE KONTROLÜ .............................................................................................................................299

Mesut KANDEMİR1, İdris KARAGÖZ2

POLİPROPİLENİN MORFOLOJİSİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ......301
Mesut KANDEMİR1, İdris KARAGÖZ2

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ- ARTVİN ÖRNEĞİ 303
Zehra EMİNAĞAOĞLU

YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİNİN SIVILAŞMA RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, DÜZCE 
ÖRNEĞİ ..........................................................................................................................................................................305

Tuncay KAP1, Ercan ÖZGAN2, Metin M. UZUNOĞLU3

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE DALGA ENERJİ SANTRALİ KURULUM YERİ SEÇİMİ .....307
Tayfun ÖZBEK 1, Engin Ufuk ERGÜL 2

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR İÇİN MODÜLER MOTOR MONTAJ SİSTEMİNİN TASARIMI .309
Taner GÖKTAŞ1, Hüseyin ASLAN2, Müslüm ARKAN1

MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUARI İÇİN ARDUİNO DENEY SETİ VE BİLGİSAYAR ARAYÜZ 
TASARIMI.......................................................................................................................................................................311

Sıtkı KOCAOĞLU1, Volkan ERDEMİR2, Yılmaz GÜVEN3,

PERSONELİN TAŞIT TÜRÜ TERCİHİNİN BELİRLENMESİNDE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  
UYGULAMA ÖRNEĞİ ..................................................................................................................................................313

Nuran BAĞIRGAN

TOPLU TAŞIMA ETÜT UYGULAMASINA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.........................................315
Nuran BAĞIRGAN



XXI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

AKUSTİK KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ ..........................................317
Mehmet Nuri YILDIRIM¹, Veysel TOKDEMİR2, Abdurrahman KARAMAN3, Sabır ERTEKİN4 

CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI MEKANİK 
ÖZELLİKLERİ ................................................................................................................................................................319

Mehmet Nuri YILDIRIM1, Abdurrahman KARAMAN2, Veysel TOKDEMİR3, Sabır ERTEKİN4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ 
İNCELENMESİ ...............................................................................................................................................................321

Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Hasan TUNA2, İsrafil ERTÜRK3 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMA YETKİSİ VERİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE İŞ  
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................323

Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Hasan TUNA2, İsrafil ERTÜRK3 

SICAKLIĞIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ............................................................................325
Nazile URAL1, Burak GÖRGÜN2, Tolga Taha YILDIRIM3

KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OPTİMAL  
ENERJİ ÜRETİMİ ...........................................................................................................................................................327

Mücahit OPAN1, Celal ÖZKALE2, Murat ÜNLÜ3, Cenk ÇELİK4, Halil İbrahim SARAÇ4

YUVACIK BARAJINI BESLEYEN DERELERİN BARAJIN EKONONMİK ÖMRÜNE ETKİLERİ .......................330
Mücahit OPAN1, Ali Talip ENGİ2

CEYHAN NEHRİ HAVZASI’NDA ÇOKLU BARAJ GÖLLERİ ÜZERİNDE YÜZER FOTOVOLTAİK  
SİSEMLERİN KULLANILDIĞI BİR SİSTEMDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ .....................................................332

Murat ÜNLÜ1, Mücahit OPAN2, Celal ÖZKALE3, Cenk ÇELİK4, H. İbrahim SARAÇ5

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN MEKANİK KONSTRÜKSİYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER .................334
Murat KARAKÖSE1, Ünal KURT2

BİNA YENİLEME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN KONUT YAPILARINDA GRC ESASLI PREKAST  
CEPHE SİSTEMİNİN İRDELENMESİ ..........................................................................................................................336

Merve ÇOBAN ÇINAR1, Sevgül LİMONCU2

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE “YEŞİL KİMYA” KAVRAMININ ÖNEMİ ...............................................................338
Meltem YILDIZ

MİNİ BİR KÜRESEL HELİKOPTERİN TASARIMI, İMALATI VE UÇUŞ DİNAMİKLERİNİN DENETİMİ .........340
Mehmet KARALI1, Mehmet Emin ÖRS2

AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKRİK MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ .....................................................................................................................................................342

Harun GEZİCİ1, Sıtkı KOCAOĞLU2, Hilmi KUŞÇU3, Volkan ERDEMİR4



XXII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KAVAK (Populus Tremula L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE  
SU İTİCİ EMPRENYE MADDELERİNİN ETKİSİ  .....................................................................................................344

Fatih EMİROĞLU1, Hüseyin PELİT2

BİR OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF OLARAK R1234ze(E) SOĞUTUCU  
AKIŞKANININ ŞARJ MİKTARININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ .......................................................346

Eren SOYLU1, Mehmet DİREK2, Fikret YÜKSEL2

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANAN KLİMA SİSTEMİNDE PLAKALI TİP İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 
KULLANIMININ ETKİSİ ..............................................................................................................................................348

Eren SOYLU1, Mehmet DİREK2, Fikret YÜKSEL2

PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜ İLE İYİLEŞTİRİLEN KİLLİ ZEMİNLERİN SERBEST ŞİŞME DEĞERLERİNİN 
İNCELENMESİ  ..............................................................................................................................................................350

Erdinç KESKİN1, İlker ŞAHİNOĞLU2, Onur YAVAN3

SENSÖRLERİN GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE GERÇEK ZAMANLI KONTROLÜ İÇİN UYGULAMA ARAYÜZÜ 
TASARIMI.......................................................................................................................................................................352

Ercan COŞGUN1, Harun GEZİCİ2, Hilmi KUŞÇU3, Eray YILMAZLAR4

İZMİR İLİNDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE RÜZGAR POTANSİYELİNİN VE YILLIK ENERJİ ÜRETİMİNİN 
BELİRLENMESİ .............................................................................................................................................................354

Mert ALTINKAYA1, Nur BEKİROĞLU2, Selin ÖZÇIRA3

ORTA SAKARYA HAVZASINDA OPTİMAL KURAKLIK YÖNETİMİ ....................................................................356
Mücahit OPAN1, Tevfik YILMAZ2

MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN DİGİTAL FİLTRE TASARIM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE  
ÖRNEK BİR BANT GEÇİREN FİLTRE TASARIMI  ...................................................................................................358

Eray YILMAZLAR1, Ercan COŞGUN2, Yılmaz GÜVEN3

ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİNDE BİR VAKA ANALİZİ ............................................................................................360
Ebru YALÇINKAYA1, Utkan MUTMAN2

FARKLI Mg/Al ORANLARINDA HAZIRLANAN HİDROTALSİTLERİN AKTİVASYONU VE ELDE EDİLEN 
SONUÇLARIN İNCELENMESİ ....................................................................................................................................362

Dicle ÇELİK2, Meltem YILDIZ1

FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Ti6Al4V ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE  
LAZER GÜCÜNÜN ETKİSİ  .........................................................................................................................................364

Ceyhun KÖSE 1, Engin KARACA2

ISIL İŞLEM ŞARTLARININ FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Ti6Al4V ALAŞIMININ 
MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ......................................................................................................................366

Ceyhun KÖSE 1, Engin KARACA2



XXIII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

SERAMİK ATIĞI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ ..........................................................................................................368
Burak GÖRGÜN1, Nazile URAL2, Murat ORAL3

ADLİ BİLİŞİMDE VERİ KAZIMA ARAÇLARININ BAŞARIM DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................370
Burak BAYRAKDAR1, Halil YİĞİT2

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİM İLİŞKİSİ VE CİRO VERİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ ....................................372
Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2

HİYERARŞİK KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE EŞİT SAYIDA ELEMAN İÇEREN KÜMELER 
OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM VE KARAYOLU UZAKLIK VERİLERİNE DAYALI 
KÜMELEME ...................................................................................................................................................................374

Akif TAŞATAN1, Kasım BAYNAL2 

FOTOVOLTAİK SİSTEM İÇİN ARTTIRAN ÇEVİRİCİ TASARIMI VE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI  
İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ VE OPTİMİZASYONU ...............................................................................................376

Metin TÜYSÜZ1, Halil İbrahim OKUMUŞ2

ESPRESSO KAHVE ATIKLARININ ENZİMATİK BİYOYAĞLAYICI ÜRETİMİNDE  
DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................................................................................378

Tuba ÜNÜGÜL1, Togayhan KUTLUK2, Nurcan KAPUCU3

YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN ENDÜSTRİ YAPILARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ BAĞLAMINDA 
İRDELENMESİ: MANNESMAN FABRİKASI ÖRNEĞİ .............................................................................................380

Esra ERES1, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR2

ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE YALIN ÜRETİM FELSEFESİNİ UYGULAYAN FİRMALARIN  
ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ................382

Aytaç YILDIZ1, Engin Ufuk ERGÜL2, Tayfun ÖZBEK3

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ  ..384
Aydın OKUR1, Ergün ŞİMŞEK2

INVESTIGATION OF LIQUID JET IMPINGEMENT ON HYDROPHOBIC SURFACES ........................................386
Ali KİBAR1, Mehmet BAYRAKTUTAR2 K. Suleyman YİGİT3

NATURAL LIGHTING AND DAYLIGHT FACTOR IN BUILDINGS ........................................................................387
Mustafa ŞAHİN1, Yüksel OĞUZ2, Muhammed Mustafa KELEK3

ERGONOMIC AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DYNAMIC LIGHTING BASED INTERIOR SPACE 
FICTION ..........................................................................................................................................................................389

Yüksel OĞUZ1, Mustafa ŞAHİN2, Muhammed Mustafa KELEK3

İYON KATKILI S53P4 BİYOAKTİF CAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU................................................391
Efsun ŞENTÜRK1, Ali Can ÖZARSLAN2, Cem Batuhan ÇEVLİK3,Burcu KARAKUZU İKİZLER4,  
Sevil YÜCEL5



XXIV

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

ELASTO-PLASTIC ANALYSIS OF A SANDWICH COMPOSITE PLATE ................................................................393
Şeref Doğuşcan AKBAŞ

THERMAL BUCKLING ANALYSIS OF A NANOPLATE BASED COUPLE STRESS THEORY ............................395
Şeref Doğuşcan AKBAŞ

BENDING ANALYSIS OF EDGE CRACKED COMPOSITE BEAMS RESTING ON ELASTIC FOUNDATION ..397
Şeref Doğuşcan AKBAŞ

WORST CASE CIRCUIT ANALYSIS OF A RUNNING BOARD MODULE FOR TRANSPORTATION  
VEHICLES ......................................................................................................................................................................399

Fatih YARDIM1, Samet Can BİÇER2, Mesut ÇELEN3

ADSORPTION OF CHROMIUM (VI) FROM WASTE WATER OF LEATHER INDUSTRY BY USING  
PDAUNI CATALYST: OPTIMIZATION WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY.....................................401

Bahdişen GEZER1, Başak URHAN2, Yusuf ERSOY3

SYNTHESIS OF PTCO ANODE NANOCATALYSTS FOR DIRECT ALCOHOL FUEL CELLS AND  
DIRECT ALCOHOL FUEL CELL APPLICATION .......................................................................................................403

Bahdişen GEZER1, Başak URHAN2,Yusuf ERSOY3

THE EFFECT of WETTABILITY on SPREADING BEHAVIORS of IMPINGING LIQUID JET on SOLID 
SURFACES ......................................................................................................................................................................405

Ali KİBAR1, K. Suleyman YIGIT2

FARKLI GÖVDE BOYLARINA SAHİP T-ENKESİTLİ ÇELİK ELEMANLARIN ENKESİT  
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ...........................................................................................................................407

Tuğba ŞİMŞEK1, Fuad OKAY2, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU3

EL ALETLERİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLERDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN DURUŞ VE HAREKETLERİN 
ANALİZİ .........................................................................................................................................................................409

Anıl Orkun İYİKAN1, Tamer SINMAZÇELİK2

SAP KURULUM SÜREÇLERİ VE ONAY MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR UYGULAMA 
ÇALIŞMASI ....................................................................................................................................................................411

Kasım BAYNAL1, Ayhan İRİÇ2, Ali İhsan BOYACI3

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR İNŞAAT PROJESİ İÇİN BUZDOLABI SEÇİMİ .........413
Kasım BAYNAL1, Yıldız ŞAHİN2, Saime TAPHASANOĞLU3

İNŞAAT İŞÇİLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ  ......................................................................415
Selman ASLAN1, Emel ORAL2

BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK ÖZELLİKLERİNE FARKLI REZERVUAR MODELLEME 
TEKNİKLERİNİN ETKİSİ .............................................................................................................................................417

Alper ALDEMİR



XXV

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

ELAZIĞ ŞAHİNKAYA ÖRNEĞİNDE BİR ARKEOPARK ÖNERİSİ ..........................................................................419
Fürüzan ASLAN1, Oğuz ATEŞ2

PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN DR HASANBEY CADDESİ  
ÖRNEĞİ ..........................................................................................................................................................................421

Fürüzan ASLAN1, Gamze KILINÇ2

FİNE KİNEEY YÖNTEMİYLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI .........................423
Selman ASLAN1, H.Furkan BİLGİ2

YUMUŞAK ZEMİNLERİN İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ  ................................................425
Baki BAĞRIAÇIK

FARKLI GRADASYONLARDA OLUŞTURULAN KOLON MALZEMESİNİN SERBEST BASINÇ  
DAYANIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  ...........................................................................................................427

Baki BAĞRIAÇIK

THIN FILM / NANOWIRE HYBRID STRUCTURES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS .............................429
Sunay TURKDOGAN1, Bayram KILIC2

NAMAZGAH BARAJINA AİT EKSİK SU KALİTE DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE  
TAHMİN EDİLMESİ ......................................................................................................................................................431

Mücahit OPAN1, Ayşe DOĞAN2

PRODUCTION OF ZIRCONIUM OXIDE FROM ZIRCONIUM SILICATE  .............................................................433
Özge DOĞAN1, Mine YAVUZ2, Burcu Nilgün ÇETİNER3, Serdar AKTAŞ4

BİR DAĞITIM SİSTEMİNDE DAĞINIK ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİSİNİN ANALİZİ: TERSE  
GÜÇ AKIŞININ İNCELENMESİ ...................................................................................................................................435

Ulaş TURNA1, Süleyman Sungur TEZCAN2

KİMYA SANAYİNDE PROSES YOĞUNLAŞTIRMA İLE MEMBRAN REAKTÖRDE ETBE ÜRETİMİ ...............437
Nilüfer HİLMİOĞLU

PROJE TİP ÜRETİM İÇİN EŞ ZAMANLI MALZEME VE KAPASİTE İHTİYAÇ PLANI SİSTEMİ  
TASARIMI.......................................................................................................................................................................439

Evin SÜTCÜ1, Emin GÜNDOĞAR2 

HEYELAN VE ANALİZ YÖNTEMLERİ ......................................................................................................................441
Burak GÖRGÜN1, Nazile URAL2, Ümitcan ULUMAN3

ALTIN DESTEKLİ HİDROTALSİT KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU .......443
Dicle ÇELİK1, Meltem YILDIZ2

ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT İLE HAZIRLANAN ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ POLİETİLEN’İN MEKANİK, 
ISIL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ..........................................................................................445

Esra BAŞARAN1, Ezgi BİÇER2, Gülşen KURT DEMİR3, Mehmet KODAL4, Güralp ÖZKOÇ5



XXVI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

INVESTIGATION OF A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM INTEGRATED WITH  
GEOTHERMAL-ASSISTED ORGANIC RANKINE CYCLE ......................................................................................447

Mehmet Selcuk MERT1, Fikret YÜKSEL2, Mehmet Emre BURULDAY3

ORMAGÜLLERİNİN ( RHODODENDRON L. ) ÜLKEMİZDE PEYZAJ UYGULAMALARINDA KULLANIM 
POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI .........................................................................................................................449

Melih SAHİN

HESAPLAMALI TASARIM SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ: YÜZEY VE ÇEŞİTLİLİKLERİ ....................451
Melike TÜRKOĞLU1, Togan TONG2

SHAPE MEMORY PROPERTY OF POLY(Ε CAPROLACTONE)/THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU) 
BLENDS IN THE PRESENCE OF A DIISOCYANATE COMPATIBILIZER ..............................................................453

Nayeon LEE1, Güralp ÖZKOÇ2

KİLLİ ZEMİNLERDE UÇUCU KÜL İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ ..........................................................................455
Nazile URAL1, Burak GÖRGÜN2, Kadir PAKSOY3

THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS ON THE PROPERTIES OF REDUCED GRAPHENE OXIDE 
REINFORCED (PET/PBT) COMPOSITES ...................................................................................................................457

Seda HAZER1, Isik BORDANACI2, Mehmet OZDEMIR3, Ayse AYTAC4

HELEZON KONVEYÖR SİSTEMLERİNDE OLUK BOŞLUĞUNUN ve EĞİM FAKTÖRÜNÜN İLETİM 
KAPASİTESİNE ETKİSİ ................................................................................................................................................459

Onur DEDEOĞLU1, Berna BOLAT2

THE EFFECT OF MICROWAVE ON THE THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLY (LACTIC 
ACID)/CATIONIC MONOMER FILMS ........................................................................................................................461

Yesim BABACAN1, Gokce SEVGEN2, Ayse AYTAC3

KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONUNDA BİTKİLERİN MEKAN ÖGESİ OLARAK KULLANILMASI .......463
Zehra EMİNAĞAOĞLU

DEVELOPMENT OF PLASTICIZED CASEIN AND POLY (VINYL ALCOHOL) BIO-COMPOSITE FILMS: 
EFFECT OF PLASTICIZER ...........................................................................................................................................465

Bedriye UCPINAR1, Ipek OZDEMİR2, Tugba AVCI3, Ayse AYTAC4

INVESTIGATION OF THE THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF RICE HUSK ASH  
REINFORCED PLA BASED COMPOSITES ................................................................................................................467

Bircan TINMAZ1, Gamze UYSAL2, Meral COBAN3, Ayse AYTAC4 

DÖKÜM GÖVDELİ TRIPLE POMPA TAHRİK KAPLİNİ HASAR ANALİZİ ...........................................................469
Ahmet Oktay DEVECİLİ1, Ahmet SUCU2, Salim BOZKUŞ3

ÇAMAŞIR NEM SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR SENSÖR SİSTEMİ ..............................475
Sinan KAYA1, Mehmet Selçuk ARSLAN2



XXVII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

YAPI SEKTÖRÜ OTORİTELERİNCE HAZIRLANMIŞ BIM UYGULAMA PLANLARININ  
KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................................477

İdris BAHADUR1, Togan TONG2

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK NEHİR AKIM TAHMİNLERİNİN YAPILMASI .......................479
Merve AYDIN1, Hüseyin Yıldırım DALKILIÇ2

PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILAN BAZI YENİLEBİLİR SÜS BİTKİLERİ .................................................481
Zehra GÜNEŞ1, Özgür KAHRAMAN2

PRODUCTION OF ANTIMONY TRIOXIDE FROM ANTIMONY ORE  ...................................................................483
Mert Zerin1, Özge DOĞAN2, Mine YAVUZ3, Zeynep FINDIK4, Burcu Nilgün ÇETİNER5, Serdar AKTAŞ6

SON YIL LARDA ISTANBUL GENELINDE YAPILAN KENTSEL YENILEMENIN KADIKOY BOLGESINDE 
UYGULANMASI ILE ELDE EDILEN SONUÇLAR ...................................................................................................485

Sinan ÖZKAN

MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİĞİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ DUYUSAL VE ALGISAL ETKİLERİ  ........487
Ahmet Levent HAMAVİOĞLU 

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE KABUL EDİLMENİN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDAKİ  
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME “SAFRANBOLU ÖRNEĞİ” .........................................................................489

Şeyma Sena KAYA1, Can Şakir BİNAN2

TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI ÖZELİNDE TURİZM OLGUSU: AMASYA HATUNİYE VE HELKIS 
MAHALLELERİ ÖRNEĞİ .............................................................................................................................................491

Gizem BÜYÜKGÜNER1, Ayten ERDEM2

TEPKİ YÜZEY METODU İLE FINDIK YAĞINDAN SAFSIZLIKLARIN SİLİKA AEROJEL İLE 
ADSORPSİYONUNUN OPTİMİZASYONU ................................................................................................................493

Pazilaiti YASHENG1, Burcu KARAKUZU2, Sevil YÜCEL3



XXVIII

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

Değerli bilim insanları., 

04/05/MAYIS/2018 Tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Uluslararası 
Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongremizde buluşmuş ve kongremizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı 
mutluyuz. Kongremize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı onurluyuz. Kongremizin üçüncü buluşmasında bizleri 
yalnız bırakmayan ve katılımları ile bizleri destekleyen bilim dünyasının değerli insanlarına ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Kongremizin bu buluşmasında toplam 200 sözel ve 30 poster bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 18 oturumdan oluşan bildiri programı ve her iki gün için gerçekleşen davetli panelistler ilk gün Prof. 
Dr. Adnan DİKİCİOĞLU başkanlığında Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Prof. Prof. 
Dr. Bülent EKER ve Dr. Öğr. Üyesi. Alper SAĞLIK’ın konuşmaları ve ikinci gün Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN 
EKER başkanlığında Prof. Dr. İbrahim DİNÇER konuşmaları ile katılımcılara tecrübe ve bilgileri ile renk 
katmışlardır. Kongremize gönderilen bildiriler sözel ve poster olarak dinleyicilere ve izleyicilere sunulmuştur. 
Kongremizde üç bildiri birincilik, ikincilik ve üçüncülükle ödüllendirilmiştir. Ayrıca 3 poster çalışma birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük şeklinde ödüllendirilmiştir. Eser sahiplerini bu başarılarından dolayı kutluyoruz. Ayrıca 
kongremizde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, bilim kurulumuzu, komite ve kurullarımızı, sekreteryamızı 
ve teknik ekibimizi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Kongremizin dördüncü buluşmasını ilerleyen 
zaman içerisinde Antalyada gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Konuyla ilgili 
gelişmeleri yine siz katılımcılarımız ile paylaşacağız. Şimdiden tüm destekleyen ve katkı sağlayanlara 
yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-051.01.E.222 
Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 Tarih:21.07.2017, 
Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-805.02.02.02 Tarih:07.08.2017, Ekonomi Bakanlığı Sayı: 55127773-120.99-
E.108116 Tarih: 10.10.2017; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı: 25961827-622.99-E.1547532 Tarih: 
21.06.2017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayı:58732046-839-E.659 Tarih: 05.01.2018 bilgileri Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayı: 25505449-051.01-E.143130 Tarih: 06.12.2017 
ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sayı: 73670021-051.04 Tarih: 29.12.2017 bilgileri ile 
desteklenmiştir. Ayrıca çok sayıda STK, Dernek ve Kamu kurumları tarafından da desteklenmiştir. Başta 
bakanlıklara ve üniversite yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki buluşmada yeniden bir arada 
olmak ümidi ile tüm katılımcılarımıza, destekçilerimize, organizasyonda yer alan ekip arkadaşlarımıza sağlıklı 
ve güzel günler diliyoruz. Saygılarımızla.. 

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Kongre Başkanı 
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Dear Scholars,

We are so glad to meet and complete the 3rd International Congress on Engineering Architecture and Design 
organized in Kocaeli Wellborn Hotel on May 4th-5th 2018. We are honored by the interest and concern you 
have shown for our congress. We would like to express our gratitude to precious scholars who did not leave us 
alone and supported our congress with their participation to our third meeting. In this meeting of our congress, 
200 verbal and 30 poster presentations were presented. Consisting of 18 sessions in total and lasting two days, 
participants enjoyed and benefited from the speeches and experiences of Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. 
Dr. Abdullah KELKİT, Prof. Dr. Bülent EKER and Dr. Lecturer Alper SAĞLIK under the chairmanship of 
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU in the first day of the congress, and from the speeches and experiences of Prof. 
Dr. İbrahim DİNÇER under the chairmanship of Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER in the second day of the 
congress. Papers submitted to our congress were presented to audiences as orally and as posters. In the congress, 
three papers were rewarded as being the first, the second, and the third. Also, 3 posters were rewarded as being 
the first, the second, and the third. We would like to congratulate the authors of these papers and posters. We 
would also like to congratulate and express our gratitude to all colleagues who contributed to our congress, 
to our science committee, to our committee and boards, to our secretariat and technical team. We have started 
our studies to carry out the fourth meeting of our congress in the following days in Antalya. We will share the 
relevant information and progress with our precious participants. We would like to express our deepest thanks 
to our supporters and contributors in advance. Our congress was supported with the information provided by the 
Ministry of Science, Industry and Technology No:56060262-051.01.E.222 Dated:11.08.2017, by the Ministry 
of Labor and Social Security No: 77888550-051.01.E.63488 Dated:21.07.2017, by the Ministry of Health 
No: 67598610-805.02.02.02 Dated: 07.08.2017, the Ministry of Economy No: 55127773-120.99-E.108116 
Dated: 10.10.2017, by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock No: 25961827-622.99-E.1547532 
Dated: 21.06.2017, and by the Ministry of Environment and Urban Planning No: 58732046-839-E.659 
Dated: 05.01.2018, and also with the information provided by Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of 
Architecture and Design No: 25505449-051.01-E.143130 Dated: 06.12.2017 and Istanbul University Faculty 
of Sport Sciences No: 73670021-051.04 Dated: 29.12.2017. The congress was also supported by many CSOs, 
Organizations, and Public Institutions. We would also like to thank to the relevant ministry and university 
officials. We hope to meet you again in the next meeting of our congress, and we wish the best to all our 
participants, supporters, and colleagues who took part in the organization. Best regards…

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Head of the Congress 
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OTURUMLAR
04 MAYIS 2018 

12:30 - 13:00 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 

OTURUM 01
Oturum Saati: 10:30 – 12:30
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Gamze Fahriye PEHLİVAN

Reva ŞERMET, Murat 
ÖZYAVUZ, Suat ÇABUK

SÜRDÜRÜLEBİLİR AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN 
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HERKES İÇİN TASARIM VE ÇOCUK OYUN ALANLARI

Ahmet Cihat ARI, Murat 
ORAL

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ŞEMA’NIN 
TASARIM SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI; SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Hüseyin ŞENLİ, Fuad 
OKAY, Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

I-ENKESİTLİ ÇELİK YAPI ELEMANLARI İÇİN PRATİK TASARIM 
FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
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OTURUM 02
Oturum Saati: 10:30 – 12:30
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Yavuz ALKAN

Gülay AKKAR, Adalet 
ZEREN

ÇELİK ÜRETİMİNDE KOK BATARYALARININ FARKLI 
SÖNDÜRME SİSTEMİ TASARIMLARININ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Alper SAĞLIK, Emre 
ÖZELKAN, Abdullah 
KELKİT

KENTLEŞMEDE KARŞILAŞILAN KISITLAMALARIN UZAKTAN 
ALGILAMA İLE İNCELENMESİ – ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Merve TEMİZ, Alper 
SAĞLIK, Abdullah KELKİT, 
Elif SAĞLIK

EĞİTİM KURUMLARININ ENGELLİ ULAŞILABİLİRLİĞİ 
AÇISINDAN İRDELENMESİ: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ

Nagihan CANKURT, Alper 
SAĞLIK

PEYZAJ TASARIMINDA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN 
KULLANIMI-TEKNOPEYZAJ

Alper SAĞLIK, Yavuz 
ALKAN, Abdullah KELKİT, 
Merve TEMİZ, Elif SAĞLIK

PEYZAJ TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ KAPSAMINDA 
SOKAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: ÇANAKKALE İLİ, BİGA 
İLÇESİ ÖRNEĞİ

Alper SAĞLIK, Emre 
ÖZELKAN, Abdullah 
KELKİT, Elif SAĞLIK

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE 
CBS ARACILIĞI İLE BİTKİSEL TASARIMIN İNCELENMESİ

Yavuz ALKAN, Abdullah 
KELKİT, Alper SAĞLIK, 
Elif SAĞLIK

ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF 
YEŞİL ALAN OLANAKLARININ VERİMLİLİK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yavuz ALKAN, Alper 
SAĞLIK, Abdullah KELKİT, 
Elif SAĞLIK

GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN 
GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Alper SAĞLIK, Abdullah 
KELKİT, Yavuz ALKAN, 
Mazhar Tuğsen ULUSOY, 
Elif SAĞLIK

EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ

Fürüzan ASLAN, Oğuz 
ATEŞ

ELAZIĞ ŞAHİNKAYA KÖYÜ ÖRNEĞİNDE ARKEOPARK PEYZAJ 
TASARIMININ İRDELENMESİ

Fürüzan ASLAN, Gamze 
KILINÇ

PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ BAĞLAMINDA ELBİSTAN, 
KAHRAMANMARAŞ DR HASANBEY CADDESİ ÖNERİSİ
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OTURUM 03
Oturum Saati: 10:30 – 12:30
Oturum Salonu: C

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Eyüphan AVCI

Berker SİPAHİ, Durmuş 
KAYA, Muharrem 
EYİDOĞAN, Müfit YÜCE

SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIM PROJESİ

Kemal ÜÇLER, Ali KİBAR, 
Kadri Süleyman YİĞİT

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL OLARAK DEPOLANMASI İÇİN 
ISI DEPOSU TASARLANMASI VE BU DEPOYA DİREK GÜNEŞ 
IŞINIMININ ETKİSİ

Elif BAYRAMOĞLU, Banu 
Çiçek KURDOĞLU, Sultan 
Sevinç Kurt KONAKOĞLU, 
Seyhan SEYHAN

SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ ÖRNEĞİ

Banu Çiçek KURDOĞLU, 
Seyhan SEYHAN, Elif 
BAYRAMOĞLU

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ 
KULLANICI GÖZLEM TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

Ali SİLAHTAR, Emrah 
BUDAKOĞLU, Günay 
BEYHAN, Mehmet Zakir 
KANBUR

SENARYO DEPREM SİMÜLASYONU İLE ISPARTA HAVZASININ 
ŞİDDET HARİTASI TAHMİNİ: 1 EKİM 1995 (MW:6.2) DİNAR 
DEPREMİ ÖRNEĞİ

Ali SİLAHTAR, Emrah 
BUDAKOĞLU, Mehmet 
Zakir KANBUR, Günay 
BEYHAN

DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN 
PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

Oğuzhan GEDİK, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER, Cihan 
DEMİR

1.2MW RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADININ AERODİNAMİK 
OPTİMİZASYONU

Emrah BUDAKOĞLU, 
Murat UTKUCU, Ali 
SİLAHTAR

24 MAYIS 2014 KUZEY EGE DENİZİ DEPREMİ (MW=6.9) SONLU-
FAY KIRILMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Emrah BUDAKOĞLU, 
Murat UTKUCU, Ali 
SİLAHTAR, Günay 
BEYHAN

13 EKİM 1993 (MW=6.9) VE 25 EKİM 1993 (MW=6.7) DOĞU YENİ 
GİNE DEPREM ÇİFTİNİN UZAK-ALAN SONLU-FAY KAYNAK 
ÖZELLİKLERİ
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Burcu ÇARKLI YAVUZ, 
Nilüfer YURTAY, Özhan 
ÖZKAN

ÇOK KATMANLI İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE 
HEMOGLOBİN PROTEİNİNİN İKİNCİL YAPISININ TAHMİNİ

Emre DAL, Şenol ŞAHİN, 
Yıldız ŞAHİN

DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERİN İŞLENMESİNDE 
KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN FARKLI KAPLAMA 
MALZEMELERİ İLE İŞLEME VERİMLİLİĞİNİN VE 
KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASININ DENEYSEL TASARIM 
YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

Eyubhan AVCI KİMYASAL ENJEKSİYON YAPILMIŞ KUMLARDA FARKLI KÜR 
KOŞULLARININ PERMEABİLİTEYE ETKİSİ

OTURUM 04
Oturum Saati: 13:00 – 15:00
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Doç. Dr. İbrahim Başak DAĞGÜLÜ

Abdi ATILGAN, Hatice 
ULUSOY, Necmi 
KAHRAMAN, Hüseyin 
PEKER

TÜKETİCİLERİN MOBİLYA STİLLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ VE 
SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Atlıhan ONAT KARACALI, 
Nur URFALIOĞLU

SEÇİLMİŞ NEOLİTİK ANADOLU BULUNTU YERLERİNDEKİ 
ARKEOLOJİK BULUNTU TÜRLERİNDEN MİMARİ KİMLİKTE 
OLANLARI ÜZERİNE BİR DERLEME

B. Ece ŞAHİN ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANIM OLANAKLARI VE 
TASARIM İLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Burcu ŞENGÜN 
ERTURGUT, Mehmet Bülent 
ÖZKAN

KIRSAL YERLEŞMELERDE GELENEKSEL KONUTLARIN 
EKOLOJİK AÇIDAN İRDELENMESİ: ILDIRI KÖYÜ ÖRNEĞİ

Ekrem KAZAN, Ufuk Fatih 
KÜÇÜKALİ

YEŞİL BİNA TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN 
PALLADİUM TOWER VE BARCO TEKSTİL FABRİKASI’NIN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Kader KESKİN GELENEKSEL MİMARİDE BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
MİMARLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ/AKÇAABAT 
ORTAMAHALLE ÖRNEĞİ



XXXIX

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

Münevver DAĞGÜLÜ, 
İbrahim Başak DAĞGÜLÜ

DİVANYOLU ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ KENT 
MEYDANLARI, BU MEYDANLARI TANIMLAYAN BİNALAR 
VE BU MEYDANLARIN BARINDIRDIĞI GÜNÜMÜZDE 
VAROLMAYAN İŞLEVLER

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY BODRUM GELENEKSEL KONUT YAPISI VE İÇ MEKÂNLARI

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY, 
B. Burak KAPTAN

İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ

Sennur HİLMİOĞLU MEKÂNDA ZAMANI GÖRMEK VE GÖSTERMEK ÜZERİNE İKİ 
YAKLAŞIM: TARİHSEL VE DENEYİMSEL METOT

OTURUM 05
Oturum Saati: 13:00 – 15:00
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Yavuz ALKAN

Ahmet Hakan POLAT, 
Ayşegül Kaya 
TANRIVERDİ, Ercan 
ÖZGAN

KOLON MANTOLAMA VE BETONARME PERDE DUVARLARLA 
GÜÇLENDİRİLEN ÇERÇEVELERİN PERFORMANSLARININ 
ANALİZİ

Ahmet Hakan POLAT, 
Ayşegül Kaya 
TANRIVERDİ, Ercan 
ÖZGAN

FARKLI ŞEKİLLERDE CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME 
ÇERÇEVELERİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Alper ALDEMİR BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK ÖZELLİKLERİNE FARKLI 
REZERVUAR MODELLEME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ

Baki BAĞRIAÇIK FARKLI GRADASYONLARDA OLUŞTURULAN KOLON 
MALZEMESİNİN SERBEST BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Baki BAĞRIAÇIK YUMUŞAK ZEMİNLERİN İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI İLE 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Selman ASLAN, H.Furkan 
BİLGİ

FİNE KİNEEY YÖNTEMİYLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE BİR 
UYGULAMA ÇALIŞMASI

Selman ASLAN, Emel 
ORAL

İNŞAAT İŞÇİLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ
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Kasım BAYNAL, 
Yıldız ŞAHİN, Saime 
TAPHASANOĞLU

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR İNŞAAT 
PROJESİ İÇİN BUZDOLABI SEÇİMİ

Kasım BAYNAL, Ayhan 
İRİÇ, Ali İhsan BOYACI

SAP KURULUM SÜREÇLERİ VE ONAY MEKANİZMALARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Anıl Orkun İYİKAN, Tamer 
SINMAZÇELİK

EL ALETLERİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLERDE ZORLANMAYA NEDEN 
OLAN DURUŞ VE HAREKETLERİN ANALİZİ

Tuğba ŞİMŞEK, Fuad 
OKAY, Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

FARKLI GÖVDE BOYLARINA SAHİP T-ENKESİTLİ ÇELİK 
ELEMANLARIN ENKESİT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

OTURUM 06
Oturum Saati: 13:00 – 15:00
Oturum Salonu: C

Oturum Başkanı Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Ali KİBAR, Kadri Süleyman 
YİĞİT

THE EFFECT OF WETTABILITY ON SPREADING BEHAVIORS OF 
IMPINGING LIQUID JET ON SOLID SURFACES

Ali ŞENOL, Zeki KIRAL SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER 
ROBOT DESIGN AND IMPLEMENTATION

Bahdişen GEZER, Başak 
URHAN, Yusuf ERSOY

SYNTHESIS OF PTCO ANODE NANOCATALYSTS FOR DIRECT 
ALCOHOL FUEL CELLS AND DIRECT ALCOHOL FUEL CELL 
APPLICATION

Bahdişen GEZER, Başak 
URHAN, Yusuf ERSOY

ADSORPTION OF CHROMIUM (VI) FROM WASTE WATER 
OF LEATHER INDUSTRY BY USING PDAUNI CATALYST: 
OPTIMIZATION WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

Fatih YARDIM, Samet Can 
BİÇER, Mesut ÇELEN

WORST CASE CIRCUIT ANALYSIS OF A RUNNING BOARD 
MODULE FOR TRANSPORTATION VEHICLES

Şeref Doğuşcan AKBAŞ BENDING ANALYSIS OF EDGE CRACKED COMPOSITE BEAMS 
RESTING ON ELASTIC FOUNDATION

Şeref Doğuşcan AKBAŞ THERMAL BUCKLING ANALYSIS OF A NANOPLATE BASED 
COUPLE STRESS THEORY

Şeref Doğuşcan AKBAŞ ELASTO-PLASTIC ANALYSIS OF A SANDWICH COMPOSITE 
PLATE
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Efsun ŞENTÜRK, Ali 
Can ÖZARSLAN, Cem 
Batuhan ÇEVLİK, Burcu 
KARAKUZU İKİZLER, 
Sevil YÜCEL

İYON KATKILI S53P4 BİYOAKTİF CAM ÜRETİMİ VE 
KARAKTERİZASYONU

Yüksel OĞUZ, Mustafa 
ŞAHİN, Muhammed Mustafa 
KELEK

ERGONOMIC AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DYNAMIC 
LIGHTING BASED INTERIOR SPACE FICTION

Mustafa ŞAHİN, Yüksel 
OĞUZ, Muhammed Mustafa 
KELEK

NATURAL LIGHTING AND DAYLIGHT FACTOR IN BUILDINGS

Ali KİBAR, Mehmet 
BAYRAKTUTAR, Kadri 
Suleyman YİĞİT

INVESTIGATION OF LIQUID JET IMPINGEMENT ON 
HYDROPHOBIC SURFACES

15:00 – 15:15
ÇAY KAHVE ARASI

OTURUM 07
Oturum Saati: 15:15 – 17:15
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Aydın OKUR, Ergün 
ŞİMŞEK

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Aytaç YILDIZ, Engin Ufuk 
ERGÜL, Tayfun ÖZBEK

ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE YALIN ÜRETİM 
FELSEFESİNİ UYGULAYAN FİRMALARIN ÜRÜN GELİŞTİRME 
PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE 
İNCELENMESİ

Esra ERES, Neslihan 
TÜRKMENOĞLU 
BAYRAKTAR

YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN ENDÜSTRİ YAPILARININ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: MANNESMAN 
FABRİKASI ÖRNEĞİ

Sümeyye HASANOĞLU, 
Togayhan KUTLUK, Nurcan 
KAPUCU

METAL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ CHLORELLA TÜRÜ 
MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Tuba ÜNÜGÜL, Togayhan 
KUTLUK, Nurcan KAPUCU

ESPRESSO KAHVE ATIKLARININ ENZİMATİK BİYOYAĞLAYICI 
ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Metin TÜYSÜZ, Halil 
İbrahim OKUMUŞ

FOTOVOLTAİK SİSTEM İÇİN ARTTIRAN ÇEVİRİCİ TASARIMI 
VE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ VE 
OPTİMİZASYONU

Metin TÜYSÜZ, Halil 
İbrahim OKUMUŞ

BULANIK MANTIK TABANLI HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ İÇİN 
MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ, 
TASARIMI VE OPTİMİZASYONU

Hilal ALBAYRAK MUTLU, 
Safa BOZKURT COŞKUN, 
Eren MUTLU

YATAK KATSAYISI DEĞİŞKEN ELASTİK ZEMİN ÜZERİNDEKİ 
KİRİŞİN EĞİLME PROBLEMİNİN FARKLI ANALİTİK TAHMİN 
YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Akif TAŞATAN, Kasım 
BAYNAL

HİYERARŞİK KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE EŞİT SAYIDA 
ELEMAN İÇEREN KÜMELER OLUŞTURULMASINA YÖNELİK 
BİR YAKLAŞIM VE KARAYOLU UZAKLIK VERİLERİNE DAYALI 
KÜMELEME

Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİM İLİŞKİSİ VE CİRO VERİLERİNİN 
PANEL VERİ ANALİZİ

OTURUM 08
Oturum Saati: 15:15 – 17:15
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Alper SAĞLIK

Burak BAYRAKDAR, Halil 
YİĞİT

ADLİ BİLİŞİMDE VERİ KAZIMA ARAÇLARININ BAŞARIM 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Burak GÖRGÜN, Nazile 
URAL, Murat ORAL

SERAMİK ATIĞI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ

Celal ÖZKALE, Mücahit 
OPAN, Murat ÜNLÜ, Cenk 
ÇELİK, Halil İbrahim 
SARAÇ

RÜZGÂR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ’NDEN 
KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE OPTİMAL ENERJİ 
ÜRETİMİ

Ceyhun KÖSE, Engin 
KARACA

ISIL İŞLEM ŞARTLARININ FİBER LAZER KAYNAĞI İLE 
BİRLEŞTİRİLEN Tİ6AL4V ALAŞIMININ MİKROYAPI 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Ceyhun KÖSE, Engin 
KARACA

FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Tİ6AL4V 
ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE LAZER GÜCÜNÜN 
ETKİSİ
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Dicle ÇELİK, Meltem 
YILDIZ

FARKLI MG/AL ORANLARINDA HAZIRLANAN 
HİDROTALSİTLERİN AKTİVASYONU VE ELDE EDİLEN 
SONUÇLARIN İNCELENMESİ

Ebru YALÇINKAYA, Utkan 
MUTMAN

ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİNDE BİR VAKA ANALİZİ

Eray YILMAZLAR, Ercan 
COŞGUN, Yılmaz GÜVEN

MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN DİGİTAL FİLTRE TASARIM 
YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR BANT 
GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

Mücahit OPAN, Tevfik 
YILMAZ

ORTA SAKARYA HAVZASINDA OPTİMAL KURAKLIK YÖNETİMİ

Mert ALTINKAYA, Nur 
BEKİROĞLU, Selin 
ÖZÇIRA

İZMİR İLİNDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE RÜZGÂR 
POTANSİYELİNİN VE YILLIK ENERJİ ÜRETİMİNİN 
BELİRLENMESİ

OTURUM 09
Oturum Saati: 15:15 – 17:15
Oturum Salonu: C

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Ercan COŞGUN, Harun 
GEZİCİ, Hilmi KUŞÇU, 
Eray YILMAZLAR

SENSÖRLERİN GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE GERÇEK ZAMANLI 
KONTROLÜ İÇİN UYGULAMA ARAYÜZÜ TASARIMI

Erdinç KESKİN, İlker 
ŞAHİNOĞLU, Onur YAVAN

PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜ İLE İYİLEŞTİRİLEN KİLLİ ZEMİNLERİN 
SERBEST ŞİŞME DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Eren SOYLU, Mehmet 
DİREK, Fikret YÜKSEL

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANAN KLİMA 
SİSTEMİNDE PLAKALI TİP İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ KULLANIMININ 
ETKİSİ

Eren SOYLU, Mehmet 
DİREK, Fikret YÜKSEL

BİR OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF OLARAK 
R1234ZE(E) SOĞUTUCU AKIŞKANININ ŞARJ MİKTARININ 
DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

Fatih EMİROĞLU, Hüseyin 
PELİT

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KAVAK (POPULUS TREMULA L.) 
ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE SU İTİCİ 
EMPRENYE MADDELERİNİN ETKİSİ



XLIV

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

RD3   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

04-05 MAYIS 2018
WELLBORN LUXURY HOTEL • BAŞİSKELE, KOCAELİ

Harun GEZİCİ, Sıtkı 
KOCAOĞLU, Hilmi 
KUŞÇU, Volkan ERDEMİR

AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKRİK 
MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Hatice ULUSOY, Mehmet 
ÖZCAN, Abdi ATILGAN, 
Özlem AYDIN, Hüseyin 
PEKER

BARİT VE BORLU MADDESİNİN WENGE ODUNUNUN YAPIŞMA 
DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hatice ULUSOY, Abdi 
ATILGAN, Hüseyin TAN, 
Hüseyin PEKER

BARİT (BASO4) MADDESİNİN AHŞAPTA EMPRENYE 
EDİLEBİLME ÖZELLİĞİ VE BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER 
ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Emin ÖRS, Mehmet 
KARALI

MİNİ KÜRESEL BİR HELİKOPTERİN TASARIMI, İMALATI VE 
UÇUŞ DİNAMİKLERİNİN DENETİMİ

Meltem YILDIZ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE “YEŞİL KİMYA” KAVRAMININ 
ÖNEMİ

17:15 – 17:30 
ÇAY KAHVE ARASI

OTURUM 10
Oturum Saati: 17:30 – 19:30
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Doç. Dr. Nazile URAL

Merve ÇOBAN ÇINAR, 
Sevgül LİMONCU

BİNA YENİLEME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN KONUT 
YAPILARINDA GRC ESASLI PREKAST CEPHE SİSTEMİNİN 
İRDELENMESİ

Murat KARAKÖSE, Ünal 
KURT

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN MEKANİK 
KONSTRÜKSİYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Murat ÜNLÜ, Mücahit 
OPAN, Celal ÖZKALE, 
Cenk ÇELİK, Halil İbrahim 
SARAÇ

CEYHAN NEHRİ HAVZASI’NDA ÇOKLU BARAJ GÖLLERİ 
ÜZERİNDE YÜZER FOTOVOLTAİK SİSEMLERİN KULLANILDIĞI 
BİR SİSTEMDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Muzaffer AKSOY GOLDBACH HİPOTEZLERİNİN İSPATI VE UYGULAMA 
SONUÇLARI

Mücahit OPAN, Ali Talip 
ENGİ

YUVACIK BARAJINI BESLEYEN DERELERİN BARAJIN 
EKONONMİK ÖMRÜNE ETKİLERİ
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Mücahit OPAN, Ayşe 
DOĞAN

NAMAZGAH BARAJINA AİT EKSİK SU KALİTE DEĞERLERİNİN 
YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Mücahit OPAN, Celal 
ÖZKALE, Murat ÜNLÜ, 
Cenk ÇELİK, Halil İbrahim 
SARAÇ

KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Nazile URAL, Burak 
GÖRGÜN, Tolga Taha 
YILDIRIM

SICAKLIĞIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR, 
Hasan TUNA, İsrafil 
ERTÜRK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMA YETKİSİ VERİLEN İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR, 
Hasan TUNA, İsrafil 
ERTÜRK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN 
LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Mehmet Nuri YILDIRIM, 
Abdurrahman KARAMAN, 
Veysel TOKDEMİR, Sabır 
ERTEKİN

CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE 
AHŞAP MALZEMENİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Mehmet Nuri YILDIRIM, 
Veysel TOKDEMİR, 
Abdurrahman KARAMAN, 
Sabır ERTEKİN

AKUSTİK KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ 
BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

OTURUM 11
Oturum Saati: 17:30 – 19:30
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Nuran BAĞIRGAN

Nuran BAĞIRGAN TOPLU TAŞIMA ETÜT UYGULAMASINA DUMLUPINAR 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nuran BAĞIRGAN PERSONELİN TAŞIT TÜRÜ TERCİHİNİN BELİRLENMESİNDE 
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Sıtkı KOCAOĞLU, Volkan 
ERDEMİR, Yılmaz GÜVEN

MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUARI İÇİN ARDUİNO 
DENEY SETİ VE BİLGİSAYAR ARAYÜZ TASARIMI
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Taner GÖKTAŞ, Hüseyin 
ASLAN, Müslüm ARKAN

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR İÇİN MODÜLER 
MOTOR MONTAJ SİSTEMİNİN TASARIMI

Tayfun ÖZBEK, Engin Ufuk 
ERGÜL

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE DALGA ENERJİ 
SANTRALİ KURULUM YERİ SEÇİMİ

Tuncay KAP, Ercan ÖZGAN, 
Metin Mevlüt UZUNOĞLU

YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİNİN SIVILAŞMA RİSK 
HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, DÜZCE ÖRNEĞİ

Tuncay KAP, Ercan ÖZGAN, 
Metin Mevlüt UZUNOĞLU

YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ RİSK 
HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, DÜZCE ÖRNEĞİ

Zehra EMİNAĞAOĞLU İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİ 
İÇERİSİNDE İNCELENMESİ- ARTVİN ÖRNEĞİ

Mesut KANDEMİR, İdris 
KARAGÖZ

POLİPROPİLENİN MORFOLOJİSİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN 
KATKILARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

Mesut KANDEMİR, İdris 
KARAGÖZ

POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 
ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE 
KONTROLÜ

Sevil JAHED, Fatma 
ERDOĞANARAS

BREEAM COMMUNITIES VE LEED ND SERTİFİKA 
SISTEMLERININ KENTSEL YERLEŞIMLERDE ANA 
KATEGORİLER ÜZERINDE KRİTERLERİNİN GENEL 
KARŞILAŞTIRMALARI

OTURUM 12
Oturum Saati: 17:30 – 19:30
Oturum Salonu: C

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Zuhal ŞİMŞEK

İrem ERŞAN ÖZÇİFÇİ, 
Kunter MANİSA

ESKİ YAPILARIN KULLANIM DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPI 
TİPOLOJİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Volkan ERDEMİR, Yılmaz 
GÜVEN, Hilmi KUŞÇU, 
Eray YILMAZLAR

GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÜZERİNDE KULLANILAN ARAYÜZ 
TASARIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yılmaz GÜVEN, Eray 
YILMAZLAR, Volkan 
ERDEMİR

GAZ KÜTLESEL DEBİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM 
UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Zuhal ŞİMŞEK EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNİN MİMARİDE KULLANIM 
ÇEŞİTLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
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Özgür TUNCEL, İbrahim 
USLAN, Metin U. 
SALAMCI

İKİ EKSEN HAREKET PLATFORMU İÇİN KONTROLCÜ TASARIMI 
VE DENEYSEL UYGULAMASI

Özkan YAMAN, Hüseyin 
PELİT

AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ LİF LEVHANIN (MDF) YÜZEY 
PÜRÜZLÜLÜĞÜNE İŞLEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

Kubilay KARACA, Aydın 
KAVAK

KİMYASAL STABİLİZASYON TEKNİKLERİNİN BENTONİT 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Erkin ALTUNSARAY SANDVİÇ UZUN DİKDÖRTGEN PLAKLARIN BURKULMASININ 
PARAMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

Berkan TAN, Erol 
FEYZULLAHOĞLU

KAUÇUK MALZEMENİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER

Mihriban ELMACIOĞLU, 
Erol FEYZULLAHOĞLU, 
Sinan FİDAN

FARKLI ÇEVRESEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN CAM ELYAF 
TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA 
ÖZELLİKLERİ

Dilek ASİ, Halit GÜN, 
Osman ASİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT 
MALZEMELERDE KULLANILAN SERAMİK TOZ 
PARTİKÜLLERİNİN BOYUTUNUN VE GEOMETRİSİNİN 
MALZEMENİN POROZİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

05 MAYIS 2018
OTURUM 13
Oturum Saati: 11:00 – 13:00
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

Muhammet KURUCU, Tuba 
Nur OLĞUN

YEREL YERLEŞİM DOKULARININ MODERNLEŞEN ANADOLU 
KENTLERİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

Tuba Nur OLĞUN, 
Muhammet KURUCU

MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİNDE KÜLTÜREL/MİMARİ 
MİRASIN KORUMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: 
MALATYA ÖRNEĞİ

Zeki ÇİZMECİOĞLU TASARIMDA MALZEMENİN ROLÜ

Ece GÜLEÇ GÜNCEL OKUL TASARIMLARI İÇİN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM: 
FİNLANDİYA VE KÖY ENSTİTÜLERİNİN EĞİTİM MODELİ 
ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE EĞİTİM YAPILARI MİMARİ 
TASARIMINA ETKİSİ
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K. Onur DEMİRARSLAN, 
Serden BAŞAK, Deniz 
DEMİRARSLAN

AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN 
GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

Fatih ATAMTÜRK, Halil 
YİĞİT

EKLEM KİREÇLENMESİ FİZİK TEDAVİ TAKİBİ İÇİN SİBER 
FİZİKSEL SİSTEM TASARIMI

İrem CEYLAN MOTORYAT TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ VE İÇ MEKÂNDA 
DETAY ÇÖZÜMÜ İLİŞKİSİ

Muhammed Tarık MERMER, 
Pınar DİNÇ KALAYCI

KAMUSAL ALAN KAVRAMININ MİMARİ PROJE YARIŞMALARI 
ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM 
ÖNERİSİ

Mahmut KAHRAMAN, 
Ferhat PAKDAMAR

MİMARİ PROJELERDEKİ HATA VE BOZULMALARDA İNSAN 
KAYNAKLI ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI, ÖRNEKLER 
ÜZERİNDEN ANALİZİ VE DEĞERLENİRLİMESİ

Müge GÖKER PAKTAŞ İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE İÇ MEKÂN TASARIMI: İLKE-
SİSTEM-TASARIM BAĞINTISI

Buse FAZLIOĞLU, Gülferah 
ÇORAPÇIOĞLU

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KENT MEYDANLARI

OTURUM 14
Oturum Saati: 10:30 – 13:00
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Erdal ÖNER

Gokhan BAYAR, Erkan 
BASYIGIT

DESIGN OF AN AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL 
ROBOTIC SYSTEM

Gokhan BAYAR DEVELOPMENT OF A ROS BASED CONTROL TOOLBOX FOR A 
3D LASER SCANNING SYSTEM

Cağlar CELIK BAYAR, 
Selim Can KABAHOR, 
Mustafa ARAS

THE EFFECT OF ATTACHED 1,2,4−TRIAZOLE RING ON THE 
CHEMICAL AND EXPLOSIVE PROPERTIES OF RDX

Cağlar CELIK BAYAR, Mert 
BAYTAR, Kudret Batuhan 
OKSEM

THE INVESTIGATION OF INSENSITIVITY, BALLISTICS AND 
CHEMICAL PROPERTIES OF A NOVAL RDX DERIVATIVE: 
TETRAZOLE MODIFIED RDX

Seda HAZER, Meral 
ÇOBAN, Ayşe AYTAÇ

THE INVESTIGATION OF THERMAL PROPERTIES OF GLASS 
FIBER REINFORCED PLA/PC COMPOSITES
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Saeed BAROUD, Veysel 
ÇAKIR

VALIDATION OF A UPA* (AN OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR 
AIRCRAFT PERFORMANCE ESTIMATION)

Mehmet Selçuk MERT, 
Mehmet Emre BURULDAY

PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT WORKING FLUIDS 
FOR AN ORGANIC RANKINE CYCLE

Erdal ÖNER, Gökhan 
ADIYAMAN, Murat 
YAYLACI, Ahmet BİRİNCİ

PLANE CONTACT PROBLEM ON INDENTATION OF A CIRCULAR 
PUNCH INTO A FUNCTIONALLY GRADED LAYER

Bayram KILIÇ, Sunay 
TÜRKDOĞAN

THE EFFECT OF SURFACE MORPHOLOGY OF ZNO 
NANOSTRUCTURES FOR HIGH EFFICIENCY SOLAR CELL

Alia RAHMOUN, Pınar Dinç 
KALAYCI

MEANING IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE: A STUDY 
UPON REM KOOLHAAS

Mustafa KOÇER, Burhan 
ÖZTÜRK, Abdulhamit 
NAKİPOĞLU, Mohammed 
GAMAL AL-HAGRİ, Musa 
Hakan ARSLAN

INVESTIGATION OF DISPLACEMENT DEMANDS IN 
REINFORCED CONCRETE BUILDINGS IN THE CONTEXT OF THE 
CHANGED SEISMIC CODE

Mustafa KOÇER, 
Abdulhamit NAKİPOĞLU, 
Burhan ÖZTÜRK, 
Mohammed GAMAL 
AL-HAGRİ, Musa Hakan 
ARSLAN

COMPARISON OF SEISMIC LOAD BASED SPECTRAL 
ACCELERATION VALUES ACCORDING TO TBSC 2018 AND TSC 
2007

Büşra METE, Cansu 
ÇELTİK, Buğra ÇİÇEK

INVESTIGATION OF NON-STICK EFFECT OF H-BN ON VITREOUS 
ENAMEL COATINGS

Bayram KILIÇ, Sunay 
TÜRKDOĞAN

GROWTH OF HYBRID NANO-SEMICONDUCTOR FOR DYE-
SENSITIZED SOLAR CELL

Sunay TURKDOGAN, 
Bayram KILIC

WARMNESS TUNABLE LIGHT EMITTERS BASED ON 
NANOSHEET HETEROSTRUCTURES
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OTURUM 15
Oturum Saati: 11:00 – 13:00
Oturum Salonu: C

Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent EKER

Samet SOYLU, Handan 
BAYCIK

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 
AA5182-H111 VE AA6082-T6 ALAŞIMLARININ FARKLI İŞLEM 
PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE 
ETKİLERİ

Meltem ALTIN KARATAŞ, 
Hasan GÖKKAYA

[0/90]S FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER 
TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI 
SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN YÜZEY 
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Meltem ALTIN KARATAŞ, 
Hasan GÖKKAYA

[0/90]S FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER 
TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI 
SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN DELAMİNASYON 
HASARININ İNCELENMESİ

Ahmet YORULMAZ, Nejat 
YUMUŞAK

VERİ TABANI YÖNETİM YAZILIMINDA OBJELERE ERİŞİM 
VE YETKİLENDİRME GÜVENLİĞİ: ORACLE VERİ TABANI 
ÖZELİNDE İNCELENMESİ

Selim KÜÇÜKATEŞ, H. 
Metin ERTUNÇ

İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARDA PİSTON KOLU 
AĞIRLIK ORANININ DENGELEMEYE ETKİSİ

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI, 
Cenk YAVUZ

ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI İÇİN GÜNEŞ PANELİ SAYISI 
BELİRMEDE YENİ BİR HESAPLAMA YÖNTEMİ

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI, 
Cenk YAVUZ

SABİT VE HAREKETLİ GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERİNİN 
SAKARYA İLİ İÇİN İLK ÖRNEKLERİNİN OLUŞTURULMASI VE 
GERÇEK GETİRİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Abdurrahman TÜKENMEZ, 
Levent UĞUR, Mehmet 
KARA, E.Türkmen 
DÖNMEZ

YENİ TASARLANAN ELÇEK İLE KARTON KOLILERDE 
MEYDANA GELEN GERILMELERIN SONLU ELEMANLAR 
YÖNTEMI İLE İNCELENMESI

Abdurrahman TÜKENMEZ, 
Mehmet KARA, Levent 
UĞUR

KARTON AMBALAJLARDA YIRTILMALARA KARŞI, YARATICI 
PROBLEM ÇÖZME TEORİSI (TRIZ) NIN SUNDUĞU ÇÖZÜM 
ÖNERILERI

Celal GELENER, Safa 
BOZKURT COŞKUN

BİR YAPI BİLGİ MODELLEME UYGULAMASI: KONUT-AVM 
KARMA PROJESİ
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Deniz SÖNMEZ, Ayşegül 
Akdoğan EKER

GIDA AMBALAJ SEKTÖRÜNDE İNCE CİDARLI PARÇALARIN 
ÜRETİMİ İÇİN YENİ NESİL ENJEKSİYON MAKİNALARININ 
KULLANIMI

Aysel İÇÖZ, Bülent EKER ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAMA

13:00 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

OTURUM 16
Oturum Saati : 14:00 – 16:00
Oturum Salonu: A

Oturum Başkanı Dr. Gokhan BAYAR

Mehmet Hayrullah 
AKYILDIZ, Ferhat YETİZ

EPS GEOFOAM SENTETİK MALZEMELERİNİN SAĞLADIĞI 
KOLAYLIKLAR

Göktuğ GÖKGÖZ, Ali 
Osman KURUŞCU

YAPILARDA CAMIN KOLON, KİRİŞ VE DÖŞEME OLARAK 
KULLANILMASI

Emre Cem SUMMAK, 
Adalet ZEREN

AL/CU/SİC HİBRİT KOMPOZİTİNE SİNTERLEME SICAKLIĞININ 
TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Mustafa KUTKAN 
KARAOĞLAN, Vildan 
ÖNEN

İNCE BOYUTLU TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜNÜN 
FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY AKILLI POMPA SİSTEMİ İLE İŞ OPTİMİZASYONU YAPABİLEN, 
REJENERATİF DEVRE MANTIĞI İLE ÇALIŞAN HIZLI VE 
EKONOMİK HİDROLİK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Seda ÖNCÜ DAVAS, Cenk 
ALHAN

YARI-AKTİF İZOLASYON SİSTEMİ ELEMANLARININ MEKANİK 
PARAMETRELERİNİN HER BİR ELEMANDAKİ BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKENLİĞİNİN TABAN DEPLASMANLARI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ

Burcu SALGIN, Cahide 
AYDIN İPEKÇİ, Tülay 
TIKANSAK KARADAYI, 
Nilay COŞGUN

YAPISAL ATIK YÖNETİMİNİN HAMMADDE VE ENERJİ 
KORUNUMU AÇISINDAN ÖNEMİ

Yasemen İNCE, Mehmet 
Akif ERİŞMİŞ

ELEKTROKAPLAMA İLE MEMS REZONATÖR VE MEMS TEST 
YAPILARININ ÜRETİLMESİ
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Mustafa ÇÖL, Funda Gül 
KOÇ, Ece SİMOOĞLU 
SARI

SEMENTASYON ÇELİKLERİNDE OPTİMUM BOR KAPLAMA 
PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Ali AYTAÇ AYDEMİR, 
Utkan MUTMAN

TAŞ KOLON UYGULAMASI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ: VAKA 
ANALİZİ

OTURUM 17
Oturum Saati: 14:00 – 16:00
Oturum Salonu: B

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER 

Armağan TETİK, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ARKA İÇ GÖVDE YAN PANEL 
MALZEMESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Nadir YILDIRIM NANOTEKNOLOJİ VE GELECEĞİN ÇEVRECİ POLİMERİ 
NANOSELÜLOZ

Engin AKÇAOĞLU, Elif 
ÖĞÜT

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN SU- ETİLEN GLİKOL 
KARIŞIMLI AL2O3 BAZLI NANOAKIŞKANIN ISIL PERFORMANS 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Elif BÜYÜK ÖĞÜT, Engin 
AKÇAOĞLU

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN NANOAKIŞKANLARIN 
ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTE MODELLERİNİN ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Hacer ÜÇGÜN, Yasemin 
ÖNAL

PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNDE KULLANILAN 
ALGORİTMALARIN PSIM KULLANILARAK KARŞILAŞTIRMALI 
ANALİZİ

Hakkı TONGUÇ TOKOL KATAMARAN (ÇİFT GÖVDELİ) YATLARDA İÇ MEKÂN VE DIŞ 
KULLANIM ALANLARI TASARIMI

İlker İNAN, Necmi Cemal 
ÖZDEMİR, Ferit ARTKIN

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ENERJİ SORUNUNUN 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

Zeynep Büşra GÜNAL, 
Handan BAYCIK

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 
AA5182-H111 VE AA5083-H111 ALAŞIMLARININ İŞLEM 
PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

Ali AVCI, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER, 
Muhammet KARABAŞ, 
Emre BAL

ATMOSFERİK PLAZMA SPREY YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN FARKLI 
SERAMİK KAPLAMALARIN KURU AŞINMA DAVRANIŞININ 
İNCELENMESİ
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Ufuk YURTSEVER, İsmail 
ÖNAL, Bülent EKER

OTOMATİK VE EMNİYETLİ KUMAŞ BOYAMA VE KURUTMA 
MAKİNASI TASARIMI VE İMALATI

OTURUM 18
Oturum Saati: 14:00 – 17:00
Oturum Salonu : C

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Fatih ALPDOĞAN – Selçuk SELVİ

Ferit ARTKIN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMLERİ VE ISO 50001: 2011

Ferit ARTKIN MAKİNELERDE VE TESİSLERDE MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ VE 
UYGULAMALARI

Mustafa Fatih ALPDOĞAN ANADOLU DA SU DEĞİRMENLERİ GELENEĞİ

Fatih SEMERCİ, Fatmanur 
ATALAY, Seda ÇAĞLAR

MİMARİ AKIMLARIN DİNİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE 
İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Fatih SEMERCİ, Seda 
ÇAĞLAR

KAMUSAL YAPILARIN TOPLUMSAL BELLEKTEKİ YERİ: KONYA 
KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

Mümin ŞAHİN, Cenk 
MISIRLI, Selçuk SELVİ

DEMİR DIŞI ALAŞIMLARDA YÜZEY KAPLAMANIN ETKİLERİ

Mümin ŞAHİN, Cenk 
MISIRLI, Selçuk SELVİ

YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİNİN YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNDE 
MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

Sinan KIR, Utkan MUTMAN KESİŞEN KAZIKLARDAN OLUŞAN İKSA SİSTEMİNE BİR ÖRNEK

Koray KONDAKCI, Safa 
Bozkurt COŞKUN

UNİFORM OLMAYAN ÇUBUKLARIN BOYUNA 
TİTREŞİMLERİNİN BAZI ANALİTİK TAHMİN YÖNTEMLERİ İLE 
İNCELENMESİ

Ayşegül BODUR, Şenol 
ŞAHİN, Yıldız ŞAHİN

POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT 
MALZEMELERİN EĞİLME MUKAVEMETİNİN DENEYSEL 
TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

İlhan YILMAZ, Adnan 
ÖNER

UÇUCU KÜL, YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILI 
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİK VE 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Lütfullah GÜNDÜR, Şevket 
Onur KALKAN, A. Münir 
İSKER

LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK 
KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
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Şevket Onur KALKAN, 
Lütfullah GÜNDÜR

AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA 
HARÇLARINDA HARCIN TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Semanur YAVUZ, Seyfullah 
KEYF

AKRİLİK ELYAF PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ

İbrahim YILMAZ BURSA HİSAR İÇİ TARİHİ DOKU KORUMA ÇALIŞMALARINDA 
AŞAMALAR ANALİZLER VE SORUNLAR

POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI 
“Poster Sunumlar Kongrenin İlk Günü Saat: 13:30 ve 15:00 Saatte Asılı Tutulacaktır”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER – Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU – 
Prof. Dr. Sevil 

Burak GÖRGÜN, Nazile 
URAL, Ümitcan ULUMAN

HEYELAN VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Dicle ÇELİK, Meltem 
YILDIZ

ALTIN DESTEKLİ HİDROTALSİT KATALİZÖRLERİNİN 
HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Esra BAŞARAN, Ezgi 
BİÇER, Gülşen KURT 
DEMİR, Mehmet KODAL, 
Güralp ÖZKOÇ

ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT İLE HAZIRLANAN ÇAPRAZ 
BAĞLANMIŞ POLİETİLEN’İN MEKANİK, ISIL VE REOLOJİK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Selçuk MERT, 
Fikret YÜKSEL, Mehmet 
Emre BURULDAY

INVESTIGATION OF A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM 
INTEGRATED WITH GEOTHERMAL-ASSISTED ORGANIC 
RANKINE CYCLE

Melih ŞAHİN ORMAGÜLLERİNİN ( RHODODENDRON L. ) ÜLKEMİZDE 
PEYZAJ UYGULAMALARINDA KULLANIM POTANSİYELİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Melike TÜRKOĞLU, Togan 
TONG

HESAPLAMALI TASARIM SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ: 
YÜZEY VE ÇEŞİTLİLİKLERİ

Nayeon LEE, Güralp 
ÖZKOÇ

SHAPE MEMORY PROPERTY OF POLY(Ε-CAPROLACTONE)/
THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU) BLENDS IN THE 
PRESENCE OF A DIISOCYANATE COMPATIBILIZER

Nazile URAL, Burak 
GÖRGÜN, Kadir PAKSOY

KİLLİ ZEMİNLERDE UÇUCU KÜL İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ
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Nilüfer HİLMİOĞLU KİMYA SANAYİNDE PROSES YOĞUNLAŞTIRMA İLE MEMBRAN 
REAKTÖRDE ETBE ÜRETİMİ

Onur DEDEOĞLU, Berna 
BOLAT

HELEZON KONVEYÖR SİSTEMLERİNDE OLUK BOŞLUĞUNUN 
VE EĞİM FAKTÖRÜNÜN İLETİM KAPASİTESİNE ETKİSİ

Seda HAZER, Işık 
BORDANACI, Mehmet 
OZDEMIR, Ayşe AYTAC

THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS ON THE PROPERTIES 
OF REDUCED GRAPHENE OXIDE REINFORCED (PET/PBT) 
COMPOSITES

Zehra EMİNAĞAOĞLU KENTSEL MEKÂN ORGANİZASYONUNDA BİTKİLERİN MEKÂN 
ÖGESİ OLARAK KULLANILMASI

Ulaş TURNA, Süleyman 
Sungur TEZCAN

BİR DAĞITIM SİSTEMİNDE DAĞINIK ENERJİ KAYNAKLARININ 
ETKİSİNİN ANALİZİ: TERSE GÜÇ AKIŞININ İNCELENMESİ

Yeşim BABACAN, Gökçe 
SEVGEN, Ayşe AYTAC

THE EFFECT OF MICROWAVE ON THE THERMAL AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF POLY (LACTIC ACID)/CATIONIC 
MONOMER FILMS

Bedriye UÇPINAR, İpek 
ÖZDEMİR, Tuğba AVCI, 
Ayşe AYTAÇ

DEVELOPMENT OF PLASTICIZED CASEIN AND POLY (VINYL 
ALCOHOL) BIO-COMPOSITE FILMS: EFFECT OF PLASTICIZER

Bircan TINMAZ, Gamze 
UYSAL, Meral COBAN, 
Ayşe AYTAC

INVESTIGATION OF THE THERMAL AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF RICE HUSK ASH REINFORCED PLA BASED 
COMPOSITES

Ahmet Oktay 
DEVECİOĞLU, Ahmet 
SUCU, Salim BOZKUŞ

DÖKÜM GÖVDELİ TRIPLE POMPA TAHRİK KAPLİNİ HASAR 
ANALİZİ

Sinan KAYA, Mehmet Selçuk 
ARSLAN

ÇAMAŞIR NEM SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN 
BİR SENSÖR SİSTEMİ

İdris BAHADUR, Togan 
TONG

YAPI SEKTÖRÜ OTORİTELERİNCE HAZIRLANMIŞ BIM 
UYGULAMA PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sunay TURKDOGAN, 
Bayram KILIC

THIN FILM / NANOWIRE HYBRID STRUCTURES FOR 
PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS

Zehra GÜNEŞ, Özgür 
KAHRAMAN

PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILAN BAZI YENİLEBİLİR SÜS 
BİTKİLERİ
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Mert Zerin, Özge DOĞAN, 
Mine YAVUZ, Zeynep 
FINDIK, Burcu Nilgün 
ÇETİNER, Serdar AKTAŞ

PRODUCTION OF ANTIMONY TRIOXIDE FROM ANTIMONY ORE

Sinan ÖZKAN SON YILLARDA ISTANBUL GENELINDE YAPILAN KENTSEL 
YENILEMENIN KADIKOY BOLGESINDE UYGULANMASI ILE 
ELDE EDILEN SONUÇLAR

Özge DOĞAN, Mine 
YAVUZ, Burcu Nilgün 
ÇETİNER, Serdar AKTAŞ

PRODUCTION OF ZIRCONIUM OXIDE FROM ZIRCONIUM 
SILICATE

Ahmet Levent 
HAMAVİOĞLU

MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİĞİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ 
DUYUSAL VE ALGISAL ETKİLERİ

Gizem BÜYÜKGÜNER TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI ÖZELİNDE TURİZM 
OLGUSU: AMASYA HATUNİYE VE HELKIS MAHALLELERİ 
ÖRNEĞI

Şeyma Sena KAYA UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE KABUL EDİLMENİN 
KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME “SAFRANBOLU ÖRNEĞİ”

Evin SÜTCÜ, Emin 
GÜNDOĞAR

PROJE TİP ÜRETİM İÇİN EŞ ZAMANLI MALZEME VE KAPASİTE 
İHTİYAÇ PLANI SİSTEMİ TASARIMI

Pazilaiti YASHENG, Burcu 
KARAKUZU, Sevil Yücel

TEPKİ YÜZEY METODU İLE FINDIK YAĞINDAN 
SAFSIZLIKLARIN SİLİKA AEROJEL İLE ADSORPSİYONUNUN 
OPTİMİZASYONU
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DAVETLİ KONUŞMACILAR

İLERİ MALZEMELERİN DÜNYADAKİ GELİŞİM DURUMU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş: Ülkeler teknolojik gelişme içerisinde önemli aşamalar kaydederken temel olan alanlardaki 
gelişmişliklerinde malzeme biliminin önemli yeri bulunmaktadır. Geleneksel üretim yapılarından farklı olarak 
yeni jenerik teknolojiler geleceğe yönelik yapılanmanın öncüsü konumundadır. Enformasyon teknolojileri, 
biyoteknoloji ve ileri malzeme teknolojileri bunların başında gelmektedir. İleri malzemeler için çok farklı 
tanımlamalar yapılmakta ve bu tanımlarda farklı ölçütler uygulanmaktadır. Malzemelerin niteliği (organik, 
inorganik; metal, metal dışı), ana uygulama alanları (elektronik, uzay ve havacılık malzemeleri, otomotiv), 
fonksiyonellik (yarı iletkenler, süper iletkenler, yapısal malzemeler) ve ana üretim yöntemleri (toz metalurjisi, 
enjeksiyon kalıplama, hızlı katılaştırma, vakum teknolojisi) bu ölçütlerden başlıcalarıdır. İleri malzemelerin 
tanımında karşılaşılan bir diğer zorluk da bu malzeme grubu ile geleneksel malzemeler arasındaki ayrımın 
her zaman net olarak ortaya konamamasıdır. Geleneksel malzeme teknolojilerinde yapılan yenilikler ile 
bu tür malzemeler de ileri malzemeler grubuna girebilecek nitelikler kazanabilmektedir. Malzeme sektörü, 
ekonomide tüm faaliyetlere girdi sağlayan temel alanlardan biridir. Bu niteliği açısından mikroelektronik, 
biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile birlikte sınai üretimin karakterini dönüştürecek ana teknolojik alanlardan 
biri olarak kabul edilmektedir. Savunma, havacılık, mikro-elektronik, iletişim ve otomotiv sektörlerinde 
kullanılacak ileri malzemelerin ortaya çıkışı; malzeme biliminin bu gereksinimleri karşılayabilecek çok 
disiplinli, proses ağırlıklı bir alana dönüşmesiyle birlikte ilerlemektedir. Bu bağlamda polimerik ve kompozit 
malzemeler, akıllı ve işlevsel malzemeler, opto-elektronik malzemeler gibi önümüzdeki yıllarda önemli çekim 
alanları oluşturacak ileri malzeme alanları, ülkemiz için de önemli fırsat alanlarıdır. Ülkemizde bu yaklaşım 
sonunda belirlenmiş olan malzeme kapsamındaki stratejik teknoloji alanları şunlardır: 

•	 Bor Teknolojileri 
•	 Polimerik Malzeme Teknolojileri 
•	 Kompozit Malzeme Teknolojileri 
•	 Hafif ve Yüksek Mukavemetli Malzeme Teknolojileri 
•	 Akıllı Malzeme Teknolojileri 
•	 Manyetik, Elektronik ve Opto-elektronik Malzeme Teknolojileri

Bor minerallerinin insanlık tarihi boyunca kullanıldığını bilinmektedir (örnek: Eski Mısır Uygarlığında 
mumyalama işlemlerinde uzun dönemli koruma ve çürümeye karşı özellikleri dikkate alınarak farklı bor 
tuzlarının kullanıldığı tespit edilmiştir). Dünya ölçüsünde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin getirdiği çağdaş 
uygulamalara baktığımızda:; Bor ürünlerinin; tekstil elyaflarından camlara, nükleer uygulamalardan yeni ve 
ileri mıknatıslara hatta gübrelere kadar çok büyük bir yelpazede kullanıldığını görmekteyiz. Bu bakımdan, bor 
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mineralinden hammadde girdisi olarak başlayan uygulama ve etkinlikler pek çok sektör ve teknoloji alanını 
yakından ve doğrudan ilgilendiren bir “tekno-ekonomik” unsur haline gelmiştir. Ülkemizin sahip olduğu bor 
yatakları zenginliği göz önünde bulundurulduğunda bunun son derece önemli, hayati ve stratejik bir kaynak 
olarak değerlendirilmesi gereği açıkça görülmektedir. Dünya petrokimya sektörünün imkân ve kapasitelerine 
dayalı olarak plastik sanayii içerisinde gelişen ileri plastik ve polimerik malzemeler, çağdaş teknolojilerde 
yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Tüketim plastikleri olarak bilinen ve yaygın olarak 1930’lu yıllardan beri 
kullanılan polietilen, polistiren ve polivinil klorür (PVC) gibi malzemelerin yanı sıra “Mühendislik Plastikleri” 
olarak tanımlanan asetaller (polioksimetilen), ABS (akrilonitril-butadien-stiren), polikarbonatlar, polifenilen 
eterler ve oksitler, poliamidler, termoplastik poliyesterler gibi malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca polipropilen 
gibi plastikler de elektronik, ısıl, medikal ve kimyasal ortamlardaki yüksek teknoloji uygulamalarında 
kullanılmaktadır. “Yüksek Performans Mühendislik Polimerleri” olarak polifenilen sülfitler, polieterketonler, 
polisulfonlar, sıvı kristal polimerleri ve poliimidler bulunmaktadır. İleri plastik-polimer grubu matris 
malzemelerin çoğunlukla elyaf formunda sert, dayanımlı malzemelerle takviye edilmeleri veya peki ştirmeleri 
ile kompozit malzemeler oluşur. En tipik örnek, artık günümüzde gelenekselleşmeye başlayan ve “fiberglas” 
olarak bilinen polyester esaslı reçinelerin cam elyaf ile takviyesiyle üretilen malzemelerdir. Ancak bugün ileri 
kompozitler grubunda daha üstün fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere sahip elyaflar kullanılmaktadır. Bu 
malzemeler yüksek dayanım (çekme ve basma dayanımı), yüksek elastik modül ve yüksek tokluğa sahiptirler. 
Kompozit malzemeler uçak-uzay, savunma, yapı - inşaat, tüketim mallarında, korozyon dayanımı gerektiren 
uygulamalarda, elektrik-elektronik, denizcilik, kara taşıtlarında ve özel amaçlı uygulamalarda kullanılmaktadır. 
Özellikle otomotiv sektöründe giderek artan ve % 6’ya yakla şan bir uygulama artış hızı görülmektedir. 
Ülkemizde giderek güçlü bir şekilde gelişen plastik sektörü, tekstil sektörü, makine imalat (başta kalıpçılık 
olmak üzere) sektörlerindeki tecrübeye dayalı olarak, önümüzdeki 5-6 yıllık dönemde dünya ölçeğinde 
sıçramalar gerçekleştirilebilecektir. Burada tasarım, yenilikçilik ve uygulamaların yaygınlaştırması stratejik 
amaçlardır. Yapısal eleman uygulamaları açısından otomotiv ve son dönemde önemli gelişimler kaydeden 
gemi-in şa ve savunma sektörlerine odaklanılmalıdır. Polimer bazlı kompozitler, mühendislik plastikleri ve 
ileri seramiklerin hafiflik, dayanım ve düşük maliyette üretim gibi avantajları nedeniyle, demir, alüminyum, 
nikel, kurşun, çinko, bakır ve kalay gibi geleneksel metalik malzemelerin dünya kullanımlarında, 1980’li 
yıllardan itibaren sürekli düşüşler kaydedilmektedir. Ancak, bu düşüşü durdurarak metalik malzemelerin 
rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilen çağdaş üretim süreç teknolojileri sayesinde, bu malzemelerin 
geleneksel standart özelliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli atılımlar kaydedilmiştir. Bu 
atılımların en önemlileri hafif ve yüksek mukavemetli metal ve alaşımlarda gözlenmektedir. Son yıllarda 
giderek artan çevre duyarlılığı ile ekolojik dengeyi bozan atık gazları ve yakıt tüketimini azaltacak teknolojileri 
geliştirmek zorunluluğu, otomobil üreticilerini yeni arayışlara yöneltmiştir. Daha az yakıt tüketecek, çevre-
dostu bir otomobil daha hafif olmalıdır. Çünkü taşıt toplam ağırlığındaki her % 10’luk azalma % 5-10 oranında 
yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Tasarım değişiklikleri dışında bunu sağlayabilmenin tek yolu, otomobil 
imalatında daha hafif malzemeler kullanmaktır. Güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha 
az yakıt tüketen otomobiller için daha hafif, fakat daha mukavemetli malzemelere duyulan gereksinim, 
otomotiv uygulamaları için malzeme üreten firmalar arasında büyük rekabete yol açmıştır. Günümüzün çağdaş 
teknikleri malzeme bilimcilerin, malzeme içyapısına atomik düzeylerde bile müdahale edebilmelerini 
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sağlamaktadır. Böylelikle malzeme kristal düzlemlerindeki hata ve dislokasyonların rollerinin daha iyi 
anlaşılması mümkün olabilmekte ve buna bağlı olarak özel niteliklere sahip alaşımlar geliştirilebilmektedir. Bu 
sayede metalik malzemelerin tokluk, düşük kırılganlık, hafiflik ve yüksek sıcaklık korozyon özelliklerinde 
önemli atılımlar gerçekleşmekte ve sürekli olarak üstün performanslı yeni metalik malzemeler kullanıma 
sunulmaktadır. Ayrıca, var olan metalik malzemelerin hafiflik, mukavemet ve yüksek sıcaklık dayanımlarında 
da yapısal kontrol ve modifikasyon yoluyla büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Son yıllarda bu kapsamda, 
titanyum, magnezyum ve alüminyum gibi “hafif alaşım” olarak da bilinen metal ve alaşımları üzerinde yapılan 
çalışmalar dikkati çekmektedir. Tipik olarak geleneksel malzemeler sınıfında olan bu malzemelerin endüstriyel 
pazarlarda doyum noktasına ulaşmaları, maliyetler ve diğer malzemelerin rekabeti nedenleriyle, bu alanda da 
özellikle süreç teknolojileri açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1980’li yılların başından itibaren “akıllı 
malzemeler”, “zeki yapılar” veya benzeri terimler çağdaş bilim ve teknoloji sözlüklerine girmiş bulunuyor. 
“Akıllı malzemeleri” kısaca şu şekilde tanımlanabilir; kendi içinde ve çevresindeki değişimlere tepki vererek 
belirli işlevleri anında ve sürekli olarak yerine getirebilen malzemeler, “akıllı” malzemeler kapsamında 
değerlendirilmektedir. Cansız maddeler olarak “malzeme” yi “akıllı ”, “zeki” gibi sıfatlarla tanımlamak hiç 
kuşkusuz ki pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. “Akıllı” bir malzeme ile yapılan uçak kanatları, 
herhangi bir çatlak veya hasar anında renk değiştirerek uyarıda bulunmalı ve hatta bu hasarı tamir ve “tedavi” 
edebilmelidir. Otomobil camı, çok parlak güneşli havalarda koyulaşarak ve bulutlu havalarda ise daha 
berraklaşarak sürücünün görüşüne destek olmalıdır. “Akıllı” tuğla ya da yapı taşlarından inşa edilmiş bir evde 
ısı yalıtımı, dışarısının iklim koşullarına göre değişerek azami enerji tasarrufunu sağlayabilmelidir. “Zeki” 
yapılarda kullanılan bir diğer akıllı malzeme ise “şekil-hafızalı alaşımlar” dır. Çoğunlukla nikel-titanyum 
alaşımlarından oluşan bu malzemeler, kristal yapılarında martensitik fazdan östenitik faza dönüşümlerin etkisi 
ile “önceki şeklini hatırlayabilen ve ısıtıldığı zaman önceki şekline tekrar dönebilen” bir özelliğe sahiptir. Şekil 
Hafızalı Alaşımlar, medikal uygulamaların yanı sıra, uçak hidrolik sistemlerinde, yarı iletken gaz tüp 
bağlantılarında, diş düzeltme komponentlerinde, otomotivde radyatör pervanelerinde, egsoz ç ı k ı ş 
kontrollerinde, uydu sistemlerinde, termostatik cihazlarda kullanılmaktadır. Manyetik, elektronik, 
optoelektronik malzeme grubuna giren malzemeler üst düzeyde performans özellikleri ile teknolojik sistemlerin 
içerisinde önemli işlevsel roller oynarlar ve otomotiv başta olmak üzere elektrik, elektronik, mikroelektronik, 
mekatronik ve savunma sistemleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar. Bunların en önde gelen örnekleri 
sensörler ve MEMS gibi uygulamalarda görülmektedir. Pek çok teknolojik gelişim, elektrik ve elektronik 
teçhizatlarda yaygın olarak kullanılan manyetik malzemeler olmasaydı gerçekleşmeyecekti. Burada en önemli 
gelişim Nd-Fe-B (neodimyum-demir-bor) magnetlerinin daha üstün manyetik özellikleri ve düşük 
maliyetleriyle, SmCo(samaryum-kobalt) ve AlNiCo (alüminyumnikel-kobalt) malzemelerin yerini almasıyla 
gerçekleşmiştir. Diğer yandan seramik ferritler halen büyük bir pazar payına sahiptir. Elektronik ve fotonik 
malzemeler bilgi ve iletişim teknolojilerinde giderek artan işlevsellikte yer almaktadır. Mikroelektronik, 
nanoelektronik ve telekominükasyon sistemlerinde elektrik sinyallerin üretilmesi, iletilmesi, kontrol edilmesi, 
yükseltilmesi ve anahtarlanması gibi tüm işlemlerde bu malzemeler kullanılmaktadır. Silika esaslı optik kablo 
teknolojisi, lazer teknolojisi, ultra-hızda işlem yapan devreler, iletken ve yarıiletkenler, optik sensörler, 
fotovoltaikler, sıvı kristal teknolojisi bu alanların başında gelmektedir. Bu yüzyılda en önemli gelişmeler bu 
saydığımız alanların “nanoteknolojik” uygulamaları ile gerçekleşecektir. Ancak gelişen teknoloji ile özel 
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karakterlere sahip malzeme gereksinimi çok büyük bir hızla artmaktadır ve bu hızla orantılı olarak metal 
alaşımlar gereksinimi karşlayamaz hale gelmiştir. Özellikle uzay taşıtlarındaki gereksinim olan, yüksek 
mukavemet ve ısıl direnç özelliğini sağlayan homojen bir malzemenin bulunmayışı araştırmacıları yeni 
arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışlar sonucunda birçok özelliği bir arada bulunduran ideal malzeme 
kombinasyonları, metal ve seramikler önem kazanmıştır. Bu malzeme çiftinden metal; tokluğa, elektrik 
geçirgenliğine, işlenebilirliğe, seramik ise; düşük yoğunluğa, yüksek mukavemete ve ısıl dirence sahiptir. 
Yukarıda kısaca bahsedilen ileri malzeme teknolojileri her geçen gün yeni bir alanı ortaya çıkarmaktadır. Son 
günlerde robotik malzemelerde bu grup içine dâhil edilerek insanlığın yararına sunulmaktadır. Bu gelişim hızla 
yeni malzemeler boyutunda devam edecektir.
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ENDÜSTRİ DEVRİMİ 4.0 İÇİN TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Bülent EKER

Namık Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Giriş: Tüm Dünya’da ülkeler gelişmişlik seviyelerini endüstriye verdikleri değerle ifade etmektedirler. 
Bunun sonunda bulundukları konum ve gelmeyi düşündükleri nokta gözeterek planlama yapmaktadır. Geçmi-
şe bakıldığında insanlık yaşamında en önemli atılımlar endüstrileşme ile başlamıştır. Önceleri insan gücünün 
yerini almaya çalışan güç kaynakları gözetilerek yapılan sınıflandırmalar daha sonraları gerçek anlamda ge-
lişimin göstergesi olan endüstrileşme ile ifade edilmeye başlanmıştır. Tarihi gelişimde 1750 li yıllarda sudan 
yararlanılarak ortaya çıkan buhar gücü başlangıçta tekstil uygulamalarında kullanılırken 1984 lü yıllarda elekt-
riğin devreye girdiği bir endüstrileşme görülmeye başlandı. Bu durum uzun yıllar her alanda elektriğin devreye 
girmesine yol açarken üretkenlikte temel gösterge olan endüstride de yoğun kullanımlara yol açtı. Bu durum 
1950 yıllara kadar devam etti. Bu yıllarda artık endüstri elektronik denilen uygulamaları tanır ve uygulayabi-
lecek hale dönüşmeye başladı. Tüm sektörler bunu otomasyona uygulayarak verimlilik kavramını da gündeme 
taşıdı ve artık insan gücü yerine tama otomatik sistemler devreye girmeye başladı. Tabiki bu gelişim kullanılan 
her alanda yapısal değişimlere de öncülük etti ve bunun körüklemesi ile bilgisayar kavramı ve uygulamaları 
artık Dünya’da endüstrinin yapı taşı olmasına yöneldi. Artık her endüstriyel uygulama bir yazılım ile kumanda 
edilebilir hale dönüşmesi bu alanda gelişimin dev adımlarla oluşmasını sağladı. İşte bu sıra Dünya’nın geliş-
miş ülkeleri içinde başı çeken Almanya gerek ekonomik yapısındaki değişimler gerekse bilimsel gelişmeler 
ışığı altında yeni bir kavramı ortaya çıkarttı. Bu kavram Endüstri 4.0 kavramı idi. Özü dijitalleşmeye dayanan 
bu kavram bir taraftan internetin her noktaya ulaşması ile uygulamada bir çok değişimlere yol açtı. Nesne-
ler birbirleri ile irtibata girmeye, elde edilen bilgiler bulu denilen büyük veri depolama alnlarına taşınmaya 
başlandı. Tam bu sırada Japonya’da sosyal bir olgu olmadan endüstrinin gelişemeyeceğini öne sürerek insan 
tabanlı Endüstri 5.0 kavramını gündemimize yerleştirmeye başladı. Yine bu sırada her ülke bu yarışta yerini 
almak için adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Elbette Türkiye’de bu yarışta mutlaka yerini almak zorunda 
idi. Sanayi 4.0 olarak lanse edilen digital devrim artık günlük yaşantımızda varlığı ile kendini göstermeye 
başladı. Bu durum daha önceki endüstri devrimlerini zamanında yakalayıp uygulamayan ülkemiz için önemli 
bir fırsattı. Bu değişimi hayata geçirmek için gerekli olan teknolojik altyapıların tamamlanması ve bu alanlar-
da uzman kişilerin yetiştirilmesinde geç kalınması Türkiye’ye kaldırmakta zorlanacağı bir yük getireceği bir 
gerçektir. Ancak uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü koruyabilmek adına bu son sanayi devriminin ge-
rekliliklerini yapmak Türkiye’nin en önemli ev ödevlerinden birisidir. Türkiye’nin Endüstri 4.0 için atması ge-
reken adımların doğru bir şekilde belirlenebilmesi adına ülkenin içinde bulunduğu durumun tespitini yapmak 
oldukça önemlidir. TÜSİAD, Samsung Türkiye, Deloitte Türkiye ve GFK Türkiye’nin müşterek çalışmasıyla 
hazırlanan, 2016 tarihli “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” isimli rapor, Türkiye’de faaliyet göste-
ren 58 şirketin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bankacılık, 
Holding, Perakende, Hızlı Tüketim ve Telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle 
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çalışma yapılmıştır. Üst düzey yöneticilere göre, şirketlerinin dijital stratejilerinin çalışanlar tarafından anla-
şılma oranı %66 seviyelerindedir ve dijital değişime yön veren C seviye yönetici varlığı da %38 çıkmıştır. 
Şirket yöneticilerine şirketlerinin dijital olgunluk seviyesi sorulduğunda ise; %7’si giriş, %59’u gelişmekte 
olan ve %34’ü gelişmiş bir dijital yapıya sahip olduklarını belirtmiştir. Araştırmanın en önemli sorularından 
biri, şirketlerin yatırımlarının ne kadarlık bir kısmını dijital gelişime ayırdıklarıdır. Ortalama olarak bu oran 
%27 çıkmıştır ve umut vaat etmektedir. Bu arada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu değişimin lokomotif 
görevini yerine getirmeye karar vererek 2016 yılı sonlarına doğru önce sanayi stratejisinin sektörel ve tematik 
odağını belirlemek için kapsamlı analizler gerçekleştirdi. Bu analizler sonunda; Analiz edilen parametreleri 
bir araya getiren, farklı öncelikler için farklı senaryolar işletilebilen, senaryoların sanayi hedeflerine katkıları 
bakımından karşılaştırılabildiği 4 konuyu mercek altına aldı. Bunlar Endüstri 4.0 değişiminin yaratacağı

•	 Katma değer
•	 İhracat
•	 İhracat içinde yüksek teknoloji payı
•	 İstihdam

değişimini ana parametreleri olarak görülmesi ile birlikte imalat sanayi sektörlerinin önceliklerinin sistematik 
ve veriye dayalı bir şekilde belirlenmesi için bir önceliklendirme modeli geliştirildi. Bu modelde dijitalleşme-
nin imalat sanayi sektörlerinde önemli verimlilik artışları sağlaması beklenmesi buna doğru kayışı da hızlan-
dırmaya başladı. Bu durum akıllı imalatı gündeme taşıdı. Kritik ve öncü teknolojilerin yerli firmalarımızca 
üretilmelerini sağlayacak üretim altyapılarına yönelik, pilot üretim ve gösterim desteklerini de kapsayacak 
şekilde, gerekli teşvik ve destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi görevi de 17 Şubat 
2016 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısı’nda BSTB ye verildi. Kritik ve öncü 
teknolojilerde (öncelikle siber fiziksel sistemler, yapay zekâ/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, 
büyük veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb.) yetkinlik kazanılmasını sağlayacak hedef odaklı Ar-Ge çalış-
malarının artırılması görevide TÜBİTAK tarafına kaydırıldı. Bunların sonunda Sanayide Dijital Dönüşüm 
Platformu oluşturuldu. 
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Şekil 1. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu

Daha sonra BSTB bünyesinde Sanayide Dijital Dönüşüme yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi kurulmuştur (28 Şubat 2017).Bu 
daire başkanlığı sanayide dijital dönüşüm yol haritasını oluşturdu.
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Şekil 2. Sanayide Digital Dönüşüm Yol Haritası

Yapılan anket çalışmalarında 4.Sanayi Devrimi konusunda ülkemizde;

•	 Belirli bir olgunluğa ulaşmış şirketlerin %95’i sanayide dijital dönüşüme ilgi göstermektedir

•	 Dijital dönüşümün, üst yönetimin en çok zaman ayırdığı 5 konudan biri olduğu işletmelerimizin oranı

•	 Ar-Ge merkezi olan büyük sanayi işletmelerimiz içinde dijital dönüşüm stratejisi, bütçesi ve performans 
hedefleri olanların payı sadece %9 

olduğu görülmektedir.

Endüstri 4.0 şüphesiz gerekli teknolojik altyapılar olmadan ulaşılması olanaksız bir vizyondur. Türkiye’deki 
şirketlerin teknolojik altyapıları için yatırım yapmaları ve gelecekte bu yatırımları artırarak devam ettirmeleri 
oldukça büyük önem taşımaktadır. Türkiye’deki önemli firmaların üst düzey yöneticilerinin değerlendirmele-
rine göre,2015 yılında şirketlerin %90’ı müşteri deneyimi konusuyla birlikte veri analizi ve madenciliği ko-
nusunda da yatırım yapmıştır. %97’si ise 2016-2018 döneminde bu alanlarda yatırım yapmaya devam etme 
niyetinde olduklarını belirtmişlerdir. Üretimdeki yüksek rekabet, beraberinde ucuz maliyet hedefini de getir-
miştir. Batı’daki yüksek iş gücü maliyetleri, üretimin yıllar içerisinde büyük ölçüde Doğu’ya doğru kaydığını 
göstermektedir. TÜSİAD ve Boston Consulting Group tarafından ve Türkiye’de Endüstri 4.0 devrimini konu 
alan “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” isimli çalışmada Hindistan, 
Çin ve Türkiye gibi ülkelerin düşük üretim maliyetleriyle öne çıktığını görülmektedir. Türkiye’nin kalkınması 



9

DAVETLİ KONUŞMACILAR

doğrudan bu devrimle ilintilidir. Bilişim sektöründeki büyüme çok daha büyük bir ivmeyle olmalıdır. Bunun 
ana nedeni, diğer sektörler için itici bir güç olan bilişim sektöründe geride kalmanın, bütün sektörlerdeki işle-
rin aksamasına neden olmasıdır. Türkiye’nin hedefi mutlak surette teknolojik ürünler ortaya koymak olmalıdır. 
Sadece altyapı yatırımları yaparak Türkiye istenilen noktaya ulaşamaz. Katma değer oluşturacak, yenilikçi, 
milli ve yerli ürünlere ihtiyacımız vardır. Bilgiye sahip olan, üreten ve onu kullanan ülkeler diğerlerine göre bir 
adım öndedirler. Bu anlamda, veri merkezleri çok büyük önem taşımaktadır ve veri merkezi kuracak girişim-
cilere büyük destekler devlet tarafından sağlanacaktır. Vergi kolaylıkları, işletme kredisi, enerji ve ilk yatırım 
destekleri bunlardan birkaçıdır. Veri merkezleri beraberinde kendi ekosistemini de Türkiye’ye taşıyacaktır. 
Özelikle eğitim alanında çok önemli değişikliklerin yapılması gerektiği herkes tarafından bilinse de uygula-
madaki aksaklıkların sonuçlarını Türkiye önümüzdeki yıllarda ağır bir şekilde ödeyebilir. Bu bakımdan gerekli 
reformların hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanması elzemdir.
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DUBLEKS DIN X2CrNiMoN22 5 3 PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK PROBLEMLERİ

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi A.B.,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Dupleks Paslanmaz Çelikler son yıllarda imalat sektöründe kullanımı ve buna bağlı olarak imalatı 
artmış olan bir Paslanmaz Çelik çeşidi olup çeşitli normlarda DIN X2CrNiMoN22-5-3; AFNOR Z2CND22 5 
Az; UNS S31803; Duplex Alloy 2205 şeklinde gösterilmektedir.

Kimyasal İçeriği (1.4462 - DIN X2CrNiMoN22 5 3) 

%C  %Si  %Mn  %Cr  %Ni   %Mo   Diğer

≤0.03 ≤1 ≤2 21-23 4.50-6.50 2.50-3.50 N: 0.10-0.22 

Dupleks Paslanmaz Çelik, “Ostenitik Paslanmaz Çelikler” sınıfındadır. Ancak adında da belirtildiği gibi oda 
sıcaklığında ve düşük sıcaklıklarda da 2 fazlı bir yapıya sahiptir. Görüldüğü gibi bu paslanmaz çeliklerde, ısıl 
işlem ile (su verme/hızlı soğutma) Ostenit fazı yanına “Delta Ferrit” fazı ilave edilmiştir. Bu özellik, bu çeliğin 
Mekanik Özellikleri üzerinde de son derece etkili olmuştur. 

Su verme (hızlı soğutma) işleminden sonra içyapısında hem delta ferrit hem ostenit fazları oluşmuştur. Çekme 
mukavemetinin yüksek olması yanı sıra Darbe Direnci de (dinamik tokluğu) yüksektir. Ferritik fazı nedeniyle 
de manyetiktir.

Mekanik Özellikleri (Su verme/hızlı soğutma işlemi sonrası yani 1050-1100°C’de tavlanıp akabinde hızlı 
soğutmak şeklinde yapılan “Çözündürme Tavlaması”)

Sertlik (HB):270 (max); %0,2 Akma Muk. (MPa):450 (min); Çekme Muk. (MPa): 650-880;

% Uzama: 25 (min) Dubleks çeliklerde ostenit fazının yanı sıra delta ferrit fazının oluşturulması ile Pitting 
(oyuk/karıncalaşma) direnci artacaktır. Klorürlü solüsyonlarda pitting’e karşı “PRE” formülü kullanılır. 
PRE = % Cr + 3.3 x (% Mo) +16 x (% N) Dubleks paslanmaz çeliklerde PRE 24 ile 40 arasındadır; dar 
aralık korozyonuna dirençli olup gerilmeli korozyon sebebi ile çatlak oluşumuna karşı direnç oluşmuştur. 
Paslanmazlık yani korozyon dayanımı özellikleri ile de yüksek sıcaklıkların tatbik edildiği, klorlu ortamların 
(kostikle beraber) yanı sıra, konsantre veya seyreltik nitrik asiti, saf, seyreltik veya klorürlü sülfürik asit, 
sitrik, asetik, konsantre fosforik (klorlu ortamlı), oksalit asitli; bazik (sodyum hidroksit) ortamlarda direnci 
son derece iyidir. Mükemmel özellikleri ile de pervane imalatında bronz malzemenin yerini almış bunun yanı 
sıra pompa milleri, tekne-yat şaftları; gıda endüstrisinde, santrallerde (hidrolik), kimya, kağıt sektöründe; 
çeşitli makine imalatında (ısı eşanjörleri, damıtma ekipmanları gibi) ve özellikle de okyanus ve denizlerde 
kimyasal madde taşımacılığında tanker imalatında (özellikle tanker bölmesinin burkulmasını önleyen ondüleli 
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yapılar, bu özellikleri sayesinde ince yapılı kullanılarak ağırlık azaltılması mümkündür), deniz petrol arama 
platformlarındaki ekipmanlar (kompresörler gibi) kullanılmaktadır.

Dupleks Çeliklerin Kaynak Kabiliyetleri 

Karbon içeriklerinin çok az olması (<% 0,03) sebebiyle kaynak sonrası Isının Tesiri Altındaki Bölgede 
(Erimeyen ancak erimiş bölgeye çok yakın olan) KromKarbür (Cr23C6) çökelmesi sebebiyle meydana gelen 
Tanelerarası Korozyona karşı dirençleri çok fazladır. Ayrıca içeriklerindeki Kükürt (<%0,015) ve Fosfor 
(<%0,030) miktarlarının çok düşük olması sebebiyle delta ferritik katılaşma sırasında meydana gelebilecek 
“sıcak çatlak” rizikosu da minimumda kalacaktır. Endüstriyel alanda çokça kullanılan X2CrNiMoN2253 
çeliğine eklenmiş olan “N-Azot” ilavesi, Ostenit fazı oluşumunu kolaylaştıracaktır.

Dubleks Çeliklerde Kaynak Problemleri:

Dupleks kaynak metallerinin katılaşmasında başlangıçta hemen  hemen ferritik (delta ferrit) yapı oluşur. 
İlerleyen soğuma ile ferritik tane sınırlarında ostenitik çekirdeklenmesi başlar. Dolayısı ile ostenit fazının 
oluşumu kaynak soğuma hızı ile sınırlanmaktadır. Azot, ostenitin yeniden oluşmasında en etkin elementtir. 
Azotun diğer önemli bir rolü de ostenit ve delta ferrit fazları arasındaki farklılığı azaltarak metallerarası faz 
oluşum tehlikesini düşürmesidir. Azot özellikle ostenitik fazda korozyon direncini kuvvetli bir şekilde düzeltir. 
Dubleks paslanmaz çeliklerin ısıl genleşme katsayıları ferritik paslanmaz çeliklerden daha yüksek ostenitik 
çeliklerden ise 1/3 oranında daha düşüktür. Bu nedenle oluşacak distorsiyon (çarpılma), ferritik çeliklerden 
daha çok, ostenitik çeliklerden daha azdır. 

I – Delta Ferrit fazının oluşumunun yanında dengeyi sağlayacak şekilde Ostenit fazının oluşumun da 
sağlanması:

Kaynak bölgesinin soğuma hızı (çok hızlı soğumadan kaçınmak gerekir) oluşacak ostenit fazı oranını 
etkilemektedir. Kaynak bağlantısının istenen oranın üzerinde delta ferrit içermesi bağlantının tokluğunu ve 
korozyon direncini düşürür. Uygun dupleks mikroyapıyı oluşturmak için ek bir ısıl işleme gereksinim duyulur. 
Kaynak metalinin uygun içyapısı ve özelikleri yüksek nikel içerikli (gamajen elementtir) kaynak ek metali 
kullanılarak sağlanır. Dupleks paslanmaz çeliklerin kaynağında ITAB’de de delta ferrit miktarının artması 
beklenmelidir. Bu açıdan, çok düşük ısı girdisi ve buna bağlı olarak da hızlı soğumalardan kaçınılmalı v e 
ITAB’de bağlantı tokluğu ve korozyon direnci açısından da ostenit fazının oluşumuna izin verilmelidir.

II – Metallerarası gevrek faz oluşumu (s/sigma fazı)

Soğuma hızı, ısı girdisi, pasolar arası sıcaklıklar ve malzeme kalınlığına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle 
çok yüksek alaşımlı dupleks paslanmaz çeliklerde çok yavaş soğuma hızlarında bile metallerarası gevrek fazlar 
oluşabilir. Bu oluşumlar kaynak metali ve ITAB’de hem tokluğun hem de korozyon direncinin düşmesine 
neden olur. Çok hızlı soğuma hızlarında da yüksek delta ferrit miktarı, nitrür çökelmeleri ve bunun sonucunda 
da düşük tokluk ve düşük korozyon direnci ile karşılaşılır. Dolayısı ile dupleks paslanmaz çeliklerin kaynağı 
alaşım içeriklerine bağlı olarak kontrollü bir isi girdisi ile gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle dupleks çelikler 
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için uygulanacak kaynak yöntemleri, kaynak prosedürü, kullanılan ilave metal türü bu oranı dengeleyecek 
şekilde seçilmeli ve uygulanmalıdır. Bunların yanında kaynak bölgesinin ve ısıdan etkilenen bölgenin 
mikroyapısı; soğuma hızına, malzemenin kalınlığına, ön tav ve pasolar arası sıcaklığa bağlıdır. Bu nedenle, 
metalurjik olarak istenilen özellikleri elde edebilmek için seçilen kaynak prosedürüne uyulmalıdır. Dupleks 
çeliklerin kaynak dikişleri pek çok uygulamada herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmadan bile istenen ölçüde 
mekanik özellikleri ve korozyon direncini sağlar. Kaynak dikişi katılaştığı anda tamamen delta ferritiktir 
ancak, soğuma sırasında delta ferritin bir kısmı ostenite dönüşür böylece kaynak dikişi dubleks haline gelir. 
ITAB’de gerekli ostenit fazı miktarını elde edebilmek için çok hızlı soğumadan kaçınılmalıdır. Soğuma hızını 
etkileyen önemli faktörler; ısı girdisi, kaynak prosedüründe belirtilen maksimum ve minimum aralığındaki 
kaynak parametreleri, ön tav ve pasolar arası sıcaklıklardır. Dubleks paslanmaz çeliklerin kaynak işlemlerinde 
hızlı soğumaya sebep verdiğinden bakır altlık kullanımından kaçınılmalıdır. Dubleks paslanmaz çeliklerde 
önerilen ve en çok kullanılan kaynak yöntemleri örtülü elektrod ark kaynağı, gazaltı (MIG, özlü tel) kaynağı, 
TIG kaynağı, tozaltı kaynağı ve plazma ark kaynağıdır. Dubleks paslanmaz çeliklerde ısı girdisi 5.500 – 
25.000 J/ cm olması tavsiye edilir. Gazaltı koruma için en fazla kullanılan gaz Argon’dur. Ancak bu asal gazın 
kullanımı kaynak bölgesinde N (azot) kaybına neden olacaktır bu sebeple Argon gazına N ilave edilebilir. 
Teknik olarak alt taraftan ve kök pasosu korumalarında saf N gazı fazla ostenit fazı meydana gelmesine neden 
olacağı sebebiyle tavsiye edilmez. Bu bölgelerde Argon+Helyum karışımı kullanılmalıdır. Dubleks paslanmaz 
çelikler kaynak öncesi tavlamaya gerek duymaz; sadece malzeme kalınlığı 12 mm’yi geçerse hızlı soğuma 
(kaynak sonrası) ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek problemleri engellemek için 100-150°C arasında 
ön tavlama tavsiye edilir. Dubleks paslanmaz çeliklerde kaynak işlemi sonrası ısıl işlem yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak tavsiye edilen kaynak prosedürüne uyulamadığı durumlarda, kaynak bölgesinde ve ITAB’de 
kalıntı gerilme ve istenmeyen metallerarası fazlar meydana gelebilir. Bu sebeple; 1050-1100°C’de tavlanıp 
akabinde hızlı soğutmak şeklinde yapılan “Çözündürme Tavlaması” gerekebilecektir (malzemeyi 950-1000°C 
arasında tavlamak sigma (σ) fazının oluşumuna neden olduğu için sakıncalıdır). 
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SİLİKA AEROJEL VE GÜNCEL UYGULAMALARI

Prof Dr. Sevil YÜCEL

Biyomühendislik Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, PK-34349,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Silika aerojeller, düşük yoğunluk (hacimlerinin %95’ine kadar hava), kolay modifiye edilebilir 
yüzey, iyi adsorblama, biyouyumluluk, düşük ısıl iletkenlik, yüksek yüzey alanı ve optik saydamlık özellikleri 
nedeniyle hem bilim ve teknolojide hem de sanayide oldukça ilgi çekmektedir. Aerojeller, sol-jel yöntemi ile 
yüksek kalitede, kolay, maliyetsiz ve efektif olarak homojen, küçük partikül büyüklüğü ve çeşitli morfolo-
jilerde üretilmektedir. Benzersiz özellikleri sayesinde silika aerojeller sağlık, enerji, malzeme, uzay ve gıda 
gibi alanlarda sensor, kataliz, kompozit, kapasitör, pestisit, atık yönetimi, elektronik cihaz, termal yalıtkan 
uygulamalar, görüntüleme cihazları, ilaç taşıma sistemleri, gıda katkı maddesi ve hatta kozmik toz toplayıcı 
olarak çok geniş yelpazede uygulamaları bulunmaktadır [1]. Tetraetil ortosilikat (TEOS), Tetrametil ortosilikat 
(TMOS), pirinç kabuğu külü, buğday kabuğu külü vb. kaynaklardan elde edilen sodyum silikat (Na2SiO2) çö-
zeltisi silika aerojel üretiminde sıkça kullanılan başlatıcılardır. Silika aerojeller yüksek yüzey alanları ve yük-
sek gözeneklileri sayesinde absorban olarak kullanılmaktadır. Esnek ve süper hidrofobik aerojellerin sentezi 
ile organik çözücü ve sıvı yağların emiliminde kullanımı birçok kez çalışılmıştır ve başarılı sonuçlar alınmış-
tır. Bunun yanında atık yönetimi konusunda ağır metallerin sudan temizlenmesi konusunda oldukça başarılı 
sonuçlar vermiştir. Bu uygulamalara ek olarak gıda teknolojisinde de yağlarda ve çeşitli gıdalarda istenilme-
yen safsızlıkların giderilmesinde absorban olarak kullanılmaktadır. Yüksek gözeneklilik ve düşük yoğunluklu 
aerojellerin en etkileyici özelliklerinden bir diğeri de çok düşük ısıl iletkenliğine sahip olmasıdır. Aerojeller, 
% 1-10 katı oranı ile çok küçük bir ısı iletkenliğine sahiptirler. Bu nedenle, bir aerojelin katı kısmı boyunca 
termal taşınım düzensiz olarak meydana gelir. Bir aerojelde katı maddeler tarafından dolu olmayan yerler, hava 
(veya başka bir gaz) ile doludur. İçerdikleri yüksek orandaki bu hava sayesinde termal enerji taşınımı silika 
aerojellerde oldukça düşüktür. Aerojelin gözenekleri açıktır ve gazın (zorlukla da olsa) geçişini malzemenin 
içinden geçirir. Silika aerojellerin sahip olduğu açık gözenekler sayesinde malzemedeki hava geçişine olanak 
sağlar. Silika aerojeller ilaçla ilgili araştırmalarda kontrollü ilaç taşıma sistemlerinde sahip oldukları, yüksek 
gözeneklilik, geniş iç yüzey alanını, yüksek yüzey / hacim oranı, büyük gözenek hacmi, yüksek adsorban 
özellik, düşük yoğunluk, biyouyumlu ve modifiye edilebilir yüzey özellikleri sayesinde günümüzde sıklıkla 
çalışılmaktadır. Hidrofobik yüzey yapısına sahip olan silika aerojeller, ilacın uzun süreli salımını sağlarken, 
hidrofilik yüzeyli silika aerojeller, daha fazla miktarda suyun gözeneklere nüfuz etmesi nedeniyle sulu ortamda 
hızlı salımlara sebep olmaktadır. NASA, Stardust uzay aracında uzay toz parçacıklarını yakalamak için aerojel 
kullanmıştır. Parçacıklar katı maddelerle çarpışarak buharlaşırlar ve gazlardan geçerler, ancak aerojellerde 
tutulabilirler. Ayrıca Mars Rover ve uzay giysilerinin ısı yalıtımı için aerojel termal yalıtkan kullanmıştır. ABD 
Donanması, aerojel iç çamaşırlarını dalgıçlar için pasif termal koruma olarak değerlendiriyor. Silika aerojeller 
için bir başka yeni alan, gözenekli ince filmler formunda sensör elemanları olarak kullanılmasıdır. Aerojeller 
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yüksek gözeneklilik, gözeneklere erişilebilirlik ve yüksek su tutma kapasitesi sayesinde, su moleküllerine 
doğal hidrofiliklik avantajı sağlayarak, silika bazlı nem sensörleri uygulamalarında kullanılmaktadır. Düşük 
nemli ortamda, silika yüzeyindeki hidroksillerinden salınan protonlar, su molekülleri ile birlikte yük taşıyıcıla-
rı olarak H3O

+ iyonları oluştururlar ve böylece elektriksel bir yanıt üretirler. Silika aerojellerin sahip oldukları 
üstün özellikleri sayesinde birçok alanda uygulamaları yapılmakta ve endüstride sıkça tercih edilmektedir. 
Son yıllarda silika aerojel ile ilgili çalışmalar hızla artmakta ve bu çalışmalar ışığında yeni alanlarda kullanımı 
yaygınlaşmaktadır.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE PLANLAMA VE TASARIM DİSİPLİNLERİNİN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Planlama-tasarım disiplin alanlarının özünde; mekânsal planlama, tasarım sanatı ve kültürü vardır. 
Bu sanat ve kültürün sadece yapıların değil, değişen ve dönüşen ülkesel, bölgesel ve kentsel ilişkilerin sürekli 
kurgulanmasına yönelik çağdaş eğitim ve mesleki sorumlulukları içermesi nedeniyle; yapı-mekân tasarımı, 
kentsel planlama ve peyzaj tasarımının değişik ölçek ve niteliklerini gözeten dil birlikteliğinin gerekliliği açık-
tır. Planlama ve tasarım bilimleriyle oluşan birlikteliğin (aynı fakülte çatısı altında yeniden yapılanma) farklılı-
ğı; planlama ve tasarımın ekonomi, sosyoloji, kültür, sanat, tarih, teknoloji, iletişim ve yönetim gibi çok farklı 
uzmanlık alanlarından beslenen disiplinler arası bir üst çatı olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 
tarihsel mimari değerlerin ve kültürel mirasın yaşatılarak korunması ve eski kentsel dokuların özgün kimlik 
değerleri sürdürülerek yenilenmesi bakımından; planlama ve tasarım alanlarının aynı çatı altında buluşması, 
özel uzmanlık alanlarının gelişmesine fırsat oluşturması zorunluluk haline gelmiştir. Yeni yapılanmayla amaç-
lanan; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekânı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini 
geliştirebilen mimar, plancı ve tasarımcı ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üre-
tilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım 
bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca 
yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmektir. Yük-
seköğretimdeki fakülte düzeyinde oluşturulacak söz konusu bölümler; ülke, bölge ve kent ölçeğinden yapı ve 
iç mekân ölçeğine kadar uzanan açılımlarla buluşmakta, yaşam ve mekânın tüm boyutlarıyla uğraşmaktadır. 
İlgili bölümlerin birlikte geliştireceği mimari, kentsel-bölgesel araştırma projeleri, uygulamalı planlama ve 
tasarım çalışmalarıyla sosyal katkı ve ekonomik artı değer sağlama potansiyeli verimli hale getirilebilecektir. 
Fakülte bölümlerinde yürütülen öğrenci merkezli eğitim biçiminde; genel olarak birebir, yüz-yüze eğitim ve 
stüdyo çalışmaları egemendir. Fakülte bünyesinde; bölümlerin ortak kullanımına açık uygun malzemeler ve 
çizim programlarıyla donatılmış bilgisayar destekli tasarım ve planlama laboratuarları, maket laboratuarları, 
sergi alanları, planlama-tasarım stüdyoları, arşiv ve dokümantasyon merkezi ve öğrenci merkezli yeni eğitim 
teknolojilerine uygun dersliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Disiplinler arası birliktelikler ve ortak-
lıkların öneminin çok iyi anlaşıldığı günümüzde; eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, 
farklı uzmanlık alanları arasında kurulan koordinasyonlarla birlikte nitelikli tez çalışmalarının yürütülmesi 
sağlanabilecektir. Ayrıca, bu koordinasyonu ve işbirliğini sağlayarak çok yönlü akademik altyapıyı kazandıra-
cak lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programları geliştirilebilecektir. Planlama ve tasarım bilimle-
ri analiz-sentez-planlama-tasarım-üretim-kullanım ve yeniden kullanım sürecinde yer alan bütün paydaşlarla 
iletişim ve etkileşim içinde olmalıdır. Bu nedenle, planlama ve tasarım bölümlerinin aynı çatı altında buluş-
masıyla; ilgili meslek odaları ve diğer mimarlık ve tasarım fakülteleri ile daha yakın iletişim kurularak eğitim 
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ve uygulamanın değişen şartlarına ve ihtiyaçlara göre belirli bir kalitede sunulabilmesi ve formasyonunun 
nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine olumlu katkı sağlanabilecektir. Araştırma alanları ve konularını, eği-
tim-öğretim tekniklerini geliştirmenin temel gerekliliklerinden biri, ulusal ve uluslararası düzeylerde benzer 
fakültelerle ilişkileri güçlü ve işbirliğine açık bir fakülte olmaktır. Bu nedenle, söz konusu bölümlerinin aynı 
çatı altında bir araya getirilmesi; özellikle AB ülkelerindeki ilgili fakültelerle kurulacak ilişkileri ve işbirliğini 
kolaylaştıracaktır. Mevcut ve öngörülen uluslararası ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla; planlama ve ta-
sarım eğitiminde Kurumsal Özdeğerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarına başlanabilecektir. Yükseköğretim 
kurumlarının önemli hedefi olan akreditasyonun sağlanabilmesi, planlama ve tasarım bölümlerinin kavramsal 
ve fiziksel (eğitim ve öğretim altyapı ve donanımı) birlikteliğinin sağlandığı bir ortamda yapılanması ile kolay-
laşabilecektir. Söz konusu birliktelik doğal olarak bu alanların (bölümlerin) eğitim ve öğretim programlarında 
yer alacaktır. Oluşturulacak fiziki yapı içerisinde birçok ders ortak mekânlarda yürütülebilecek ve bazı dersler 
de bölümler arası karşılıklı eğitim–öğretim desteği sağlanabilecektir.
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MODERN TASARIMDA VE SANATTA: DOĞA, GEOMETRİ, SOYUTLAMA VE SOYUT 

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye

Öz: Giriş: 20. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi, teknolojinin baş döndürücü bir hızla insan hayatına 
girmesi ve toplumu hızlı bir değişime itmesidir. Bu değişimle birlikte tasarım ve sanat, önceki yüzyıllardan 
devraldığı biçimlerinden koparak yeni düşünceler ve anlatım biçimleriyle farklı bir kimlik kazanmıştır. Özel-
likle 20. yüzyılın sanat ortamı içerisinde yer alan onlarca ifade biçiminin ortaya çıkması bakımından, çağın 
gerekleri doğrultusunda yeni arayışlar noktasında en fazla ivme kazanılan dönemdir.  Sanatta meydana gelen 
yeni ifade biçimleri arasında, en dikkat çekenlerden birisi de soyutlama ve soyut resme yöneliştir. O zamana 
kadar doğanın sanatçı tarafından algılanışı taklit üzerine kurulu iken; yeni sanat anlayışında doğanın, geomet-
rik formlarla çözümlenmesi ve yorumlanması söz konusudur. Bu yönüyle soyutlama ve soyut, tasarımda ve sa-
natta birçok sanatçıya ilham vermiş ve avangard akımların oluşumuna öncülük etmiştir. Bir sanatçıyı ve sanat 
eserini değerlendirmeden önce, onun etkisi altında kaldığı pek çok etkeni de irdelemek gerekir. Özellikle 20. 
yüzyıl teknolojisinin olumlu yönde beslediği sanatçı ve eserinin, bundan önceki dönemlerde hem bireysel hem 
de toplumsal açıdan geçirdiği süreçlere dair bilgiye sahip olunmalıdır. 20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, 
ekonomik buhranlar, sosyal değişiklikler ve bunlara bağlı olarak gelişen toplumsal karmaşa, sanatçıların da öz-
gür ortamlarını kısıtlayarak, kendilerini huzursuz hissetmelerine yol açmıştır. Tam da bu süreçte ortaya çıkan 
soyut sanat, bu karmaşanın sanatçının belleğinde yarattığı bir yanılsamadır. Buna göre sanatçı; materyalizme 
karşı tavır göstererek görünen gerçeği yansıtmak yerine, dış gerçekliği parçalayarak soyut resim çalışmalarını 
ortaya koymuştur. Doğanın insan yaşamı üzerindeki etkisini bilmek, doğadan kaynaklı her türlü insan odaklı 
çalışmanın sebep ya da sonuçlarını açıklamayı kolaylaştırır. Bilim ve sanat alanındaki hemen her araştırma 
doğadan çıkışlı gerçekleşmektedir. Bu nedenle özellikle doğanın matematiksel bir terim olan geometriyle açık-
lanması, sonrasında da sanatta geometrinin ve doğanın yerinin saptanması bakımından önemlidir. Doğa, her 
türlü bilim ve sanat alanı için bir ilham kaynağı ve çıkış noktasıdır. Yalnız, doğanın algılanış ve ifade edilişi, 
her alanın kendine özgü algılama ve doğadan yararlanma şekline göre değişiklik göstermektedir. Sanatçı do-
ğayı hem içselleştirip, hem de gerçeklikle bağını tamamıyla koparmadan yorumlarken; bilim, doğanın işleyiş 
biçimi ve sırlarını çözmeyi amaç edinmektedir. Canlı veya cansız bütün varlıkların, geometrik boyutlarla ifade 
edilebilecek bir görseli vardır. Bu, iki boyutlu düzlemsel bir şekil veya üç boyutlu bir biçim olabildiği gibi, 
basit veya karmaşık yapıda da olabilir. Örneğin ünlü sanatçı Cezanne, resimlerindeki üslubunda, doğanın küp 
ve konilerle resmedilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu eğilimin sebebi, nesnelerin duyusal olarak algılandık-
ları özelliklerinin dışında, duyularla kavranamayan doğaüstü varoluşlarının da olduğuna inanmasıdır. Duyusal 
görünüşlerin ötesinde, bu öz biçime ulaşıldığında ise nesnelerin özü kavranmış olacaktır. Cezanne’dan sonra 
resim, tabiatın dış görünüşünden kurtularak Fütürizm, Kübizm ve Pürizm gibi yeni sanat anlayışlarında da 
anlam bulmuştur. Soyut sanatta tabiat biçimlerinin dışında, sanatçıya özgü bir anlatım dili ve biçim algısı da 
yaratılmıştır.  Geometrinin temelinde insanın çevresindekileri ve doğayı nasıl algıladığı yatmaktadır. Gerçek 
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nesneye ait olan her türlü simge, sembol veya şekil; nesnenin belli geometrik özelliklerini taşımakta ve bu 
nedenle de nesneyi temsil etmektedir. Aynı şekilde oran-orantı, ölçü-ölçek gibi kavramlarda, geometri saye-
sinde kavranmakta ve algılama, bu bilgiler ışığında gerçekleşmektedir. Soyutlamada, bir kavramın içeriğinin 
azaltılması, yani basitleştirilmesi söz konusudur. Buna verilebilecek en iyi örnek ise “dil” dir. Dildeki sessel 
değerler, gerçek nesnelerle ilgili olmasa dahi, bellekte imgelerin oluşmasını sağlamaktadır. Wilhelm Worrin-
ger, sanat tarihi ve eserleri açısından önemli iki kavram tanımlamıştır. Biri özdeşleyim, diğeri ise soyutlamadır. 
Özdeşleyim kavramıyla doğaya yönelik sanat üsluplarını anlatmak istemiştir. Buna karşılık soyutlama ve soyut 
kavramı ise anti-natüralist bir durumu temsil etmektedir. Özdeşleyim natüralist sanat üsluplarını anlatırken, so-
yutlama ise soyut sanat üsluplarını anlatmaktadır. Worringer soyut sanatı psikolojik bir içtepi olarak açıklamış 
olsa da ilkel ve modern insanda aynı özellikleri taşımamaktadır. Soyutlama içtepisi, ilkel insanda bilinçsiz bir 
şekilde gerçekleşirken, modern insanda bilinçli bir duyguya dönüşerek metafizik bir nitelik göstermektedir. 
Böylece geometrik özelliklerden oluşan nesneler dünyasını, metafizik bir sanat olarak isimlendirmek müm-
kündür. 19. yy. ilk yarısından itibaren 20. yy. başlarına kadarki dönemde; felsefe, bilim ve sanayi alanlarında 
meydana gelen gelişmeler toplumsal yaşamdan sanata, her alanı etkilemiştir. Bunun sonucunda gerçeklik ve 
zaman kavramı sorgulanmaya başlanmış ve soyut bir dünya görüşüne doğru gidilmiştir. Özellikle tasarım ve 
sanat alanlarındaki yeni ifade biçimlerinde, nesnenin biçim bozmalar ve sadeleştirmelerle yorumlanması soyut 
resmi başlatmıştır. Öte yandan soyut sanat anlayışının temelinde; nesnel dünyada yaşanırken, soyut biçimler 
yaratma ihtiyacı ile nesnelerin temelinde yatan anlam kavram ortaya koyulmak istenmiştir. Soyut sanatın özü; 
harmoniyi, dengeyi ve biçimi oluşturan öğelerin farkına varmaktır. Modern görüş, içeriğin algılanmasından 
çok biçimin algılanmasına yönelik olarak gelişmiştir. Bu nedenle resimdeki soyut ve soyutlama kavramları or-
taya iki çeşit yaklaşım çıkarmıştır. Bunlardan soyut resim, düşünce ile ulaşılan kurgusal düzenin yaratılmasına 
yöneliktir. Resimdeki soyutlama ise, doğadan ve doğanın formlarından hareket ederek oluşturulan kurguya yö-
neliktir. O nedenle Mondrian’ın geometrik formları ile Picasso’nun geometrik parçalamaları bu yaklaşımlara 
örnek gösterilebilir. Bu açıdan baktığımızda, modern çağı besleyen en önemli unsurun, geometri olduğu görül-
mektedir ancak; kuşkusuz sanatta geometri, birden bire ortaya çıkmış bir kavramda değildir. Yeniçağın zaman 
ve mekân tasarımlarındaki biçimler, modern sanatçının soyut biçimlerini yaratmış olan en belirgin kaynaktır.  
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KAMUDAN ÖZELE PEYZAJ TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi. Alper SAĞLIK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Doğanın bir parçası ve her anlamda ona ihtiyacı olan insan, kendisi ve doğa arasındaki etkileşimi 
yoğun ve yapısal kentleşme ile sürekli aleyhine çevirmektedir. Bozulan doğal dengenin kentsel alanlarda tami-
ri, bununla birlikte sağlıklı ve doğa ile uyumlu bir çevre oluşturulması peyzaj tasarım çalışmalarının temelini 
oluşturmaktadır. Peyzaj tasarımı ile kente getirilmeye çalışılan kentsel yaşam kalitesi; gürültü, görsel kirlilik, 
yüksek katlı binaların yarattığı yapılaşma baskısının azaltılması, kent parklarının kullanıcı istekleri dikkate 
alınarak projelendirilmesi gibi birçok kapsam ve kriteri de beraberinde getirmektedir. Kentsel tasarımlarda 
yapı, boyut ve kullanım özellikleri çok farklı alanlar ile ilgili çalışılmaktadır. Bunlar bir park alanı olabildiği 
gibi bazı kentlerde geniş alanları kaplayan ve sayıları da yabana atılmayacak kadar çok olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının dış mekânları da olabilmektedir. Kentlerde çoğu kamu kurum ve kuruluşunun kent merkezinde 
olduğu düşünüldüğünde bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin kentin gelişim ve imajı yönünden ne kadar 
önemli olduğu görülmektedir. Hem kamuda hem de özel firma ve kişilere ait bu alanların kendi haline bıra-
kılmış atıl alanlar olmalarını önlemek, bakımlı bir konut bahçesi görünümüne kavuşturmak, burada çalışan ve 
hizmet almaya gelen kentlinin de yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile bu tür alanların sorunları belirlenmeli 
ve bu doğrultuda projelendirmeler yapılmalıdır. Bu şekilde kamu kurumları, kentin gelişiminde ve kentlinin 
yaşam kalitesinin yükselmesinde etkili unsurlar haline gelebilirler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pey-
zaj Mimarlığı Bölümü olarak Üniversitemizden başlamak üzere kente ve Çanakkale İli’ne uzmanlık alanımızla 
ilgili ne katabiliriz arayışımız neticesinde özel firmalardan kamu kurum ve kuruluşlarına peyzaj projeleri an-
lamında destek vermekteyiz. Bu kapsamda Çanakkale Valiliği Hükümet Konağı Bahçesi’nin yeniden düzen-
lemesinden Bayramiç Belediyesi Sosyal etkinlik alanlarına, kır düğününden Osmanlının Rumeli’ye ilk geçiş 
noktasına kadar birçok farklı konu ve alanda proje çalışmalarımızı başarı ile yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz 
peyzaj projelerinin tasarım aşamalarında; Alan seçimi, amaç ve sorunları belirleme, mevcut durumu saptama-
ya yönelik veri toplama (Sörvey ve literatür çalışmaları), alan ve çevresinin analizi ile işlev şeması oluşturma, 
leke diyagramı (Alan strüktür diyagramı), ön (Avan) proje ve uygulama projesi (Yapısal ve bitkisel) olarak altı 
madde halinde uygulanmaktadır. Projelendirme kısmı ile birlikte projelerin alana uygulanması ile ilgili de fir-
ma ve kurumlara destek vermekteyiz. Çalışma alanlarının belirlenme aşamasından sonra, alana ilişkin vaziyet 
planları, topografik harita, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, fotoğraflar ve ilgililerle yapılan görüşmeler 
veri kaynakları olarak kullanılmaktadır. Projelerin çizimlerinde AutoCAD 2016 programı, görselleştirme ve 
modelleme de ise Sketchup, Lumion, 3ds max, Photoshop gibi programları tercih etmekteyiz. Daha yaşanabi-
lir mekânlar üretmeye çalışan peyzaj mimarları olarak, konut bahçesinden, büyük ölçekli plan çalışmalarına 
kadar yakın çevremizden başlamak üzere tüm gücümüzle katkı sunmaya çalışmaktayız. Gün geçtikçe artan 
betonlaşmaya inat yeşil alanları arttırmak, kentin temposu ve yoğunluğundan kurtulmaya yönelik mekânlar ile 
yerel yönetimler ve burada yaşayanların talepleri doğrultusunda projeler üretmeye devam ediyoruz. Çanakkale 
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Onsekiz Mart Üniversitesi’nin çalışanı olarak Üniversitemizi 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasa-
rım Kongresi’nde davetli konuşmacı olarak temsil etmekten mutluluk duydum. Üniversitemizi Çanakkale’nin 
gelişimi ve ilerlemesi başta olmak üzere her platformda başarı ile temsil etmeye, ülke ilerlemesine de uzmanlık 
alanımız çerçevesinde katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yücel Acer’e ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit’e şükranlarımı sunarım.
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EKLEM KİREÇLENMESİ FİZİK TEDAVİ TAKİBİ İÇİN SİBER FİZİKSEL SİSTEM TASARIMI 

Fatih ATAMTÜRK1, Halil YİĞİT2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ABD, Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Tasarım Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Siber fiziksel sistemler (SFS); sensörler ve aktüatörler kullanarak fiziksel dünyayı hesaplama yapa-
bilen bir sistem ile ilişkilendirmektedirler. Yazılım yoğunluklu bileşenlerden oluşan SFS’ler işbirliği ile ortak 
bir davranış oluşturabilirler. Bu yapılar, gerçek dünya ile etkileşimde bulunmak için akıllı gömülü sistem tek-
nolojileri dâhil olmak üzere yazılım sistemleri, iletişim teknolojileri ve sensörleri/aktüatörleri içermektedirler. 
Bilişim teknolojileri ile donatılan mekanik sistemlerin birbirlerine bağlanarak ve kendi aralarında bir iletişim 
kurarak tüm fiziksel süreçleri insan faktörü olmadan izlemeleri ve kontrol etmeleri mümkündür. SFS’ler gerçek 
dünyada sensörler tarafından üretilen ses, görüntü, konum bilgisi gibi fiziksel verileri işleyerek doğrudan ya 
da dolaylı olarak aktüatörler yardımıyla fiziksel kabiliyetler ortaya koyabilirler. Böylelikle insanlar çevresinde 
oluşabilen veri ağı ile etkileşime geçebilmektedirler. Tedavi takip sistemleri, ihtiyaç duyulan verilerin elde 
edilmesi, depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerinden oluşmaktadır. Siber fiziksel sistemler ile 
tedavi uygulamalarını izlemek, geliştirilmesine yönelik verileri depolamak ve internet yardımıyla ulaşılabilir 
hale getirmek mümkündür. Araştırmanın Problemi: Teknolojinin ilerlemesi ile insan iskeletlerinin hareket 
takibinin öznelden nesnelliğe doğru ilerlediği açıktır. Geleneksel hareket izleme yolları arasında, görsel tabanlı 
izleme ve gonyometreler en yaygın yöntemlerdir. Bununla birlikte, bu izleme yöntemlerinde insan kaynaklı 
hata sapmalarından kaçınmak zordur ve bu tür ekipmanlar her ne kadar standart ölçüm değerlerine sahip olsa-
lar da klinik ortamlar için daha uygundurlar. Tüm kas ve iskelet sistemini takip eden sensör ve rehabilite robot 
uygulamaları da ciddi maliyet gerektirmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntem maliyet olarak oldukça uygun 
olmakla birlikte hastanın her hangi bir klinik ortamında bulunma ve yetkin kişilerin yardımından bağımsız 
tedavi süreçlerini sürdürme olanağı tanımaktadır. Amaç: Bu çalışmada, eklem kireçlenmelerindeki fiziksel 
tedavinin takibi için uygun sensörlerin belirlenerek kullanılması, bu sensörlerden alınan verilerin depolanması, 
analiz edilmesi ve raporlandırılması ile internet üzerinden uzman kişilerin takibine olanak sağlayacak bir siber 
fiziksel sistem tasarımı gerçekleştirilmektedir. Önerilen sistem tasarımı eklem kireçlenmelerinde uygulanan 
fiziksel tedavi sürecinin SFS modeli yardımıyla takibinin yapılması, verilen egzersizlerin başarım oranı ve zor-
luk derecesinin bulunması, egzersizleri yanlış yapma olasılığını ortadan kaldırarak tedavinin güvenilirliğinin 
artırılması, hastaya tedaviyi evde sürdürme imkânı verilerek tedavi sürecinin aksama ihtimali düşürülmekte-
dir. Kapsam: SFS tasarımının uygulandığı problem olan eklem kireçlenmeleri; eklem kıkırdağının yapısının 
bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybına neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla diz eklemi, kalça eklemi, el 
parmak eklemleri, ayak başparmağı eklemi ve omurgada görülmektedir. Gerçekleştirdiğimiz tasarım diz ek-
lemlerindeki fizik tedavi sürecini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Farklı eklem bölgeleri için farklı boyutlarda 
ve şekillerde sensör tipleri kullanılması gerektiğinden ve bu sensörlerin kullanılacak eklem noktalarına göre 
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mekanik tasarım gerektirmesinden dolayı; mevcut hazır medikal ürünler kullanılarak tüm eklem bölgelerinin 
takibi gerçekleştirilememektedir. Yöntem: Bu çalışmada, diz eklem kireçlenmelerinin fizik tedavi takibinin 
yapılabildiği SFS tasarımı gerçekleştirilmiştir. Dizin eklem noktasından katlanma açısını bulabilmek için ana-
log devre elemanı olan 2 tane potansiyometre kullanılmıştır. 3D yazıcı ile özel tasarlanan mekanik aksam 
sayesinde potansiyometreler dizin 2 tarafına simetrik bir şekilde konumlandırılmıştır. Tasarlanan elektronik 
kart üzerindeki analog-sayısal dönüştürücü (analog-digital converter, ADC) yardımıyla potansiyometrelerden 
alınan analog değerler sayısala çevrilerek açısal konumları hesaplanmıştır. Hesaplanan açısal değer üzerinde 
Nodemcu firmware yüklü ESP8266 WIFI modülü bulunan elektronik kart ile bulunduğu ortamdaki kablosuz 
ağa bağlanarak yazdığımız web servise gönderilmektedir. Bu veriler web servis ile veri tabanına kaydedilerek, 
ilgili sorgular yardımıyla analizleri yapılmaktadır. Bu sayede doktor hastanın tedavi sürecindeki durumunu 
web uygulaması üzerinden takip edebilmekte ve egzersizlerin ne derece yararlı olduğunu gözlemleyebilmek-
tedir. Bulgular: Diz açısını ölçmede tercih edilen sensör analog bir devre elemanıdır. Literatürde kullanılan 
İvmeölçer, Akselerometre ve Flexible Sensör gibi elemanların çevresel şartlardan etkilenmelerinden dolayı 
elde ettiğimiz sonuçlar daha güvenilirdir. Fakat sürtünme sorunundan dolayı uzun ömürlü değildir. Sonuç: Ça-
lışma sonunda, evde bakım sağlık hizmetlerinin sensör teknolojisinin gelişmesine, tek bilgi kaynağı olmaktan 
çıkan insan türünün makinelerle daha fazla etkileşime girmesine bağlı olarak daha da geliştirilebileceği, sağlık 
hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanılabileceği ve bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanabi-
leceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Fiziksel Sistemler, Eklem Kireçlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Sensör, Kablosuz Ağ



23

SÖZEL SUNUMLAR

GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÜZERİNDE KULLANILAN ARAYÜZ TASARIM PROGRAMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

Volkan ERDEMİR 1, Yılmaz GÜVEN2, Hilmi KUŞÇU3, Eray YILMAZLAR4

1Kırklareli Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü, Kırklareli/Türkiye
2,4Kırklareli Üniversitesi, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Kırklareli/Türkiye

3Trakya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Edirne/Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Tasarım Alanında İkinci Seçilmiştir)

Öz:Giriş: Mobil cihazların gelişmesi, nesnelerin internet üzerinden haberleşerek, kontrolünün sağlanması 
ve modern görsellerin tercih edilmesi grafik kullanıcı arayüz donanımlarının da gelişmesini sağlamıştır. Yeni 
nesil arayüz tasarımları daha modern görseller ve menüler ile internet ortamından veri transferi ve cihaz kont-
rolüne açık olarak gelişmektedir. Günümüzde bu işlemleri yapabilen çok sayıda markanın ürettiği cihaz ve 
arayüz tasarım programları mevcuttur. Bu cihazların ve tasarım programlarının seçimi bu nedenle önem arz 
etmektedir. Gömülü sistem kartları teknolojisindeki gelişmeler arayüz ekranlarından veri okuma, yazma, kont-
rol etme yeteneği açısından gelişmiş seviyeye ulaşmıştır. Bu gelişmeler hazır SCADA (merkezi denetleme ve 
kontrol üniteleri) ekranlarının yapabildiği işlemleri gerçekleştirebilmeye imkan sağlamaktadır. Bu işlemleri 
gerçekleştirmek için üzerine işletim sistemi kurulabilen cihazlar gerekmektedir. Bu cihazlar içinde Raspberry 
pi, Thinker board, Orange pi gibi geliştirme kartları, sahip olduğu özellikler ve kullanım kolaylığı açısından ön 
plana çıkmaktadır. Amaç: Gerçekleştirilen çalışmada gerçek zamanlı olarak kontrole yönelik, veri giriş çıkışı-
nın yapıldığı gömülü sistem kartlarından raspberry pi’nin desteklediği arayüz programlarının yapıları belirlen-
miş ve bu programlar üzerinde yapılabilecek işlemlerin kullanılan arayüz tasarım programına göre yetenekleri 
ve sınırlılıklarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Kapsam: Gömülü sistem kartlarının kullanımının kolay, 
maliyetinin düşük, erişilebilir ve pratik olması, üzerine işletim sistemi kurulabilmesi, tek kartlı bilgisayarların 
endüstride ve akademide kullanımını artırmıştır. Yapılan çalışmada raspberry pi 3 A serisi kullanılmıştır. Kartın 
özellikleri incelendiğinde ARMv8 CPU A 1.2GHz 64-bit dört çekirdekli işlemcisi, 1GB Ram, 40 GPIO (genel 
amaçlı giriş çıkış) pini, 4 USB portu, Full HDMI portu, Ethernet portu, 3.5mm ses jakı, kamera ve ekran ara-
yüzü, micro SD kart yuvası, 3D grafik çekirdeği bulunmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada donanım olarak 
raspberry pi kartına HDMI ile bağlantısı gerçekleştirilmiş 7inç’lik IPS dokunmatik ekran kullanılmıştır. Ekran 
üzerinde tasarlanan arayüz sayfasında seçilen buton, progress bar, textbox, slider gibi araçların komutlarına 
göre raspberry pi GPIO üzerinden kontrol gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Yapılan çalışmada arayüz programları 
raspberry işletim sistemlerinde kurulmuş ve elektriksel çıkış alınmasını sağlayan GPIO kullanımına yönelik 
arayüz tasarım sayfaları oluşturulmuştur. Çalışmanın hedefine ulaşmak için arayüz oluşturma kolaylıkları ve 
zorlukları, modern görsel grafikleri, desteklediği program dilleri, GPIO veri pinlerine veri transferi, tepki süre-
leri gibi etkenler karşılaştırılmıştır. Kısıtlar: Gerçekleştirilen çalışmada arayüz tasarımı için kullanılan 7’inçlik 
ekranın çözünürlüğü, veri gönderim hızı ve raspberry pi’nin teknik özellikleri ile kısıtlanmıştır. Araştırmanın 
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Problemi: Arayüz tasarım programlarının gömülü sistemlerde gerçek zamanlı kontrol işlemlerine yönelik ye-
teneklerinin ve kullanılabilirliğinin belirlenmesi. Araştırmanın Sınırları: Yapılan çalışmada raspberry kartı 
üzerinde çalışabilen Qt Designer, Microsoft Visual Studio, Kivy ve Tkinter arayüz tasarım programları ile 
sınırlandırılmıştır. Bulgular: Qt Designer arayüz tasarım programı raspberry pi üzerinde raspbian jessie işle-
tim sistemi ile çalışabilmektedir. Arayüz görsel tasarımı içerisinde birçok görsel aracı içermektedir. Tasarım 
menüleri modern görseller içermektedir. Yazılım dili Linux tabanlı işletim sistemlerinde python programlama 
dili ile gerçekleşmektedir. Arayüz-GPIO haberleşmesinde tepki süresi tatmin edicidir. Microsof Visual Studio 
tasarım programı raspberry pi üzerinde Windows IOT işletim sistemi ile çalışabilmektedir. Arayüz tasarımında 
Visual Studio raspberry pi ile universal aplikasyon sayfası ile oluşturularak kullanılan arayüz araçları sınırlı 
kalmaktadır. Programlama dili C#, C,C++, python dillerini desteklemektedir. Arayüz-GPIO tepki süresi hız-
lıdır. Kivy programı raspberry pi üzerinde raspbian jessie işletim sistemi ile çalışabilmektedir. Kivy arayüz 
ekran tasarımı android işletim sistemlerindeki görsel tasarımına benzemektedir. Arayüz araçları buton bazlı 
oluşturulmaktadır. Textbox üzerinden veri transferi yapılması diğer programlara göre daha sınırlıdır. Görsel 
tasarım sayfası daha modern yapıdadır. Programlama dili python dili ile gerçekleşmektedir. Arayüz-GPIO tep-
ki süresi diğerlerine göre daha yavaştır. Tkinter arayüz programı raspberry pi üzerinde raspbian jessie işletim 
sistemi ile çalışabilmektedir. Arayüz oluşturma araçları klasik yapıdadır. Yazılım dili python programlama dili 
ile gerçekleşmektedir. Arayüz-GPIO tepki süresi diğerlerine göre daha yavaştır. Sonuç: Gerçekleştirilen çalış-
mada gömülü sistem kartları üzerinde çalışabilen grafik kullanıcı arayüz ekranların tasarlanmasında günümüz 
ihtiyaçları ve teknolojisine göre GPIO üzerinden elektriksel kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi, internet 
üzerinden ulaşılabilirliğin ve veri kontrolünün sağlanması, kullanıcı arayüzünün modern görselliği karşılaştı-
rılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kullanılan raspberry pi kartının üzerinde çalışılan iki farklı işletim sistemi 
olan Windows IOT ve Linux tabanlı raspbian jessie işletim sistemine göre ayrılmıştır. Windows tabanlı işletim 
sistemleri için Microsft Visual Studio tabanlı arayüz oluşturulması, GPIO veri kontrol kolaylığı ve tepki sü-
resinin hızlı olması, arayüz araçlarının daha kolay kullanımı ve ekran dizaynın modernliği açısından, internet 
üzerinden uzak erişim sağlamasından dolayı da daha kullanışlı olduğu gözlemlenmiştir. Linux tabanlı işletim 
sistemleri Qt designer arayüz tasarım programının GPIO müdahalesi, modern arayüz ile veri okuma yazma 
işleminin gerçekleşmesi açısından Kivy ve Tkinter programlarına göre daha avantajlı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Arayüz Tasarımı, Raspberry Pi, Raspberry Pi GPIO, Arayüz Programları
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I-ENKESİTLİ ÇELİK YAPI ELEMANLARI İÇİN PRATİK TASARIM FORMÜLLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

Hüseyin ŞENLİ1, Fuad OKAY2, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

 (Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Tasarım Alanında Üçüncü Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Günümüz teknolojisinde oldukça karışık yapıların analiz ve tasarımları gelişmiş bilgisayar prog-
ramları kullanılarak yapılabilmektedir. Ancak, bilgisayar programlarıyla yapılan tasarımlarda, yapıdaki her-
hangi bir elemanın, kendisine etkiyen yükleri güvenli bir şekilde taşıyıp taşıyamadığına karar verebilmek için 
çoğu zaman programa yoğun ve detaylı bilgi girişi yapılması ve tüm yapının modellenmesi gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra, herhangi bir çelik yapı elemanının bilgisayar programları kullanmaksızın tasarımının yapıl-
ması gerektiği durumlarda, yönetmeliklerdeki çoğu tasarım denkleminin uzun olup, akılda kalıcı olmaması, 
tasarım denklemlerindeki onlarca farklı enkesit özelliğinin profil tablolarından tek tek okunma gerekliliği, 
tasarım hesaplarının ve tablodan değer okuma işlemlerinin her enkesit değişimiyle tekrarlanması zorunlulu-
ğu, çoğu durumda enkesit belirleme sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Bu işlemleri kolaylaştıracak basit 
tasarım formüllerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan bu çalışmanın ilk aşamasında literatürde yapılan araş-
tırmalar esnasında, Socrates A.I ve Ruddy J.L tarafından 2000 yılında yayınlanan “Rules of Thumb for Steel 
Design (Çelik Tasarım için Pratik Formüller)” isimli bir çalışmaya ulaşılmıştır. İlgili çalışmada, o dönemde 
Amerika’da yaygın olarak kullanılan geniş başlıklı I-enkesitli hadde profillerin temel enkesit özelliklerinin, 
eğilme momenti ve eksenel basınç kuvveti dayanımlarının az sayıda parametre ile yaklaşık olarak hesaplanma-
sını sağlayan pratik formüller geliştirildiği gözlemlenmiştir. Bu fikirden yola çıkılan bu çalışmada da, ülkemiz-
de kullanılan I-enkesitli Avrupa hadde profilleri için benzer pratik tasarım formülleri geliştirilmiştir. Amaç: 
Bu çalışmada, çelik yapı elemanlarının ön tasarımında, gerekli hesaplamaları azaltan ve böylece karar vermeyi 
kolaylaştıran, sahada veya iş hayatında hem mühendisin hem de mimarın az sayıda veri kullanarak makul ve 
mantıklı çözümlere ulaşabilmesini sağlayan pratik tasarım formüllerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kap-
sam: Bildiride ilk olarak ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli Avrupa hadde profillerin (IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM) (i) enkesit alanlarının (A, mm2), (ii) kuvvetli eksende atalet momentlerinin (Ix, mm4) ve (iii) 
asal atalet yarıçaplarının (imax ve imin, mm), enkesitin sadece derinliği (d, mm), genişliği (b, mm) ve birim boy 
kütlesi (G, kg/m) kullanılarak hesaplanabilmesini sağlayan pratik formüller geliştirilmiştir. Ardından, belirti-
len profillerin yanal burkulma tehlikesi olmayan bir kiriş olarak tasarlanması durumunda üç farklı çelik kalitesi 
(S235, S275 S355) için güvenle taşıyabilecekleri en büyük eğilme momenti (M, kNm) değerlerinin, sadece 
d ve G kullanılarak hesaplanabilmesini sağlayan, üç ayrı tasarım formülü türetilmiştir. Dayanım formülleri, 
uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, servis yükleri baz alınarak ve “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım 
Esaslarına Dair Yönetmelik (2016)”te belirtilen Güvenlik Katsayılarına göre Tasarım (GKT) yöntemi kullanı-
larak geliştirilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışmada sunulan dayanım formülleri, GKT yöntemine göre uygun olarak 
çıkarıldığı için, Yük ve Dayanım Katsayılarına göre Tasarım yapılması durumunda, ilgili yük ve dayanım 
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katsayıları dikkate alınarak kullanılmalıdır. Ayrıca, pratik formüllerin, S235, S275 veya S355 çeliklerinden 
üretilmiş I-enkesitli Avrupa hadde profilleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Yöntem: Çalışmada ilk ola-
rak, seçilen profillerin A ve Ix değerlerini, G ve d değerleri cinsinden ifade eden iki basit formül türetilmiştir. 
Ardından, aynı enkesitlerin imax değerleri d’nin doğrusal bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer çalışma, 
imin ile b için de yapılmıştır. Pratik formüller elde edilirken, Socrates ve Ruddy (2000)’de sunulan formüllerin 
SI birim sisteminde tanımlanmamış olması nedeniyle, birim dönüşümleri yapılmış; bağımlı ve bağımsız değiş-
kenler arasında doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Tüm hesaplamalarda Microsoft Excel prog-
ramı kullanılmıştır. Pratik formüllerden hesaplanan yaklaşık değerler, enkesitlerin gerçek değerleriyle karşılaş-
tırılmış ve hata oranları belirlenmiştir. Daha sonra, profillerin M dayanımlarının, G ve d değerleri kullanılarak 
hesaplanabilmesini sağlayan formüller türetilmiştir. Moment dayanımları, yapısal çeliğin akma dayanımına 
bağlı olduğu için, üç farklı formül önerilmiştir. Formüllerden elde edilen dayanım değerleri, yönetmelik for-
müllerinden hesaplananlarla karşılaştırılarak hata oranları belirlenmiştir. Bulgular: Yapısal çeliğin birim ha-
cim kütlesi sabit olduğundan, A ile G arasındaki ilişki doğrudan bulunabilmektedir. Ancak, akılda kalıcı olması 
açısından hesaplanan katsayı tamsayıya yuvarlanmıştır. Formülden hesaplanan değerler en çok % 0,73 güvenli 
tarafta kalmaktadır. Avrupa I-enkesitli profillerin Ix değerlerinin, Gd2’nin bir fonksiyonu olduğu ve bu fonksi-
yonun incelenen bütün enkesitler için tek bir formülle ifade edilebileceği görülmüştür. Formülden hesaplanan 
değerler, en çok % 10,6 güvensiz tarafta kalmaktadır. ix için çıkarılan formülün kullanılması durumunda hata 
oranlarının % 7’yi aşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın, iy ile b arasındaki ilişki için incelenen tüm enkesitler-
de kullanılabilecek tek bir formül oluşturmanın mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Son olarak, önerilen moment 
formüllerinin eleman dayanımlarını en fazla % 8,4 güvensiz tarafta kalacak şekilde tahmin edebilmektedir. 
Sonuç: Çalışmada önerilen pratik tasarım formüllerinin hesabı için enkesitin yalnız üç özelliğinin (G, d ve b) 
bilinmesi yeterlidir. Formüller belli kabuller sonucu elde edildiği için, hesaplanan değerler yaklaşık değerlerdir 
ve hata payları mevcuttur. Formüllerin ön tasarımda makul enkesit seçimlerini sağlayacağı düşünülmektedir. 
Kesin tasarımda, gerekli tasarım kontrolleri gerçek enkesit değerleri kullanılarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çelik Yapı Tasarımı, I-Enkesitli Hadde Profiller, Pratik Tasarım Formülleri, Enkesit Özel-
likleri, Moment Dayanımı
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METAL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ CHLORELLA TÜRÜ MİKROALG İLE 
ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Sümeyye HASANOĞLU1, Togayhan KUTLUK2, Nurcan KAPUCU3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Mühendislik Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Su yaşam için bir gereksinimdir. Yeryüzünün % 71’nin sularla kaplı olması suyun öneminin bir 
göstergesidir. Yaşam için temel ihtiyaç olan tatlı sular yeryüzündeki suların ancak % 3’ünü oluşturmaktadır. 
Türkiye’de yılda kişi başına düşen tatlı su miktarı 1500 m3 civarındadır. Bu nedenle, su kaynaklarının bilinçli 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ürünlerin sulama ihtiyaçları, şehirlerin büyümesi ve sanayinin su tale-
binin hızlı bir şekilde artması sonucunda suya olan talep giderek artmaktadır. Ayrıca, ekosistem hizmetlerinin 
öneminin giderek daha fazla anlaşılmasının oluşturduğu baskı da su kaynaklarına olan talebi bir kat daha ar-
tırmıştır. Bu duruma bağlı olarak, gelişmiş su yönetimi ve koruması, yağmur suyundan yararlanma, yeraltı ve 
deniz sularının tuzdan arındırılması, arıtılmış atık suların sulama, sanayi uygulamaları ve su kalitesi gereklilik-
lerinin çok yüksek olmadığı birçok amaç için kullanılması ülkemiz için oldukça önemlidir. Atık su arıtımında 
suyun özelliklerine bağlı olarak istenilen standartlara ulaşmak için fiziksel, kimyasal ya da biyolojik arıtma 
teknolojileri kullanılmaktadır. Her bir arıtım teknolojisi belli bir ekonomik kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Her 
geçen gün ortaya çıkan atık suların arıtımının zorlaşmasıyla beraber mevcut teknolojiler maliyet açısından 
yetersiz kalabilmektedir. Bu yöntemlere alternatif olarak, az maliyetli ve verimli çevre dostu teknolojiler geliş-
tirilmektedir. Biyosorpsiyon yöntemi, bakteri, yengeç kabukları, fungus ve mikroalg gibi biyomalzemeler kul-
lanılarak genellikle ağır metal içeren düşük derişime sahip ve büyük hacimli atık suların arıtımı için ekonomik 
olarak uygulanabilmektedir. Mikroalglerle biyosorpsiyon sözü edilen çevre dostu teknolojiler arasında günü-
müzde en çok umut vaat eden yöntem olarak değerlendirilmektedir. Mikroalgler protein, karbonhidrat, lipit ve 
vitamin içeren mikroorganizmalardır ve yüksek alım kapasitesi, düşük maliyeti, dünyadaki okyanusların bir-
çok bölümünde hazır bir şekilde varolması ve yenilenebilirliğiyle ilgi çekici bir biyosorbenttir. Mikroalglerin 
atık sulardan ağır metal, biyolojik oksijen ihtiyacı, patojen mikroorganizma vb. gibi parametrelerin giderimin-
de kullanılmasının yanı sıra içerdikleri değerli metabolitler (antioksidan, β-karoten, polisakkarit, antosiyanin, 
kinon, tanen, klorofil a, b ve c, steroller) sayesinde gıda, ilaç, tekstil, kağıt ve biyoteknoloji endüstrilerinde de 
oldukça geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Büyüme hızı yüksek mikroalg türlerinin kullanılması ile atık su 
arıtımına ekonomik ve çevre dostu bir yaklaşım getirilebilir. Amaç: Bu çalışmada, Bekaert İzmit Fabrikası 
endüstriyel atık sularının Chlorella türü mikroalg kullanılarak biyolojik olarak arıtılması amaçlanmıştır. Kap-
sam: Çeşme suyu ile farklı oranlarda seyreltilmiş metal endüstrisi atık suyunda mikroalg yetiştirilmesi ve var 
olan metallerin arıtılabilirliğinin araştırılması yanı sıra, elde edilen biyokütlede lipid ve lipid yağ asidi bileşi-
minin belirlenmesi bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırmada tek bir metal endüstrisi 
atık suyu kullanılmış, zaman alması nedeniyle farklı mikroalg türleri ve arıtma koşulları denenememiş, metal-
lerin/toksik maddelerin mikroalg üzerine olan inhibisyon etkilerini azaltmak için ortamın seyreltilerek kulla-
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nılması planlanmıştır Yöntem: Atık su örnekleri ilk olarak içerdikleri katı safsızlıkların giderilmesi amacı ile 
santrifüjlenmiştir. Daha sonra örnekler hacimce farklı oranlarda (%0-10-20-30-40-50) çeşme suyu ile seyrel-
tilmiştir. Seyreltilmiş atık su örneklerine 5 ml mikroalg kültürü aşılanmış ve 200 rpm çalkalama hızında, 27oC 
sıcaklıkta, sürekli aydınlatma yapılan 2 klüx ışık şiddetinde yaklaşık 1 ay süre ile inkübe edilmişlerdir. Belirli 
zaman aralıklarında kültür ortamının pH ve sıcaklık ölçümleri yapılmış, alınan örneklerde spektrofotometre 
ile optik yoğunluk belirlenerek mikroalg büyümesi gözlenmiştir. Arıtım sonunda mikroalgler santrifüjlenerek 
sıvı ortamdan ayırılmış, biyokütle lipid içeriği Bligh - Dyer yöntemine göre, lipid yağ asidi dağılımı ise GC 
ile belirlenmiştir. Atık su ortamında var olan metal iyonlarının (demir, bakır, çinko, gümüş) arıtım sonundaki 
miktarları tayin edilmiştir. Bulgular: Seyreltilen bütün atık su örneklerinde mikroalgal büyüme gözlenmiş, en 
yüksek derişimi olan 0.55 g/L değerine %10 oranında seyreltilen durumda ulaşılmıştır. En yüksek mikroalgal 
lipid içeriği (%26) ise atık suda seyrelme olmadığı durumda elde edilmiştir. Mikroalgal yağ asidi bileşiminin 
pentadekonoik asitçe (C16:1) zengin olduğu (%63.3) belirlenmiştir. Atık suda hiç seyrelme olmadığı durumda 
yaklaşık %30 KOİ giderimi ve %80 demir giderimi sağlanmıştır. Sonuç: Bu çalışma, mikroalg kullanımı ile 
konvansiyonel arıtma teknolojileri için bir ön arıtım tesisi olarak çevre dostu, düşük maliyetli ve daha verimli 
biyoteknolojik proseslerin geliştirilebileceğini, bunun yanı sıra arıtma prosesleri sonucunda üretilen mikroal-
gal biyokütleden enerji elde edilebileceğini ve değerli ürünlere dönüştürülebileceğini de göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık su, Arıtım, Mikroalg, Biyosorpsiyon, Chlorella

Yazar Notu: Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Bekaert Fabrikası çalışanlarına 
teşekkür ederiz.
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RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ’NDEN KIRSAL BİR YERLEŞİM 
BÖLGESİNDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Celal ÖZKALE1, Mücahit OPAN2, Murat ÜNLÜ3, Cenk ÇELİK4, Halil İbrahim SARAÇ4

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

3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Mühendislik Alanında İkinci Seçilmiştir)

Öz: Enerji planlaması ve yönetimi, istenilen amaçlar doğrultusunda ve öngörülen kriterler çerçevesinde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının en verimli kullanımını sağlayacak faaliyetlerin tümünü kapsamalıdır. Bu çalışma 
kırsal bir yerleşim bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Sant-
ralleri (RES ve HES) ile optimal enerji üretimi üzerinedir. Bu çalışmada, rüzgar santrallerinin havza etrafına 
konumlandırıldığı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi uzun süreli planlama kapsamında tanımlanmıştır. 
Sistemde, rüzgar ve hidroelektrik santrallerin bütünleşik ve ayrık olduğu iki senaryo üzerinde durulmuştur. 
Bütünleşik senaryoda, rüzgar santrallerinde üretilen enerji ile barajdan bırakılan akımlar bir kullanımlık olarak 
tekrar hazneye gönderilmektedir. Her iki senaryoda sistem üzerine uzun süreli planlama için işletme optimi-
zasyonu modelleri kurulmuştur. Modellerde ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama optimizasyon tekniği 
kullanılmıştır. Kurulan modeller, Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan 
çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, enerji üretimi için geliştiri-
len her iki senaryo açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bütünleşik senaryoya ait sistemin ayrık olandan 
daha fazla enerji ürettiği görülmüştür. Giriş: Çok barajlı sistemlerin uzun süreli planlaması, sistemin ekono-
mik ömrü boyunca elde edilecek faydanın optimal olmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla, sistemin optimal 
olarak boyutlandırılması ve uzun süreli optimal işletme politikaları ile bunlara karşılık olan risklerin belirlen-
mesi, bir bütün olarak uzun süreli planlama çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda gözetilecek amaçların 
enerji üretimi (güvenilir enerji ve toplam enerji), sulama, kirlilik kontrolü, ekolojik dengenin korunması ve 
ulaşım gibi alanlarda, daha çok aylık ortalama akımlar veya kritik dönem akımları ile ilişkili olduğu söylene-
bilir. Amaç: Kırsal bir yerleşim bölgesinde hidroelektrik ve rüzgar santralleri bulunan çok barajlı bir sistemde 
uzun süreli planlama kapsamında bir optimizasyon modeli geliştirilmesi ve buradan optimal enerji üretimi 
yapılması şeklindedir. Kapsam: Uzun süreli planlama kapsamında çok barajlı bir sistem üzerinde rüzgar enerji 
santralleri desteğiyle optimal enerji üretebilmek için sistem tanımlanması, model kurulması ve analiz yapıl-
ması öngörülmektedir. Yöntem: Sistemde, rüzgar ve hidroelektrik santrallerin bütünleşik ve ayrık olduğu iki 
senaryo üzerinde durulmuştur. Bütünleşik senaryoda, rüzgar santrallerinde üretilen enerji ile barajdan bırakılan 
akımlar bir kullanımlık olarak tekrar hazneye gönderilmektedir. Her iki senaryoda sistem üzerine uzun süreli 
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planlama için işletme optimizasyonu modelleri kurulmuştur. Uzun süreli planlama için işletme optimizasyo-
nunda, ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama (DPSA) optimizasyon tekniği kullanılmaktadır. Burada, 
kritik dönemin (kurak dönem) aylık akımları kullanılarak güvenilir güç enbüyüklenmekte ve aylık minimum 
işletme seviyeleri elde edilmektedir. Buradan enbüyüklenen güvenilir güç, aynı modelde kısıt olarak kullanı-
lıp, aylık ortalama akımlar ile toplam enerji enbüyüklenmekte ve aylık normal işletme seviyeleri belirlenmek-
tedir. Burada, i=1,2,3.. M, M:Baraj sayısını, t=1,2,3,…KM, KM:İşletme süresini (ay olarak) göstermektedir. 
Araştırma Problemi: Kurulan modeller, Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak 
bulunan çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde birbirine seri 
olarak bağlı bulunan barajlar, sırasıyla, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke ve Aslantaş barajlarıdır. Bu barajlar-
dan Menzelet ve Kılavuzlu, enerji ve sulama amaçlı, Sır ve Berke enerji amaçlı ve Aslantaş ise enerji, sulama, 
içmesuyu ve taşkından koruma amaçlı olarak planlanmışlardır. Araştırmanın Kısıtları: Barajlarda su depola-
ma, hidroelektrik ve rüzgar santrallerinde kapasite kısıtları bulunmakta olup, bu kısıtlara rağmen optimal enerji 
üretimi yapılması planlanmaktadır. Bulgular: Ceyhan Havzası’nda bulunan hidroelektrik ve rüzgar santralleri 
olan çok barajlı sisteme ait ayrık ve bütünleşik senaryolar için enerji üretimi değerleri elde edilmiştir. Sonuç: 
Elde edilen sonuçlar, enerji üretimi için geliştirilen her iki senaryo açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 
bütünleşik senaryoya ait sistemin ayrık olandan daha fazla enerji ürettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çok Barajlı Sistem, Uzun Süreli Optimal İşletme, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, 
Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlama

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen … Proje 
nolu araştırmadan üretilmiştir.
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Şekil 1: Uzun süreli optimal işletme çalışması süreci 

 
Şekil 2. Hidroelektrik ve rüzgar santralleri olan çok barajlı bir sistemin şematik görünüşü 

Tablo 1: Ceyhan Havzası’ nda bulunan barajlara ait veriler  
Barajlar Menzelet Kılavuzlu Sır Berke Aslantaş 
Yağış Alanı (km2) 8340 8486 12950 13222 14874 
Amaç Sul.+En. Sul.+En. Enerji Enerji Sul.+Taş.+En 
Kurulu Güç (MW) 124 54 273 510 138 
Baraj Yüksekliği (m) 150,5 56 120 201 95 
Maksimum işletme seviyesi (m)  609,4 485,5 440 345 159 
Minimum işletme seviyesi (m) 560,2 483,5 418,8 288,8 130 
Maksimum Hacim (106 m3) 1950 74 1117,94 427 1990 
Minimum Hacim (106 m3) 533,6 69 451,3 119 530 
Kuyruksuyu kotu (m)  485,5 440 345 159 84 
Dolu Savak Kapasitesi(m3/s) 6112 6112 7460 2000 10700 
Enerji Üretimi Kapasitesi (m3/s) 130,8 148,4 114,25 300 270 
Aylık Maksimum Akım(m3/s) 497.43 508.27 782.57 799.07 898.74 
Aylık Minimum Akım(m3/s) 0 9.02 19.05 19.39 19.65 
Aylık Ortalama Akım(m3/s) 65.94 76.09 119.65 122.26 136.69 
SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER ROBOT DESIGN 

AND IMPLEMENTATION 

Güvenilir gücü 
enbüyüklerken aylık 

minimum işletme 
seviyelerinin 

belirlenmesi, Min
tiS ,  

Toplam enerjiyi 
enbüyüklerken aylık 

normal işletme 
seviyesinin 

belirlenmesi, Nor
tiS ,  

Uzun süreli optimal işletme çalışması  

(Aylık akımlar ile) 

Şekil 1: Uzun Süreli Optimal İşletme Çalışması Süreci

Şekil 2. Hidroelektrik ve Rüzgar Santralleri Olan Çok Barajlı Bir Sistemin Şematik Görünüşü



31

SÖZEL SUNUMLAR

Tablo 1: Ceyhan Havzası’ nda Bulunan Barajlara Ait Veriler 

Barajlar Menzelet Kılavuzlu Sır Berke Aslantaş

Yağış Alanı (km2) 8340 8486 12950 13222 14874

Amaç Sul.+En. Sul.+En. Enerji Enerji Sul.+Taş.+En

Kurulu Güç (MW) 124 54 273 510 138

Baraj Yüksekliği (m) 150,5 56 120 201 95

Maksimum işletme seviyesi (m) 609,4 485,5 440 345 159

Minimum işletme seviyesi (m) 560,2 483,5 418,8 288,8 130

Maksimum Hacim (106 m3) 1950 74 1117,94 427 1990

Minimum Hacim (106 m3) 533,6 69 451,3 119 530

Kuyruksuyu kotu (m) 485,5 440 345 159 84

Dolu Savak Kapasitesi(m3/s) 6112 6112 7460 2000 10700

Enerji Üretimi Kapasitesi (m3/s) 130,8 148,4 114,25 300 270

Aylık Maksimum Akım(m3/s) 497.43 508.27 782.57 799.07 898.74

Aylık Minimum Akım(m3/s) 0 9.02 19.05 19.39 19.65

Aylık Ortalama Akım(m3/s) 65.94 76.09 119.65 122.26 136.69
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SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER ROBOT DESIGN AND 
IMPLEMENTATION

Ali ŞENOL1, Zeki KIRAL2

1-2Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, İzmir / Turkey

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Sunum Mühendislik Alanında Üçüncü Seçilmiştir)

Abstract: Introduction: Wheel or palette type robots are usually used for explorations on flat surfaces be-
cause of simplicity of their mechanical, electronic and software implementations. But these robots are not quite 
applicable on rough terrains. Legged type robots are not fast as wheel types but have abilities to be operated 
successfully in such rough terrains such as rocky or sandy areas, narrow paths, etc. Biped robots are simple but 
hard to be balanced. As the number of legs increases the mechanic complexity and stability also to be increased 
in optimal design selections. In this study, it is aimed to develop eight-legged robot with minimal mechanical 
and cabling complexity. Eight-legged explorer robot (ELER) was designed in simulation environment and then 
implemented. Goal: In this study, ELER’s goal is to achieve to help search and rescue missions where natural 
disasters happen or general map exploring tasks. Eight legged design was selected to mimic the spider’s abil-
ity of advancing on nearly every terrain and overcoming surrounding obstacles. Scope: Multi legged robotic 
systems are hard to implement because of the mechanics, electronics and software concerns. Therefore, this 
study is a very good optimization problem for the mechatronics projects. It’s also a good didactic process 
which improves the experience for Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM) 
and embedded software design. Method: In this study, 24 smart servo motors were used for the mechanical 
leg movements. There are 3 servo motor for each leg and the motors are placed in a way to imitate the real life 
spider. Using smart servos enables the cables to go through one servo to another, thus it makes cabling process 
and servo control from one link easy. HC-06 Bluetooth 2.0 module was used to communicate with the robot. 
Arduino Mega 2560 platform was used to control the whole system. First, the mechanical body and the leg 
parts are designed using SolidWorks and kinematic analysis was performed in MATLAB Simulink. Then the 
parts are printed with using 3D printer. Parts and the motors were assembled together. The cabling between 
motors, motor controller interface, Arduino Mega, SD card module, LCD module, Bluetooth module and the 
battery were performed maintaining minimum amount of cables. Software was initially built for each compo-
nents separately, then integrated in one robust software using Arduino C coding. PC serial channel is used for 
software uploading, testing and debugging purposes. The basic leg and robot movements are developed using 
this PC communication interface. Some basic initial robot poses, robot base vertical ascending and descend-
ing codes are loaded using simple known robotic patterns. The other complex movements are first build with 
position teaching with moving the legs like a puppet. The motors allow to change their positions in low torque 
mode with hand. The positions were read from the smart servo position registers and recorded to the SD card 
database. In the second phase these movements were calculated and verified using the kinematic analysis in 
MATLAB. This is still under development. For enabling mobile control, a human machine interface (HMI) 
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was built on Android mobile phone by using “MIT App Inventor 2”. Mobile phone software communicates 
with robot using simple Bluetooth connection. The robot three dimensional movement (x, y, z and rotational 
movements) can be controlled with touch buttons on the screen. Also current status information of the robot 
is displayed on the screen. This informing part is also under development phase. Limitations: The mechani-
cal movement of the robotic leg is limited by the joint motor’s angles, so the robot can’t perform some tasks. 
Because the software is at prototype phase, only basic robotic movements were implemented and the more 
complicated tasks are under development phase. Since the battery performance is not optimized, still some 
design improvements are needed. The ground contacts of the leg’s end tips were sensed by motor’s torque 
value change which increases the software load. Another extra microcontroller could be used to overcome this 
problem. Conclusions: Constructing the software step by step from the beginning eases the software design. 
Since every single command is written manually it was easy to spot errors on software during later stages. 
Adding a teaching mode to the software will enable the robot to self-teach movements and optimize newly 
acquired movements in the future. This self-teaching and optimization is also going to be achieved with the 
torque feedback data from servo motors. Results: Smart servo motor usage, 3D printing and effective inter-
motor cabling all make easy and effective mechanical design. Simple human robot cooperative interaction for 
movement teaching was resulted an easy and effective way of robot movement programming. It is seen that 
teaching method eases the software development and the result robotic movements are satisfactory. But, this 
is needed to be verified by the simulation results. Also this enables self-robot learning for finding and improv-
ing the perfect robotic movements and new types of moving patterns practically. This is taught to be a good 
method for robot’s self-learning and deriving the new complex movements by itself in the future. Addition-
ally, some extra sensors can be added to improve the robot’s balance in unpredictable environment conditions. 
Another future study is to optimize the battery life with considering the electronics circuit power draw and 
movements with minimized power efforts. 

Key Words: Explorer robots, Multi legged robot design, Human-robot interface, Smart Servo motor.

Author’s Note: This study was derived from the Ali SENOL’s master thesis named “Design and Analysis of 
a Spider Robot” under supervision of Prof. Dr. Zeki KIRAL at Dokuz Eylül University The Graduate School 
of Natural and Applied Science Department of Mechatronics Engineering.
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TASARIMDA MALZEMENİN ROLÜ

Zeki ÇİZMECİOĞLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mücevherat Mühendisliği Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Mimar ve mühendisler projelerinde tasarımını yaptıkları ürünlerde kullanıcının servis şartlarındaki 
ihtiyaçlarına cevap veren ve üretim teknolojisi kolaylığı olan en uygun ekonomik malzeme seçmek zorun-
dadırlar. Bir ürünün servis şartlarındaki davranışları ve seçilen üretim teknolojisi malzemesinin özelliklerine 
bağlıdır ve bunlarla ile sınırlıdır. Mesela bir otomobil yapımında kullanılan malzemelerin demir, çelik, cam, 
plastik ve kauçuk gibi on binlerce farklı türlerden olduğu göz önüne alındığında belli bir parça için en uygun 
malzeme üretimi ve seçimi gereklidir. Malzeme seçimi yapılırken malzemelerin mukavemet, elektrik ve/veya 
ısı iletkenliği, yoğunluk ve diğer özellikleri göz önünde tutulur. Buna ilaveten yapım ve kullanma süresince 
malzemenin durumu, şekillenme, talaş kaldırma, elektrik stabilitesi, kimyasal dayanıklılık ve radyasyon özel-
likleri ile fiyat ve piyasada bulunuşunu da göz önüne alınır. Üretim endüstrilerinin talepleri doğrultusunda 
belirli özelliklere sahip malzeme geliştirmek ve seçmek başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Günümüzde bütün 
mühendislik alanlarının eğitiminde “Malzeme Bilimi” dersi okutulduğu gibi muhtelif malzemelerin üretimi ile 
ilgili olarak Metalurji ve Malzeme, Seramik, Polimer, Süreç, Mücevherat v.b. malzeme ile ilgili özel uzmanlık 
konularını kapsayan Mühendislik alanları da gelişmiştir. Ülkemizde yaklaşık yarım asırdan fazla bir geçmişi 
olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metalik ve diğer malzemelerin üretim ve geliştirilmesi ile ilgili 
sektörlerde hizmet veren oldukça gelişmiş bir mühendislik alanıdır. Seramik, Polimer ve Süreç Mühendisliği 
ülkemizde sınırlı ölçüde gelişmiştir. Ülkemizde beş bin yıllık geçmişi olan kuyumculuk sektörüne mühendis 
yetiştirmek amacı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde dünyada ilk defa Mücevherat 
Mühendisliği Bölümü açılmış ve mezun vermeye başlamıştır. Ayrıca aynı üniversitenin Fen Bilimleri Ensti-
tüsünde Mücevherat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora Programları da açılmıştır. Amaç: Bu 
bildirinin amacı, tasarım, üretim teknolojisi ve malzeme özellikleri arasındaki ilişkiyi açıklamak ve tasarımda 
malzemenin rolünü göstermektir. Kapsam: Seçilen ve kullanılan malzeme, iş parçasının servis şartlarına uygun 
özellikte olmalıdır. Bir mimar ve mühendisin mevcut binlerce malzeme özelliklerini bilmesi ve gelişmeleri 
izlemesi imkânsız olduğundan bütün malzeme özelliklerini etkileyen ve oluşturan genel prensipleri anlaması 
gerekir. Malzemelerin özellikleri, içyapılarının bir sonucudur. İnsanların davranışları ile ruh dünyaları arasında 
bir ilişki olduğu gibi malzemelerin davranışları ile içyapıları arasında da bir ilişki vardır. Malzeme Bilimi, mal-
zemelerin içyapı-özellik ilişkilerini ortaya koyar, malzemelerin içyapılarının değiştirilerek özelliklerinin nasıl 
geliştirileceğini açıklar. Malzemeler, metaller, plastikler ve seramikler olmak üzere üç temel gruba ayrılırlar. 
Her malzeme grubunun davranışı içyapısının ve atomlar arası bağlarının bir sonucudur. Günümüzde metal, 
seramik ve plastik malzemelerin ortak özelliklerini elde etmek amacı ile bunların birden fazlasının bir araya 
getirilmesi ile malzeme bilimcilerinin geliştirdikleri dördüncü bir kompleks grup malzeme grubu daha vardır 
ki bunlara kompozit malzeme adı verilmektedir. Sınırlılıklar: Birçok yeni mimarlık ve mühendislik tasarımla-
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rı yeni malzemelerin geliştirilmesi ile sınırlıdır. Mesela bir zamanlar mevcut malzemeler ile transistör ve güneş 
pili yapılamaz iken yarı iletken malzemelerin geliştirilmesi ile bu mümkün olmuştur. Günümüzde mühendislik 
tasarımı çok ilerlemiş olduğu halde gaz türbin motoru kanatları için yüksek sıcaklığa dayanıklı ve pahalı olma-
yan malzemeye ihtiyaç hala devam etmektedir. Uzay araştırmalarında uzayın özel şartlarına uygun malzeme-
lerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Yöntem: Bu çalışmada, muhtelif tasarımlarda malzemenin rolü örnekler 
üzerinde açıklanmaktadır. Sonuç: Ülkemiz, genç nüfusa, doğal hammaddeye, tarih ve kültür zenginliklerine 
sahiptir. Genç nüfusumuzu iyi eğiterek girişimci ruhla yenilikçi projeler yapmaya yönlendirmeli, yerli ve milli 
tasarım ile her alanda yeni ürünler geliştirmeliyiz. Ülkemizin hammadde zenginliği değerlendirilerek, üretimin 
lokomotifi olan tasarımda malzeme odak noktasına alınmalı, üretim endüstrilerinin ihtiyacı olan malzemeler 
geliştirilmelidir. Üniversitelerimiz, bilimi bilim için değil, ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda bilimi endüstri 
için, ekonomi için, teknoloji için yapmalıdır. Milli Bilim politikası ile bütün sektörlerde Üniversite-Sanayi 
İşbirliğinin kurulmasına önem verilmeli, teknoloji üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile istihdam, yatırım ve 
üretimi arttırmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Malzeme Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, 
Mücevherat Mühendisliği
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GIDA AMBALAJ SEKTÖRÜNDE İNCE CİDARLI PARÇALARIN ÜRETİMİ İÇİN YENİ NESİL 
ENJEKSİYON MAKİNALARININ KULLANIMI

Deniz SÖNMEZ1, Ayşegül Akdoğan EKER2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakütltesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Enjeksiyon kalıplama, enjeksiyon hızı, enjeksiyon basıncı, erime sıcaklığı, kalıp sıcaklığı gibi 
parametrelerle düzenlenen karmaşık bir prosestir ve parametre optimizasyonuna rağmen, istenilen boyutsal 
doğruluk ile termoplastik parçaları üretmek için yeterli olmayabilmektedir. Bu nedenle, enjeksiyon sıkıştırma 
kalıplama (Injection Compression Molding-ICM) gibi, geleneksel enjeksiyon kalıplama metodolojisine göre 
daha hassas üretime uygun, kalıplama teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Enjeksiyon sıkıştırma kalıpla-
ma doldurma veya son doldurma aşamasında sıkıştırma işlemi sebebiyle, geleneksel enjeksiyon kalıplama 
metodundan ayrılır. Enjeksiyon kalıplama, kalıp parçalarının kapanıp kilitlenmesinden sonra oluşan kavite 
boşluğuna, termoplast bir plastiğin ısıtılmış bir silindirin lülesinden, basınç uygulanarak enjekte edilmesi ile 
yapılan bir işlemdir. Enjeksiyon sıkıştırma kalıplama prosesin de ise; eriyik, kalıba girdiğinde, kısmen açık 
olan kalıbın kavite boşluğuna enjekte edilir. Sıkıştırma aşaması ile birlikte, kalıp tamamen kapatılarak dol-
durma işlemi yani parçanın nihai şeklini alması, eriyiğin boşlukta sıkıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Enjeksiyon 
kalıplama, yüksek hassasiyetli parçalar üretme imkanı sunarken, toleransların daha da geliştirilmesi isten-
diği durumlarda, enjeksiyon sıkıştırma kalıplama tekniği, gerekli geometrik doğruluğu sağlamak için tercih 
edilmektedir. Amaç: Çalışma, Türkiye’de ilk defa, gıda sektöründe kullanılan ince cidarlı ve düşük gramajlı 
plastik parçaları üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, geleneksel enjeksiyon kalıplama makinasının, 
başta kalıp olmak üzere hem mekanik tasarımı hem de yazılımında yapılacak değişikliklerle, çok yüksek ma-
liyetli enjeksiyon sıkıştırma kalıplama makinasının görevlerini yerine getirebilecek inovasyon sağlanacaktır. 
Kapsam: Çalışmada kullanılacak prototip kalıp, silindirik bir gıda ambalajının üretimi için kullanılacak olup 
çalışma prototip aşamasında tek bir ürünü kapsamaktadır. Sınırlıklar: Enjeksiyon sıkıştırma kalıplama ile 
ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olması, çalışmaların daha çok düz plakalar ve optik malzemeler için yapılmış 
olması, üretimi hedeflenen silindirik gıda ambalajı için parametre belirlenmesi olanaklarını kısıtlamaktadır. 
Ayrıca, enjeksiyon sıkıştırma kalıplama makinasının, yapılacak revizyonlar sonucu üretime hazır hale gel-
mesi; tasarım, yazılım değişikliği, akışkanlar analizi, dinamik ve statik analizlerin gereksinimi nedeniyle çok 
disiplinli bir mühendislik çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yöntem: Enjeksiyon sıkıştırma kalıplama meto-
dunda kullanılacak işlem parametrelerinin belirlenmesi için birbirinden çok farklı malzeme ve kapasitedeki 
kalıplama makinaları ile yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ince cidarlı gıda 
ambalajı ve kalıbının tasarımı, Solidworks programında yapılmış ve ilk prototip kalıbı üretilmiştir. Enjeksiyon 
sıkıştırma kalıplama yönteminin doldurma aşamasını, eriyiğin ilerlemesini ve eriyik dolum işlemi sırasında 
oluşan basıncın, sıcaklığın ve akış hızının davranışlarını simüle etmek için sonlu elemanlar yöntemi uygula-
nacaktır. Simülasyon sonucu erime sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, sıkıştırma kuvveti ve çevrim süreleri belirlenip, 
literatürdeki deneysel ve teorik çalışmalarla karşılaştırılarak, enjeksiyon basıncı, sıkıştırma kuvveti ve hızı gibi 
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parametreler belirlenerek, bu veriler ışığında ilk prototip ürünlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bulgular: 
Literatür taramasında görülmüştür ki, çalışmalarda, 5mm’den 1800mm’ye kadar çok farklı boyutlarda düz 
ve dairesel plakalar kullanılırken, malzeme için ağırlıklı olarak Polimetil metakrilat (PMMA) ve az da olsa 
Polipropilen, Polisitren, ABS gibi malzemeler tercih edilmiştir. Yine deneylerde, sıkıştırma kuvveti aralığının 
da 50 N ila 160000 N arasında olduğu görülmüştür. Genel olarak çalışmalarda, kullanılan sıkıştırma kuvveti, 
kalıp boşluk aralığı, sıkıştırma hızı enjeksiyon basıncı gibi parametrelerin, parçalardaki çekme oranlarına, çar-
pılmaya, özellikle lenslerde optik performansa olan etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmaların yanında, akış 
modelleme ve analiz çalışmaları da yapılarak, enjeksiyon sıkıştırma kalıplama ile enjeksiyon kalıplama yön-
temleri, çalışmalar kapsamında karşılaştırılmıştır. Çalışmalarda enjeksiyon sıkıştırma kalıplamanın geleneksel 
Enjeksiyon kalıplama yöntemine göre daha hassas ve tekrarlanabilir olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç: Günümüz-
de, enjeksiyon sıkıştırma kalıplama (ICM) yöntemi olarak adlandırılan gelişmiş enjeksiyon kalıplama metodu, 
farklı sektörlerde plastik parçaların üretimi için kullanılmaktadır. Ancak, çalışma Türkiye’de gıda sektöründe 
çok ince kalınlıktaki gıda ambalajlarının üretilmesini amaçlaması sebebiyle bir ilk özelliğini taşımaktadır. Bu-
nun yanında geleneksel enjeksiyon kalıplama makinasında ve kalıbında yapılan revizyonların sonucu olarak, 
çok daha düşük maliyetle enjeksiyon sıkıştırma kalıplama makinası ortaya çıkarılıp, düşük enjeksiyon basınç 
gereksinimi (diğer bir deyişle daha düşük tonajlı makina) ve daha hızlı kalıplama sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnce Cidarlı Gıda Ambalajı, Enjeksiyon Sıkıştırma Kalıplama, Enjeksiyon Kalıplama, 
Termoplastik Malzemeler
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TÜKETİCİLERİN MOBİLYA STİLLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ VE SEÇİMİNDE ETKİLİ 
OLAN FAKTÖRLER

Abdi ATILGAN1, Hatice ULUSOY2, Necmi KAHRAMAN3, Hüseyin PEKER4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO Malzeme ve Malz. İşl. Teknolojileri Bölümü,  
Afyonkarahisar / Türkiye

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz MYO, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü,  
Muğla / Türkiye

3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,  
Afyonkarahisar / Türkiye

4Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Giriş: Mobilya, insanların günlük yaşamında kullanması gereken dayanıklı tüketim mallarındandır. Gü-
nümüzde zaruri ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. İnsan yaşamı boyunca bulunduğu ortama göre mobilya-
ya gereksinim duyar. Mekanların kullanım amacına göre işlevleri de değişmektedir. Okul mobilyası, hastane 
mobilyası, konut mobilyaları, kent mobilyaları vb. ticari ve özel bir çok mekanın sosyal statüsüne göre farklı 
tasarımlar geliştirilmiştir. Aynı zamanda mekanda kullanılan mobilyaların stilleri de, tüketici sınıfının kimli-
ğini sembolize eder. Amaç: Bu çalışmada amaç; hedef kitle olarak Türkiye’de farklı illerde şehirsel yerleşi-
mi sağlayan alanların çok çeşitli sosyo/ekonomik düzeye ait bireylerin konutlarında tercih ettikleri mobilya 
stilleri(klasik/modern) ve tercih sebeplerini belirlemektir. Kapsam: Tüketicilerin gereksinme ve olanaklarının 
doğru saptanması, üreticilerin doğru ürünü en uygun ergonomi ve estetikte üretmesini sağlayacaktır. Tüke-
ticilerin, mobilya stilleri ve donatı bilgisine ilişkin bilgi düzeyi satın alma kararlılığını en optimum şekilde 
yapmasını sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı araştırmada kullanılan anketin bilinçli olarak yanıtlanması için, 
ekte klasik mobilya ve modern mobilyaya ait örnek resim sunulmuştur. Anket, Türkiye genelinde konut sahibi 
veya kiracı olan mobilya tüketicilerini kapsamaktadır. Yöntem: Bu çalışma, tüketicilerin mobilya stilleri-
ne ilişkin tercihlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Örneklem kapsamında Afyonkarahisar şehrinin şehirsel 
yerleşimini kapsayan sosyal ve ekonomiksel düzeylere sahip 392 bireyin konutlarında tercih ettikleri mobilya 
stilleri (klasik/modern) ve tercih sebepleri araştırılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde sosyal iletişim 
araçları kullanılarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket uygulamasında mobilya kullanıcılarının farklı 
demografik özellikleri ve mobilya seçiminde etkili olan faktörlerini de saptamaya yönelik sorular yer almıştır. 
Çalışma sonunda mobilya stili tercihinde öne çıkan unsurların belirlenmesi ve yorumlanması, yüzde frekans 
dağılım tekniği kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada tespit edilen veri analizinde ve benzer metotlarla belirlen-
miş veriler karşılaştırma amacıyla bazı istatistiksel metot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaçlarla 
uygulanan anketlerde, google driver hafızasından alınarak SPSS kullanılarak yüzdelik frekansın dağılımı be-
lirlenmiş olup, elde edilen verilerin analizleri; bulgular ve tartışma kısmında yorumlanmıştır. Anket formunda 
tüketicilere; demografik karakteristiklerin yanı sıra tüketicinin mobilya seçiminde etkili olan faktörlerden de, 
konut genişliği, ürünün ekonomik olması, kaliteli olması, dayanıklı olması, modaya uygun olması, ergonomik 
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olması, taşınmasının kolay olması, ortama uyumlu olması, pazarlama veya tavsiyelere göre mi alınmış olması, 
temizliğinin kolay olması, kullanım ömrünün uzun olması, gösterişli olması, estetik olması, sosyal statüye 
uygun olması, kullanışlı olması ve fiziksel etkilere karşı dayanıklı olması gibi sorular yöneltilmiştir. Anket 
sorularının yanıtı için likert ölçek yapısı (bir noktadan diğer noktaya değişen cevap seçeneğini tercih ederek 
tutumun/davranışların belirlendiği yapı olarak) tercih edilmiştir. Bulgular: Bu çalışma, tüketicilerin mobilya 
stillerine ilişkin tercihlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu amaçla öncelik olarak dairelerde oturanların 
aylık kazançları ve daire büyüklükleri tespit edilmiştir. Bütün bu amaçlar ele alındığında sonuçların değerlen-
dirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerin tercihinde etkili olan faktörler incelendiğinde, ankette yönelti-
len soruların hemen hemen hepsi “kesinlikle katılıyorum” seçeneği yüksek çıkmıştır. Tüketicilerin genellikle 
satın alma kriterleri arasında; mobilyanın dayanıklı olması, ekonomik (ucuz) olması, uzun ömürlü olması, 
taşıma kolaylığının olması, konforlu olması, temizliğinin kolay olması ve işlevsel olması (çok amaçlı kulla-
nım, Örn: Çekyat gibi) gibi kriterleri modern mobilya stilini tercih etmesinde etkin rol oynayan faktörlerdir. 
Günümüzde minimalist yaklaşımlar ve daha yenilikçi düşünceler ön plana çıktığını görmekteyiz. Sonuç: Bu 
çalışma, tüketicilerin mobilya stillerine ilişkin tercihleri ve seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve 
yorumlanması aynı zamanda bunlar arasında ki ilişkinin faktör analizi tekniği ile ortaya çıkarılması açısından 
önem taşımaktadır. İkinci önemli nokta ise Türkiye‘de tasarlanıp üretilen modern ve klasik mobilya kullanım 
oranlarını ve seçiminde etkili olan faktörleri saptamaya yönelik müşteri profili ortaya çıkarılmış olmasıdır. 
Sonuçlara göre; tüketicilerin % 76, 7’si modern mobilya stilini tercih ederken % 23,3’ü klasik mobilya stilini 
tercih etmiştir. Buna göre tüketicilerin çoğunluğunun mobilyada modern stili tercih etmesi yenilikçi, modaya 
uygun ve teknolojik üstünlüklerden etkilendiği söylenebilir. Klasik mobilya, tüketiciler tarafından az tercih 
edilmesinin sebepleri; mobilya elamanlarının tek fonksiyonlu olması (tek amaçlı kullanım), tek parçadan oluş-
ması ve demonte olmaması, yerini değiştirmede zorluklar yaşanması, temizliğinin zor olması, pahalı olmama-
sı, kısıtlı mekanlarda kullanıldığından dolayı az tercih edildiği söyleyebilir. Bu çalışma, mobilya üreticisi ve 
pazarlamacı firmaların, üreteceği ve satabileceği mobilya grupların oranları ve müşterilerin alış-verişte dikkat 
etmesi gereken hususların belirlenmesi yönünden katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Mobilya Stilleri, Tüketici Tercihleri, Klasik Mobilya, Modern Mobilya
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BARİT VE BORLU BİLEŞİKLERİN WENGE ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİ ÜZERİNE 
ETKİSİ

Hatice ULUSOY1, Mehmet ÖZCAN2, Abdi ATILGAN3, Özlem AYDIN4, Hüseyin PEKER4

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz MYO, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü,  
Muğla / Türkiye

2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı, Ankara / Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO Malzeme ve Malz. İşl. Teknolojileri Bölümü,  

Afyonkarahisar / Türkiye
4Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Giriş: Emprenyeli ağaç malzemelerin; mantar ve böceklere karşı dayanıklı olması, kurulum işlemlerinin 
kolay olması, yerinde bakım ve onarım masraflarının diğer alternatif ürünlere oranla daha düşük olması, eko-
nomik olması gibi nedenlerden dolayı ağaç malzemeler çeşitli odun koruyucu kimyasal maddelerle emprenye 
edilmektedir. Çalışmada özellikle mobilya endüstrisinde çok değerli olan wenge odununun ithal olmasına 
karşın iç ortam mobilya endüstrisinde kullanımının yanında dış ortam mobilya endüstrisinde de (park, bahçe, 
kent mobilyaları vb) kullanılabilme alanının belirlenmesi, aynı zamanda ülkemiz kaynaklarından biri olan 
Barit maddesinin ilk defa bu odun türünde emprenye edilebilme özelliğinin belirlenmesi ve bor bileşikleriyle 
de ilişkiye getirilmek suretiyle de kullanım özellikleri ve yapışma direnci özelliği belirlenmiştir. Amaç: Bu ça-
lışmada; barit maddesinin ilk defa bu odun türünde emprenye edilebilme özelliğinin belirlenmesi ve bor bile-
şikleriyle de ilişkiye getirilmek suretiyle de kullanım özellikleri ile yapışma direnci özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışmada; Wenge (Millettia burentii) odunu barit ve borlu bileşiklerden hazırlanan 
üç farklı (%1,%3,%5) çözelti konsantrasyonuyla ASTM 1413-76 standardına göre emprenye işlemleri yapıl-
mış ve % retensiyon/yapışma direnci deneyleri TS ve ASTM standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Yöntem: 
Çalışma kapsamında yurtdışından ithal edilmiş Wenge tomrukları kullanılmış ve bunlar latalar halinde kesil-
miştir. Bunlar, radyal yönde kesilerek diri odun örnekleri (3x3x1.5cm) hazırlanmıştır (TS 2470). Araştırmada 
emprenye maddesi olarak barit,borik asit, boraks ve konsantrasyonları kullanılmış olup;. TS 2470’e göre ha-
zırlanmıştır. Yapışma işlemi TS EN 205 standartlarında belirlenen esaslara göre parça kalınlığı 5 mm olacak 
şekilde, 10x20x150 mm ebatlarında net ölçülerde hazırlanmıştır. Tutkal türü, sıcaklık, bekletme süresi, kesit, 
sevk hızı, tekerrür ve ağaç türüne göre her grubu temsil edecek şekilde örnek hazırlanmıştır. Deney örnekleri-
nin yapışma yüzeyine 5 mm/dk yükleme hızıyla kademeli çekme kuvveti uygulanarak Üniversal test cihazı ile 
tutkal hattından koparılmaya çalışılmıştır. Tutkal olarak poliüretan tutkalı kullanılmış, üretici firma kriterlerine 
uyulmuştur. Kopma anındaki maksimum kuvvet (Fmax) tespit edilerek yapışma Emprenye edilen örnekler 
tartılarak retensiyon miktarları hesaplanmıştır. Tartımı yapılan deney örneklerindeki çözücünün buharlaşması 
için, hava dolaşımı olan bir ortamda değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar 103 ± 2 ºC sıcaklıktaki etüvde bekle-
tilmiştir. Emprenye edilmiş ve tam kuru haldeki örnekler, içerisinde CaCl2 bulunan desikatörde soğutulduktan 
sonra ±0,01 gr duyarlı analitik terazide tartılarak yüzde retensiyon oranı belirlenmiştir. Ağaç malzemenin bazı 
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teknolojik özelliklerinin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Emprenye 
maddeleri ve emprenye edilmiş ağaç malzemelerin bazı teknolojik özellikleri arasındaki farkın belirlenmesi 
amacıyla Basit varyans Analizi (BVA) yapılmış; gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için (α=0.05) gü-
ven düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır. Bulgular: Çözeltilerin emprenye öncesi ve sonrası ölçülen pH ve 
yoğunluk değerlerinde önemli bir değişme olmamıştır. Bu durum her emprenye varyasyonunda taze çözeltiyle 
çalışmaktan kaynaklanmıştır. BVA ve Duncan testi sonuçlarına göre en yüksek % retensiyon %5 Barit+Bx’ta 
(% 4,98), en düşük %1 BA’te (% 0,36) gerçekleşmiştir. Çözelti konsantrasyonu arttıkça % retensiyon miktarı-
nın arttığı belirlenmiştir. Basit varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre en yüksek yapışma direnci %1 
Barit (Ba+Bx)’ta (31,77 N/mm2), en düşük %5 Barit+Bx’ta (8,11 N/mm2) belirlenmiştir. Sonuç: Barit (BaSO4) 
maddesinin üstün özellikleri, çevre ve insan sağlığına zararsız bir yapıda olması, suda belli konsantrasyonlarda 
çözünmesi ve birçok alanda kullanılan emprenye maddeleri dikkate alındığında ahşapta uzun süreli koruyucu-
luk sağlayabilmesi bakımından wenge odununda kullanımı uygun bulunmuştur. Barit uygulaması (emprenye-
si) wenge odununda gerek toplam tutunma kg/m3(retensiyon) ve gerekse % retensiyon olumlu sonuç vermiştir. 
Basınç direnci üzerinde de görünen bu olumlu yapıdan dolayı bu maddenin ahşapla ilgili birçok alanda (park 
bahçe mobilyaları, köprüler, röntgen oda kapılarında vb) kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Barit maddesinin 
ekonomiklik bakımından başta bor vb olmak üzere emprenye maddelerine göre kıyaslandığında alternatif bir 
ürün olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Wenge Odunu, Emprenye, Barit, Borlu Bileşikler, Retensiyon
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BARİT (BaSO4) MADDESİNİN AHŞAPTA EMPRENYE EDİLEBİLME ÖZELLİĞİ VE BAZI 
TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

Hatice ULUSOY1, Abdi ATILGAN2, Hüseyin TAN 3, Hüseyin PEKER4 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz MYO, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü,  
Muğla / Türkiye

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, Afyon / Türkiye
3Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Rize / Türkiye

4 Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Giriş: Organik ve lignoselülozlu bir madde olan odunun kullanım yerine göre çeşitli tahripçi faktörlere 
karşı, tahripçi faktörün türü ve risk derecesine göre korunması bir zorunluluktur. “Emprenye” olarak bilinen 
işlemin başarısı ve korumanın derecesi, emprenye maddesi ve oduna ait özelliklerin yanısıra oduna tutunduru-
lan net kuru emprenye maddesi miktarı (retensiyon) ve emprenye maddesinin oduna geçme derinliği gibi özel-
liklere bağlıdır. Barit metalik olmayan minerallerin en ağırı, az aşındırıcı olması, yüksek basınç ve ısı altında 
kimyasal sabitliğini koruması su ve asitlerde düşük çözünürlüğü, manyetik özelliğinin olmaması ve uygun ma-
liyetlerle temini onun çeşitli endüstrilerde giderek yaygın şekilde kullanımı sağlamıştır. Barit dolgu maddesi 
olarak boya, kâğıt, plastik ve kauçuk, sürtünme elemanları, cam ve seramik endüstrilerinde hem maliyet azal-
tıcı hem de fonksiyonel dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Boya sanayinde beyazlatıcı pigment olarak, 
yağlı boyalarda inceltici olarak kullanılmaktadır. Amaç: Çalışmada; barit (BaSO4) maddesinin birçok alanda 
kullanılması, üstün özellikleri, çevre ve insan sağlığına çok düşük oranda zararsız olması (Borax, Borik asit 
vb) , suda belli konsantrasyonlarda çözünmesi ve birçok alanda kullanılan emprenye maddeleri (suda çözünen 
tuzlar, yağlı emprenye maddeleri, organik solventler, vb) dikkate alındığında ahşapta uzun süreli koruyuculuk 
sağlanabilmesi, özellikle(radyasyon soğurmasında olumlu yapısı) göz önüne alındığında baritin odun üzerinde 
tutunma, özgül ağırlık, bazı mekanik özellikler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kapsam: 
Bu çalışmada, barit maddesinin ilk kez odunda emprenye edilebilme özelliği araştırılmış, çevre-insan sağlığına 
zararsız doğal bir ürün bu maddenin birçok alanda (mobilya, inşaat endüstrisi) kullanılabilmesi hedeflenmiştir. 
Barit (BaSO4)maddesi çeşitli konsantrasyonlarda (%1,%3,%5,%50) hazırlanmış ve ASTM-D 1413–76 esas-
larına uyularak emprenye işlemi gerçekleştirilmiştir. Odun türü olarak Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Doğu 
Kayını (Fagus orientalis Lipsky) odunları tercih edilmiştir. Yöntem: Ülkemiz yaygın türlerinden ve mobilya-
inşaat endüstride en çok kullanılan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) 
odunları kullanılmıştır. Barit (Baso4) toz halinde Ersel Ağır Makine Sanayii ve Tic. AŞ Gulmer Madencilik 
Kalsit-Talk-Barit Öğütme-Sınıflandırma Tesislerin (Bilecik)’den temin edilmiştir. Çözelti absorbsiyon ve net 
kuru madde miktarının belirlenmesinde deney örnek boyutları 100x50x30 ±1mm, fiziksel ve mekanik de-
ney örnekleri 20x20x360 ±1mm ve 20x20x30 ±1mm ölçülerinde hazırlanmıştır.Emprenye işlemi;100x50x30 
mm boyutlarında hazırlanan odun örnekleri, 60 cm Hg-1 (Hg-1:Vakum)’ ya eşdeğer ön vakum 60 dk süreyle 
uygulandıktan sonra, 60 dk süreyle normal atmosfer basıncında çözelti içerisine bırakılmıştır. Emprenye mad-
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desi tutunma oranının belirlenmesi ve odunun rutubetinden etkilenmemesi için örnekler emprenye öncesi ve 
sonrası tam kuru hale getirilmiştir. Emprenye sonrası örneklerin absorbe ettiği emprenye maddesi miktarı 
(toplam retensiyon ) ve % retensiyon hesaplanmıştır. Tüm fiziksel ve mekanik testleri yapılacak örneklerde 
emprenye işlemi gerçekleştirilmiştir. Örneklerin hava kurusu ve tam kuru yoğunlukları TS 2472 esaslarına 
uyularak belirlenmiştir. Buna göre; deney örnekleri 20 ± 2 °C sıcaklık ve % 65 ± 5 bağıl nem şartlarındaki 
kabinde değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar bekletildikten sonra 0,01g duyarlıklı analitik terazi ile tartılmıştır. 
Hava kurusu haldeki örnekler 103±2°C sıcaklıktaki havalandırılabilen kurutma dolabında değişmez ağırlığa 
ulaşıncaya kadar kurutulmuştur. Daha sonra kurutma dolabından alınarak içerisinde CaCl2 bulunan desika-
törde soğutulduktan sonra 0,01g duyarlıklı analitik terazide tartılmış, boyutları ± 0,01 mm duyarlıklı dijital 
kumpas ile ölçülerek hacimleri stereometrik metot ile belirlendikten sonra tam kuru yoğunluk belirlenmiştir. 
Daha sonra mekanik testlerden eğilme direnci ve elastiklik modülü ile dinamik eğilme (şok) direnci deneyleri 
yapılmıştır. Retensiyon (kg/m3) , % retensiyon oranları, odun türü, emprenye maddesi etkileşimini belirlemek 
için gruplara kendi arasında Basit Varyans Analizi yapılmıştır. Varyans analizine göre anlamlı çıkan faktörlerin 
önem dereceleri Duncan testi ile belirlenmiştir. Bulgular: En yüksek toplam retensiyon kayın odununda % 
50’lik barit çözeltisinde (2030 kg/m3), en düşük sarıçamın %1 ‘lik barit çözeltisinde (8.02 kg/m3) gerçekleş-
miştir. En yüksek % retensiyon kayında % 50’lik çözeltide (% 1.80) , en düşük sarıçamda %3 ‘lük çözeltide 
(% 0.14) belirlenmiştir. Kayın odununda en yüksek hava kurusu yoğunluk değeri barit’in %1’lik çözeltisinde 
(0.63 g/cm3), en düşük sarıçamda % 1 ‘lik barit çözeltisinde (0.43 g/cm3) tespit edilmiştir. En yüksek tam kuru 
yoğunluk değeri kayın odununda baritin % 50’lik çözeltisinde (0.60 g/cm3),en düşük değer sarıçam odununda 
baritin %1’lik çözeltisinde (0.40 g/cm3) gerçekleşmiştir. En yüksek eğilme direnci kayın odununda % 50 barit 
çözeltisinde (160.40 N/mm²), en düşük sarıçam odununda % 50 barit çözeltisinde (101 N/mm²); en yüksek 
elastiklik modülü kayın odununda % 5 barit çözeltisinde (16920 N/mm²), en düşük sarıçam odununda % 1 
barit çözeltisinde (8800 N/mm²)); en yüksek dinamik eğilme direnci kayın odununda % 50 barit çözeltisinde 
(2.78 kpm/cm2), en düşük sarıçam odununda % 1 barit çözeltisinde (0.71 kpm/cm2) olarak gerçekleşmiştir. 
Barit maddesi mekanik özellikleri kontrol örnekleriyle karşılaştırıldığında artırmış ve konsantrasyon arttıkça 
mekanik özellikler yükselmiştir. Sonuç: Barit uygulaması (emprenyesi) ilk kez iki odun türünde uygulanmış, 
gerek odunda tutunma (retensiyon) özelliğinin istenilen düzeyde olması ve gerekse özgül ağırlık ve bazı me-
kanik özelliklerde olumlu sonuç vermesi ile bu maddenin ahşapla ilgili birçok alanda (park bahçe mobilyaları, 
köprüler, röntgen oda kapılarında vb) kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Barit, Emprenye, Odunda Tutunma, Teknolojik Özellikler, İç-Dış Mekân



44

SÖZEL SUNUMLAR

KAMUSAL YAPILARIN TOPLUMSAL BELLEKTEKİ YERİ: KONYA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ 

Seda ÇAĞLAR1, Fatih SEMERCİ2

1-2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Mimarlık Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Giriş: Toplumsal bellek toplumun geçmişini günümüz ile bağlayan temel bir unsurdur. Toplumsal belle-
ğin mekân ile ilişkisi temel düzeyde ve etkin oranda görülmektedir. Toplum ve mekân birbirinden bağımsız 
olarak düşünülmemektedir. Geçmiş, bellekte sürekli bir yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Bu sürecin be-
lirleyicisi olan insan, mekânların şekillenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bireyler mekânları değiştirirken 
mekânlar da bireylerin belleğini canlı tutmaktadır. Amaç: Konya ve çevresi Kalkolitik ve Tunç Çağları ile Hi-
tit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerine tanıklık etmiş, önemli mimari eserlere 
sahip tarihî bir şehirdir. Bu medeniyetlerden izler taşısa da, en çok başkentliğini yaptığı Selçuklu Devletinin 
kimliğiyle ön plandadır. Selçuklu döneminde şehre gelen yolların giriş noktalarının sur kapıları olması bu 
alanda sanat ve ticaretin gelişimini sağlarken, kamu yapılarının inşasında da önemli katkılar sağlamıştır. Kon-
ya tarihi kent merkezinin ilk yerleşim alanı bugün Alâeddin Tepesi olarak bilinen höyük ve tepenin doğusu-gü-
neyi olmuştur. Bu alan uzun yıllar boyu farklı medeniyetler tarafından merkez olarak kullanılmıştır. Osmanlı 
döneminde Tarihi Kent Merkezi’nin gelişimi Alâeddin Tepesi ile Mevlana Türbesi arasında gerçekleşmiştir. 
Bu yönde gelişmesinde kentsel alana katkısının yadsınamayacağı Mevlana külliyesinin doğu da olmasının 
payı büyüktür. Işınsal yapı içesinde en önemli ulaşım arteri olma özelliğine sahip bu aks, üzerinde farklı mede-
niyetlerin zengin mimari içeriğini gözler önüne sermektedir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 
kamu yapıları aks üzerinde yerini almaktadır. Bu çalışma ile köklü bir geçmişe, çok katmanlı bir yapıya sahip 
olan Alaeddin-Mevlana aksı üzerinde yer alan kamu yapılarının tarihi geçmişini ve morfolojik yapısını ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada Alaeddin- Mevlana aksı üzerinde yer alan farklı dönemlere ait kamusal 
yapıların kent kullanıcılarının belleklerinde ne kadar yer ettiğini tespit etmek amaçlanmaktadır. Kapsam: 
Konunun ele alınışında önemli olan toplumsal bellek kavramının tarih, mekân, kültürle ilişkisi açıklanmıştır. 
Toplumsal belleğe dair önemli çalışmaları olan Halbwachs’ın ve Assmann araştırmaları incelenmiştir. Alaed-
din Mevlana aksının genel özelliklerine, tarihsel gelişimine ve kente katkısına değinilmiştir. Aksın kamusal 
alana katkıları Gehl’in çıkarımları ışığında yorumlanmıştır. Aks üzerinde yer alan kamusal yapıların toplum 
üzerindeki değeri ortaya çıkarılmıştır. Sınırlıklar: Çalışmada Aladdin – Mevlana aksı (Mevlana Caddesi) alan 
çalışması olarak belirlenmiştir. Alanın (kent merkezinin) mimari değişim süreci kamu yapıları üzerinden ele 
alınmıştır. Farklı dönemlerde alanda yer alan yapıların değişimi ve alanın mimari dönüşümü kamu yapıları ile 
değerlendirilerek ortaya konmuştur. Yöntem: Çalışmanın yönteminde kavramların tanımlanması sürecinde 
literatür, tez, arşiv, kitap ve dergi taraması yapılmıştır. Alanın analizinde anket çalışmasından yararlanılarak 
kullanıcıların belleği yoklanmıştır. Anket katılımcılarının kentin mimarisine ne kadar hâkim olduklarının plan-
sal, cephesel ve silüet okumaları yardımı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kent imgelerinin yoğunlaştığı Ala-
eddin Tepesi ile Mevlana Külliyesini bağlayan Mevlana Caddesi üzerindeki aksta yapılan anket çalışması ile 
şekillenen bu çalışma toplumun hafızalarında mimari eserlerin bıraktığı imgesel değerlerin tespitine yönelik 
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olmuştur. Alan içerisinde yer alan kamusal yapıların plansal, cephesel ve silüet okumalarına yönelik hazırlanan 
sorular ile bellekte kalan mekân izleri bulunup çıkarılmıştır. Böylece kent merkezinde yer alan tarihi dokunun 
farklı dönemlerine ait eserlerinin kullanıcı üzerinden algısı test edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma ile, “Tarihsel 
arka planı çok katmanlı olan bu aks da yer alan kamu yapıların zenginliği kentsel mekanda okunaklı ve algıla-
nabilir midir?”, “Yapıların işlevleri bilinebilirlik düzeylerini etkileyen bir faktör müdür?”, “Yapıların malzeme 
detayları okunabilirliği, hafızada kalıcılığı arttırmakta mıdır?” sorularının yanıtları alınmış ve net olarak ortaya 
konmuştur. Kamu yapıları önemli kullanımlarıyla yerin canlılığına katkıda bulunmakta ve konumları ile kent-
sel alanların karakterini güçlendirmektedir. Kullanıcıların dinlenmek, birbiriyle iletişim kurmak, sosyalleşmek 
için kullanabileceği kamusal alanların, geçiş güzergâhında çok zayıf kaldığı görülmektedir. Aksın yayalaştırıl-
ması durumunda taşıtların toplu ulaşım araçları ile sınırlı tutulması dâhilinde çözülebileceği ön görülmektedir. 
Yayaya daha çok yer açmak, bir nefes aldırmak yayanın aklında kalan fiziksel görüntüyü güçlendirecektir. 
Böylece toplumsal belleğin geçmiş ile günümüz bağlantısı daha güçlü sağlanacaktır. Bu şekilde toplumsal 
hafıza gelecek nesillerin yaşayacağı kentsel mekânın kodlarını da oluşturacak, geçmişi geleceğe taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Kent Merkezi, Kamusal Alan, Kamusal Yapı, Kültür, Mekân, Toplumsal Bellek
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VALIDATION OF A UPA* (AN OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR AIRCRAFT PERFORMANCE 
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Abstract: Introduction: Aircraft performance estimation is an essential process during aircraft design for 
both engineers and aeronautical students. The design process starts from choosing the main aircraft configura-
tions such as dimensions, weight, wing positioning, airfoils, etc., in addition to the power plant specifications. 
The aircraft performance will then be calculated based on these assumed configurations with each other, the re-
sults express the assumed aircraft capabilities and limitations such as minimum and maximum speed, altitude, 
range and endurance. Based on these results, the assumed configurations could be accepted, or could be modi-
fied and then perform the analysis again. Normally, many configurations suggested and calculated till reaching 
an optimum design that satisfy the required performance demands. Due to the complications of the estimation 
equations, and the iterative nature of the process; that demands a lot of time and effort; computerized solutions 
are always suggested. There are several available solutions with different capabilities, yet; most of the avail-
able solutions are either commercial solutions not affordable by students; or written in an outdated program-
ming language such as FORTRAN and cause many compatibility issues. There are, as well, free solutions but 
they are limited to specific types of aircrafts, others are sophisticated and only aerospace specialist can use. 
Hence the effort to provide an open-source user-friendly aircraft performance software comes in place. UPA* 
is an open-source easy-to-use computer program using MATLAB developed in Gaziantep University as an 
easy tool to aircraft designers and students, that will aid them in making design decisions that leads to required 
performance, as well as, it can be used as educational software for aeronautical students to be used aircraft 
performance curricula such as Flight Mechanics (AE 304). Aim: The purpose of this paper is to validate the 
results of UPA using case-study for commercial aircraft. The validation process aims to measure the accuracy 
of results. By validating the UPA outputs allowing other students in Turkish universities and other aeronautical 
students to adapt the results of UPA in their researches and designs. Scope: This study will conduct validation 
for aircraft performance for commercial aircraft with jet population system. The validation is determined with 
comparison of results obtained from UPA and results published by the manufacturer of the aircraft. The perfor-
mance parameters are: flight ceiling, stall speed, range, endurance. Other results obtained from the software are 
also available for further validation. Limitation: The validation included one case study of fixed-wing com-
mercial jet aircraft. Inputs can vary from real aircraft parameters due to lack of accurate source of information 
such as wind-tunnel inputs. Method: The validation processes run via imitation of aircraft design processes, 
where aircraft design inputs are determined; so the software can provide the performance of this aircraft. Since 
the aircraft is already existed; so the results should match the aircraft performance published from the manu-
facturer. To validate the UPA results, a commercial jet aircraft is selected. The aircraft design inputs/outputs 
are determined based on UPA input file. Some of the inputs are available by the aircraft manufacturer, while 
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others are available from researchers’ books and papers. Based on the complete list of inputs, the program has 
been run to analyze the performance of the aircraft. The resulted parameters and diagrams then compare with 
aircraft manufacturer published capabilities and limitations. Result: The UPA software obtained results are 
valid results in comparison to the aircraft published per aircraft manufacturer. In an acceptable range of ap-
proximation due to the inputs accuracy approximation, and mathematical model approximation. Conclusion: 
The aircraft performance calculation is complicated and time-consuming process. For that; many computer-
izing salutations have been developed. Most available software are costly commercial software; thus not acces-
sible by students, or written in FORTRAN and cannot be developed easily. UPA is an open-source MATLAB 
program developed in Gaziantep University that calculate the aircraft performance parameters. The results of 
this software have been validated via case-study of fixed-wing jet aircraft; that shows software results can be 
adopted with acceptable approximation. Students and aircraft-designers in Turkey and outside can use this 
software for designing and learning objectives. The software requires further development and further valida-
tion to include other types and show more results. 

Key Words: Aircraft Design, Aircraft Performance, Open-Source Software, UPA-Gaziantep

Author’s Note: This study has been reproduced from the Master’s Thesis of Saeed BAROUD titled “DE-
SIGN OF A USER-FRIENDLY SOFTWARE FOR AIRCRAFT PERFORMANCE ESTIMATION” con-
ducted in Gaziantep Üniversitesi, “Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü” with the counselling of Dr. Öğr. 
Üyesi M. Veysel ÇAKIR.
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ÇELİK ÜRETİMİNDE KOK BATARYALARININ FARKLI SÖNDÜRME SİSTEMİ 
TASARIMLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Gülay AKKAR1, Adalet ZEREN2

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

Öz: Giriş: Kok kömürü çelik üretiminin önemli girdilerinden biridir. Koklaşabilir özellikteki maden kömürle-
rinin kapalı fırınlarda havasız ortamda ısıtılarak içerdiği uçucu madde, katran, benzol gibi bileşenlerinden ay-
rıştırılmasına koklaştırma denmektedir. Koklaşması tamamlanan kömür, fırından itilerek söndürme arabalarına 
alınmaktadır. Sonrasında söndürme tesislerine giden kok, farklı söndürme teknikleri kullanılarak söndürül-
mektedir. Amaç: Bu çalışmada farklı tipte kok söndürme sistemleri enerji çevrimleri ve verimlilikleri göz önü-
ne alınarak araştırılmış ve kok Bataryalarının farklı söndürme tiplerine göre enerji döngüsü hesapları, yüksek 
fırındaki prosese uygunluğu değerlendirilmiştir. Yeni tesis kurulumları için en verimli ve çevre için en uygun 
yöntemin belirlenmesine çalışılmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamında farklı tipte söndürme tipi tasarımlarının 
teorik olarak karşılaştırması yapılmıştır. İlave olarak bu karşılaştırma farklı söndürme tiplerinde uygulamaları 
sonrası karşılaştırma yapılmıştır. 3 farklı söndürme tipi için maliyet, enerji ve karbondioksit salınımları kar-
şılaştırılmıştır. Teori ve pratiğin birleştirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden, farklı İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Marmara, 
Güneydoğu Anadolu, Trakya bölgelerindeki kamu ve vakıf üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 
öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Öncelikle detaylı literatür araştırması yapılmıştır. Ortalama 40 adet 
makale incelenmiş ve teoride farklı söndürme tiplerinin proses verimliliği üzerine etkileri incelenmiştir. 2. 
aşama olarak bu farklı tip söndürme tiplerinin proses aşamasında oluşturduğu maliyet ve enerji harcamaları 
ortaya konulmuştur. Çevreye olan etkileri incelenmiştir. Bu ölçümler saha üzerinden alınmıştır. Bunun yanında 
farklı tipte üretilen kokların Yüksek Fırın’da yakılması için ihtiyaç duyulan enerji teori ve pratik birleştirilerek 
hesaplanmıştır. Tüm bu araştırma ve bulgular dikkate alınarak çalışma sonuçlandırılmıştır. Kullanılan yöntem-
ler arasında ekserji hesabı, iç getiri oranı hesabı ve enerji yaşam döngüsü yaklaşımlarından faydalanılmıştır. 
Araştırmanın Problemi: Yüksek Fırında koku yakmak için belirli bir enerji harcanmaktadır. Bu enerji kokun 
metalürjik yapısıyla ilgili olduğu kadar kokun içindeki nem oranı ile ilgilidir. Bu nem oranını minimum sevi-
yede tutmak, hem kok yapımı hem de Yüksek Fırında kok yakımı esnasında minimum enerji harcamak için ne 
yapılması gerektiği araştırmanın temel problemidir. Araştırmanın Kısıtları: İnceleme yapılırken, tesislerin 
çalışma kapasiteleri, yıllık üretim ve kullanım miktarları şirketin gizlilik politikaları dikkate alınarak belirli 
oranlar dahilinde örnek olarak yazılmıştır. Elektrik, su ve kok birim fiyatları belirlenirken tahmin ve ortalama 
alma metotları kullanılmıştır. Her dönemde ve kurumda bu fiyatlar değişiklik göstereceğinden söz konusu de-
ğerler üzerinden değil, farklı teknolojiler arasındaki karşılaştırma sonuçlarına önem verilmiştir. Bunun yanında 
Yüksek Fırında sadece kok nem farkından kaynaklı harcanan enerji pratik ve teorik yaklaşımlarla belirlenmiş-
tir. Bu değerleri net olarak fırın üzerinde pratik olarak ölçmek oldukça zordur. Çünkü Yüksek Fırın üzerinde 
harcana enerjiyi etkileyen pek çok çevresel koşul vardır. Bulgular: Entegre Demir Çelik Tesislerinde bulunan 
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kuru yaş söndürme sistemleri sulu söndürme sistemlerine göre daha verimli ve çevreci çalışmaktadır. Kuru 
söndürmeyi yaş söndürme CSQ sistemi ile mukayese edecek olursak aradaki en temel farkın söndürme arabası 
olduğu görülmektedir. Her iki sisteme ait söndürme kuleleri benzerdir. Söndürme arabaları bakımından mev-
cut arabalar lokomotif ile çekilen vagonlardan oluşmaktadır. Söndürme vagonları ise kapalı havuz şeklinde 
olup yan tarafında kapakları bulunmaktadır. Tek başına söndürme vagonu oldukça ucuzdur ancak bu vagonu 
çekmek için bir adet lokomotif de alınacaksa maliyet artmaktadır. Sonuç: Entegre Demir Çelik Tesislerinde, 
yeni bir kok söndürme tesisi yapılacak olursa enerji geri kazanımı ve yüksek fırınlarda yakıt tasarrufu neden-
leri ile öncelikle kuru söndürme yöntemi tercih edilmelidir. Yaş söndürme tesisinin tercih sebebi yatırım ma-
liyetlerinin düşük olması olabilir. Ancak yapılacak kuru söndürme sisteminde çıkan enerjinin Elektrik üretimi 
için kullanılabiliyor olması ve su kaybı yaşanmaması tesisin geri ödeme süresini oldukça kısaltmaktadır. Yeni 
sistemlerin CSQ olarak devreye alınması veya mevcut sistemlerin modernize edilmesi düşünüldüğünde, atılan 
kok tozunun azaltılması da dikkate alınması gereken önemli parametrelerden biridir. Tüm bunların yanında 
kok neminin artması ile stabilite gibi bazı kalite değerleri de olumsuz etkilenmekte ve bu durum yüksek fırın-
larda yakıt kullanımında olumsuzluklara neden olabilmektedir. Yeni bir kok batarya kurulumunda ilk tercih 
olarak Kok Kuru Söndürme Sistemi düşünülebilirken, toz emisyonu dikkate alınırsa Stabilizasyon Söndürme 
sistemi de ikinci tercih edilecek sistem olabilir. Tesis kurulum ücreti Kuru Söndürme için daha yüksek olsa da, 
uzun vadeli plan için sağlanan kazançların bu sistemde daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kok Söndürme, Tasarım, Enerji, Atık Isı Kazanımı, Isıtma, Verimlilik
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PEYZAJ TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ KAPSAMINDA SOKAK İYİLEŞTİRME 
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Öz: Giriş: Sokaklar, gündelik yaşam içerisinde insanlar ve araçların belirli bir noktadan istenilen noktaya eri-
şebilirliğini sağlayan mekanlardır. Sokaklar, kentsel alan içerisinde kullanıcıları tarafından mekansal ve sosyal 
aktivitelerinin birleştiği noktalardır. Bu bağlamda sokak, ulaşım sisteminin bir aracı olarak değil, yaşam şekli 
olarak ön plana çıkmaktadır. Kentsel yaşamın dinamik formlarını yaşatan sokaklar, tamamlayıcı bir mekan 
olarak düşünülmeli ve diğer mekansal formlar ile bir bütün olarak tasarlanmalıdır. Kentsel alanlarda sokaklar 
mevcut kullanımları göz önünde bulundurularak, kullanıcı karakteri ve taleplerine göre değerlendirilip gelişti-
rilmelidir. Bu düşünce ile bir mekan olarak tasarlanan sokaklar, kentsel alanlarda yaşam kalitesini arttıran yeni 
bir kent kimliği oluşturacaktır. Amaç: Bu çalışma ile Çanakkale ili, Biga ilçesinde sorunlu olarak tespit edilen 
sokak, cadde ve meydanlarda iyileştirme çalışmaları yapılarak, mekanların bir bütün olarak değerlendirilmesi 
ve yaşanabilir kaliteli alanlar oluşturulması amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma alanını, Çanakkale ilinin bir il-
çesi olan Biga’nın, ilgili kurumlar tarafından belirlendiği sorunlu olarak tespit edilen sokak, cadde ve meydan-
ları oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma, Çanakkale ili, Biga ilçesine ait Kurşunlu Camii-Aliş Dede Camii 
arasında yer alan Bayram Sokak, Çan Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Park Sokak, Hasan Özden Sokak, Banka 
Sokak ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma yöntemini, alan içerisinde yapılan gözlem, veri toplama, elde 
edilen verilerin tasarım ve planlama ilkeleri doğrultusunda analiz, değerlendirme ve projelendirme aşamaları 
oluşturmuştur. İlk aşamada çalışma alanına ve yakın çevresine ilişkin sayısal haritalar ve yazılı dokümanlar 
ilgili kurumlardan temin edilmiştir. Elde edilen veriler ile mevcut durum yerinde ölçüm yapılarak doğrulan-
mıştır. Çalışma alanı ve yakın çevresi ile ilgili ihtiyaç programı oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra alanda 
çekilen fotoğraflar ve yerinde yapılan ölçümler değerlendirilerek sorunlar ortaya koyulmuştur. Çalışmada ay-
rıca Biga ilçesi imar planı kullanılarak, projelendirme sürecinde, uygulama projelerinin ve çeşitli görsellerin 
oluşturulmasında Autodesk AutoCAD 2013, SketchUp Pro 2013 ve Lumion 4.5 Pro programlarından yarar-
lanılmıştır. Bulgular: Çalışma alanı olarak belirlenen sokak, cadde ve meydanlarda, yaya ve taşıt yolları çok 
dar ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Herhangi bir kaldırım düzenlemesinin ve bitkilendirme çalışmasının yapıl-
madığı, kentsel donatı elemanlarının olmadığı tespit edilmiştir. Yol kenarına ve kaldırım üzerine park edilen 
araçlar, görsel kirlilik oluşturmakta ve ulaşılabilirliği engellemektedir. Plansız yapılan araç parkı ile mevcutta 
var olan dar sokakların yayalar için güvenli geçişinin tehlike oluşturduğu gözlemlenmiştir. Çalışma alanında 
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kaldırımların başlama ve bitiş noktalarındaki geçişlerin bazı alanlarda hiç olmadığı, bazı alanlarda ise mimari 
standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Taşıt yolu ve yaya yolu arasındaki bağlantılarda erişilebilirlik 
sağlanmamıştır. Mevcutta plansız kaldırımlarda bulunan aydınlatma elemanları, diğer donatı elemanları ve 
zemin kaplama materyalleri yaya sirkülasyonunu zorlaştırmaktadır. Sonuç: Çalışma alanında yapılan değer-
lendirmeler ile tespit edilen sorunların ortadan kaldırılması için peyzaj tasarım ve planlama ilkeleri ile birlikte 
sokak iyileştirme ve altyapı düzenleme çalışmaları projelendirilmiştir. Kentsel mekanlarda bağlayıcı role sahip 
olan sokak, cadde ve meydanların daha kullanılabilir mekanlar hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılma-
sı sağlanmıştır. Yayalar için kaldırımlar genişletilmiş, taşıt yolları uygun eğimde yeniden tasarlanmış, yağmur 
suyu drenajı için yağmur olukları ve yağmur suyu mazgalları planlanmıştır. Mevcutta sokaklarda yapılan plan-
sız park sorununu önlemek için uygun yerlerde araç cepleri önerilmiştir. Taşıt yolu ve yaya yolu arasındaki 
bağlantılar sağlanmış, standartlara uygun geçiş rampaları bırakılmıştır. Kaldırımlarda yer alan mevcut bitkiler 
korunmuş ve ızgaralar ile yayaların geçişini engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Görme engelli bireylerin 
erişilebilirliğini sağlamak için yaya yollarında standartlara uygun hissedilebilir zemin kaplaması önerilmiştir. 
Görsel kalitenin arttırılması için aydınlatma elemanları, oturma birimleri, çöp kutuları, ağaç ızgaraları gibi 
kent mobilyaları uygun yerlere konumlandırılmıştır. Böylece farklı yerlere konumlandırılan kamusal alanlar 
ve özel alanlar arasında taşıt ve yayaların ulaşılabilirliği sağlayan sokak, cadde ve meydanlar ile bir bütünlük 
oluşturulmuş ve devamlılık sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biga, Çanakkale, İyileştirme, Sokak, Tasarım, Ulaşılabilirlik
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Öz: Giriş: Yaşanabilirliği arttırmak ve sürekli kılmak için gelişim gösterme çabası ile beraber birçok yenilik 
yapılmaktadır. Karşılaşılan sorunlar ile beraber bunlara çözüm arayışları teknolojik kolayları da beraberinde 
getirmektedir. Eğitim, sanat, mimari gibi birçok alanda teknolojik gelişmeler ile beraber yaşam standartları da 
artmaya başlamıştır. Hayatımıza bilgisayar ve yazılımların girmesi ile beraber gelişim ve değişim daha çok 
hız kazanmıştır. Teknolojik olanak ve gelişimlerin de artması ile beraber planlama ve tasarım aşamaları da 
son derece kolaylaşmıştır. Geleneksel çizim yöntemleri yerine bilgisayar ile 2D ve 3D çizimler gerçeğe yakın 
ürünler sunmaktadır. Bu noktada sürdürülebilir tasarımı amaçlayan peyzaj mimarlığı meslek disiplini gelişen 
teknoloji ile beraber kullanıldığında detaylı ve hata oranı az sonuçlar üreterek başarılı olmaktadır. Amaç: 
Bu çalışma gelişen teknolojinin peyzaj tasarımı ve uygulamalarına yönelik getirdiği yenilikler ve sağladığı 
faydaların tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışmada dünyada ve Türkiye’de peyzaj mimarlığı 
meslek disiplininde yürütülen çalışmalar, bu çalışmalarda sıklıkla kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin 
tasarım ve uygulama ile ilişkileri kapsam olarak ele alınmıştır. Sınırlıklar: Meslek disiplini itibari ile birçok 
alt kolu olan peyzaj mimarlığında teknolojik değişim ve gelişmelerin incelenmesi sadece tasarım ve uygulama 
boyutu ile sınırlı tutularak ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada peyzaj mimarlığı çalışmalar alanları dikkate 
alınarak uygulama ve tasarım özelinde güncel ve yeni arayışına gidilmiştir. Bu doğrultuda teknolojin meslek 
disiplinine katkılarının neler olduğu belirlenmiştir. Bulgular: Peyzaj Mimarlığında en büyük değişim diğer 
bilim dallarında olduğu gibi bilgisayarın hayatımıza aktif olarak girmesi ile başlamıştır. Elle yapılan zahmetli 
çizimler ve tasarımlar yerini bilgisayar programlarına bırakmış, günümüzde ise bu durum sanal gerçekliğe 
kadar uzanmıştır. Tasarım ile beraber gelişen planlama kısmında ile Coğrafi Bilgi Sistemleri 1970 yıllar ile 
beraber pratiğe dahil edilerek daha sistematik ve analitik çalışmanın önü açılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(GIS) günümüzde hala planlama çalışmalarında etkin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Planlama ile 
beraber tasarıma destek veren CAD yazılımları, AutoDesk’in 1980’li yıllarda yaptığı çalışmalar ile beraber 
hız kazanmaya ve kaliteyi arttırıp zamandan tasarruf etmeye yönelik olarak başarılı şekilde kullanılmaktadır. 
Mobil kullanımların hayatımızda daha çok yer almaya başladığı günümüz dünyasında akıllı telefon, tablet gibi 
elektronik cihazlara da CAD programları yüklenmekte. Bu cihazlar ile bitki tanıma, hem yapısal hem bitkisel 
uygulama önerileri takip edilebilmektedir. Sörvey uygulamalarında çalışma alanının mevcut durumunu gö-
rüntüleyip, bu verileri tasarım aşamasında kullanmaya ve sonrasında uygulama süreçlerini aktif olarak takip 
etmeye yarayan Drone tarzı görüntüleme sistemleri Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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Çalışma alanlarının 3D modelleri oluşturulurken cihazlar yardımı ile arazi modellemesi de yapılarak aktif ola-
rak bu verilerden faydalanılmaktadır. Tasarım çalışmaları ile beraber uygulama noktasında da sanal uygulama 
ve test aşamaları ile projeler sanal olarak üretilmekte. Böylece uygulama öncesi karşılaşılacak sorunlar tasarım 
aşamasında fark edilerek düzeltilmektedir. Böylece hem zaman hem de maddi kazanç sağlanmaktadır. Peyzaj 
uygulama çalışmalarında kullanılan canlı ve cansız materyal de son derece önemli olduğundan bu konuda 
yapılan teknolojik değişim ve gelişimler de son derece önemlidir. Tasarruf sağlayan sulama sistemlerinden, 
farklı iklim v çevre koşullarına dayanıklı türlerin üretimi ile daha dayanıklı ve görsel zenginlik içeren yapı 
malzemelerinin üretimine kadar birçok alanda değişim devam etmektedir. Sonuç: Araştırma sonucunda artan 
teknoloji ve buna bağlı olarak devam eden gelişimin peyzaj tasarım ve uygulama çalışmalarını olumlu yönde 
desteklediği. Meslek disiplini çerçevesinde karar verici ve uygulayıcıların yenilikleri yakından takip ettiği ve 
uygulamaya istekli oldukları belirlenmiştir. Bu durumda özel ve kamu kurumlarına tasarım ve uygulama çalış-
malarında maliyet ve zaman noktalarında olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Uygulamaları, Teknoloji, Teknopeyzaj

Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Alper SAĞLIK tarafından danışmanlığı yapılan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapıl-
makta olan Nagihan Cankurt’un “Peyzaj Tasarımında Günümüz Teknolojilerinin Etkin Kullanımı-Tekno-
peyzaj” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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EĞİTİM KURUMLARININ ENGELLİ ULAŞILABİLİRLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: 
ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ 

Merve TEMİZ1, Alper SAĞLIK2, Abdullah KELKİT2, Elif SAĞLIK3

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Peyzaj Süs Bitkileri Programı,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Tüm insanlar gibi engelli insanlar da eşit haklara sahiptir. Engelli bireyler fiziksel çevrede herkes 
tarafından ortak kullanılan açık ve yeşil alanlarda çeşitli engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu engeller, 
engelli bireylerin toplumdan uzaklaşmasına ve kendi özgüvenlerini yitirmelerine neden olmaktadır. Karşı-
laşılan sorunların temel nedeni toplumun yeterince bilinçlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri tarafından toplumumuza, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası 
olduğu anlatılmalıdır. Ülkemizde yasalarla belirtilmesine rağmen açık ve yeşil alan düzenlemelerinde engelli 
bireylere yönelik düzenlemelere yeterince yer verilmediği görülmektedir. Oysa birçok gelişmiş ülkede engelli 
bireylerin toplumla bağlarını güçlendirmek, onların yaşam seviyesini yükseltmek için çeşitli düzenlemeler 
yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda alanın bir bölümünün değil tamamının engelli bireylere yönelik düzenlen-
mesi sağlanarak sağlıklı ve engelli bireyler arasındaki ilişkiler arttırılmaktadır. Amaç: Bu araştırma engelli bi-
reylerin Çanakkale ilinde bulunan okullardaki açık-yeşil alanlarda ve kapalı alanlarda, uluslararası standartlar 
doğrultusunda karşılaştıkları sorunların saptanması, saptanan sorunların yurt dışı ve yurt içi örnekler ile uygu-
lanabilir tasarımların oluşturulması ve öneriye sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmanın alanını, eğitim ve öğretim dokusunun bulunduğu, yakın çevresinde diğer yapısal ve açık alanları 
içeren Çanakkale ilindeki okullar oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma uzun vadeli zaman gerektirdiğinden, 
Çanakkale kent merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan eğitim kurumlarından dokuz ilkokul, 
on ortaokul ve on beş lise ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın hedefine ulaşılabilmesi için sorunların 
ve sorunlu alanların saptanması, kriterlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ve uygulana-
bilirliğinin sağlanması gerekliliğinden hareketle çalışma farklı aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşamada, Türki-
ye’deki engelli bireylerin oranı ile engellilere yönelik yasal düzenlemeler araştırılmıştır. Daha sonra araştırma 
alanında engelli bireyler için sorun oluşturan kaldırımlar, rampalar, bina girişleri ve kentsel donatı birimlerinin 
konumları ve biçimleri gözlemlenerek mevcut ölçüleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, TSE tarafından 
oluşturulan engellilere yönelik standartlar ile karşılaştırılmıştır. Engelli bireylerin yaşamlarında karşılaştık-
ları sorunların saptanmasında belirleyici olan ilkeler incelenmiştir. Her bir alan içerisinde kullanım kriterle-
rinin uygunluğu belirlenmiştir. Araştırmanın son aşamasında analiz ve değerlendirme yapılmıştır. Araştırma 
alanında çekilen fotoğraflar ve elde edilen ölçüler değerlendirilmiş ve mevcut duruma göre sorunların neler 
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olduğu tespit edilmiştir. Bulgular: Araştırma alanı olarak seçilen Çanakkale kent merkezindeki Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda, idari personel, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler tarafından kullanımları kap-
sayan açık alanlar, ulusal mevzuat ve standartlar, peyzaj mimarlığı tasarım ilkeleri ve uygulamaları doğrul-
tusunda incelenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde tekerlekli sandalyeli, görme ve işitme engelli bireylerin 
alan içinde ulaşılabilirliğini engelleyen sorunlar tespit edilmiştir. Her engelli birey bina girişlerinden kendi 
olanakları ile bağımsız olarak yararlanmalıdır. Araştırma kapsamında incelenen okulların bir kısmının bina 
girişlerinde tekerlekli sandalyeli engelliler için uygun rampa olmadığı, bir kısmında ise bulunan rampaların 
genişliğinin standartlara uygun olarak konumlandırılmadığı tespit edilmiştir. İncelenen okulların birçoğunda 
merdiven basamaklarının yüksekliğinin ve genişliği standartlara uygun yapılmış olmasına rağmen, basamak 
uçlarında kaymayı önleyici herhangi bir yüzey malzemesi kullanılmamıştır. Görme engelli bireylerin yaya 
yolunda yürümelerine kılavuzluk edecek kabartma yüzeyli herhangi bir yer döşemesi bulunmamaktadır. Çöp 
kutularının ağız açıklığının zeminden yüksekliği ve konumu kısmen uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırma 
yapılan alanlarda aydınlatma gibi sabit direklerde kısmen görme engelli bireylere yönelik uyarı bantları bu-
lunmamaktadır. Engelli bireylere yönelik tabela, levha, bina erişim planı, bilgi panosu ve erişilebilir semboller 
bulunmamaktadır. İnceleme yapılan okulların birçoğunda engelli bireylere yönelik otopark bulunmamakta-
dır. Sonuç: Bu bağlamda yürütülen araştırma sonucunda; yapılan çalışmaların erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik 
kapsamında yetersiz olduğu ortaya koyulmuştur. Alan analizi ile uluslararası mevzuat, TSE standartları ve bu 
standartlara göre yapılan düzenlemelerden örnekler alınarak yapılan tasarım kararları doğrultusunda engelli 
bireylerin sorunlarına yönelik öneriler getirilmiştir. Engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiş alanlardaki 
peyzaj tasarımlarıyla diğer insanlardan soyutlanmamaları, onlarla aynı alanları paylaşmaları sağlanmalıdır. 
Kentsel dış mekanlarda oluşturulan kullanım alanlarında donatıların, kent mobilyalarının, açık ve kapalı tüm 
mekanların engellilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanması ve uygulanması gerekmek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Ulaşılabilirlik, Peyzaj, Tasarım, Çanakkale
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 KENTLEŞMEDE KARŞILAŞILAN KISITLAMALARIN UZAKTAN ALGILAMA İLE 
İNCELENMESİ – ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Alper SAĞLIK1, EMRE ÖZELKAN2, Abdullah KELKİT1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Kentleşme sistemlerinde en önemli ve temel kaynak topraktır. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent-
leşme için koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi son derece önem taşımaktadır. Ülkemizde; plansız, dene-
timsiz, sağlıksız ve çarpık şehirleşme kentsel topraklar yönünden sorunlar yaratmaya başlamıştır. Bu sorunlar, 
nüfusun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını, çalışmasını güçleştirdiği gibi; doğal, yapay ve tarihsel 
çevrenin sahip olduğu değerlerin, bir daha gelmeyecek biçimde bozulmasına da yol açmaktadır. Çanakkale’de 
ilk planlama çalışmalarının yapıldığı 1949 yılından bugüne, kentsel büyüme açısından önemli bir değişim 
yaşanmış, kent genelinde hızlı ve plansız şekilde artan yapılaşma bu korunmuşluğu bozacak baskılar oluştur-
muştur. Bu baskı ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen ve değişen alansal ve niteliksel değişimlerin tespitinin uy-
dudan ve uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi ile kent alanlarındaki değişimin incelenmesi çalışmanın 
kurgusunu oluşturmaktadır. Amaç: Bu araştırma kentleşmeyi kısıtlayan coğrafi ve beşerî kaynaklı etkenlerin 
incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Çanakkale İli Merkez 
İlçe sınırlarında bulunan yerleşimin ve kent hayatının yoğun ve gelişmekte olduğu güney batıda Güzelyalı ve 
kuzey doğuda Musaköy arasında bulunan ve 26°20’6,143”-26°33’32,02” Doğu meridyenleri ile 40°1’48,95”-
40°10’49,564” Kuzey paralelleri içerisindeki alan oluşturmaktadır. Kent alanlarındaki değişimi ve kısıtlayıcı 
etkenlerin belirlenebilmesi için Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) tarafından kullanıcılara 
sunulan 30 metre mekânsal çözünürlüklü 28.07.1998 ve 07.07.2008 tarihli Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 
ve 15 metre mekânsal çözünürlüklü 30.06.2017 tarihli Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) multispekt-
ral uydu görüntüleri kullanılmıştır. Kent alanlarındaki değişim ile ilişkilendirilmek üzere Türkiye İstatistik 
Kurumundan (TÜİK) nüfus verileri temin edilmiştir. Sınırlıklar: Temin edilen uydu görüntülerinin mekânsal 
çözünürlüklerinin orta seviyede olması ve yüksek mekânsal çözünürlüklü uydu görüntülerinin yüksek mali-
yetli olması bu çalışmadaki sınırlılıklarıdır. Yöntem: Bu çalışmada ilk olarak uydu görüntülerinin işlenmesi 
gerçekleştirilmiştir. Uydu görüntülerin geometrik düzeltmeleri USGS tarafından gerçekleştirilmiştir. Radyo-
metrik düzeltmeler ise bu çalışma sürecinde gerçekleştirilmiştir. Görüntülerin atmosferik düzeltmeleri elekt-
romanyetik spektrumun yakın kızılötesi bölgesini kullanarak çalışan ve multispektral görüntülerin atmosfe-
rik düzeltilmesi amacıyla kullanılan Quick Atmospheric Correction (QUAC) metodu ile gerçekleştirilmiştir. 
Landsat 8 OLI uydu görüntülerin pan-kesnkinleştirmesi (mekânsal çözünürlüğün 15 metreye çıkarılmasında) 
Nearest-neighbor Diffusion-Based Pansharpening metodu ile gerçekleştirilmiştir. Geometrik, radyometrik ve 
atmosferik olarak düzeltilmiş multispektral uydu görüntüleri coğrafi nesne tabanlı görüntü analizi (GEOBIA) 
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metodu ile sınıflandırılmıştır. Bu amaçla eCognition yazılımı kullanılmıştır. Uydu görüntüsünü eşit büyüklükte 
gridlere bölen satranç tahtası (chess board) segmentasyonun bu çalışmadaki kent alanlarının sınıflandırılma-
sında en uygun yöntem olduğu tespit edilmiştir. Segmentasyon işleminden sonra ise oluşturulan segmentler 
sınıflandırılmıştır. Oluşturulan segmentlere belirlenen sınıf hiyerarşisinde alınan ilgili sınıflara ait numuneler 
doğrultusunda en yakın komşuluk sınıflandırma algoritması uygulanmıştır. Uygulanan bu yöntem kontrollü 
sınıflandırma yöntemleri ile benzerlik göstermektedir. Sonrasında, elde edilen kent alanları haritası ve yıllar 
içerisindeki değişim ile coğrafi ve beşerî etkenler ilişkilendirilerek kent alanlarının genişlemesini etkileyen kı-
sıtlamalar ortaya konulmuştur. Bulgular: Elde edilen bulgular doğrultusunda kent alanlarının 1998’den 2008 
yılına kadar 3,5km2 bir büyüme ile %15,4 büyüdüğü belirlenmiştir. 2008’den 2017 yılına kadar ise 3,6km2 bir 
büyüme ile %13,9 büyüdüğü belirlenmiştir. Nüfus değerlerinde 1998’den 2008 yılına kadar 16.825’lik artışla 
%16,4 ve 2008’den 2017 yılına kadar ise 55.825 artışla %46,8’lik bir yükselme meydana gelmiştir. 1998 ile 
2017 arasında kent alanlarında %31,4 ve nüfusta ise %71 artış belirlenmiştir. Kent alanlarındaki dağılım ve 
değişim incelendiğinde 1998-2008 arasındaki artış 2008-2017 arasındaki artıştan %1,5 daha fazla olsa da bu 
iki dönem arasındaki değişimde çok büyük bir fark değildir. Ancak 1998-2008 arasında nüfusta %16,4 artış 
varken 2008-2017 yılları arasında %46,8’lik bir artış olması kentleşmedeki yapısal değişim hakkında bize 
bazı ipuçları vermektedir. 2008 ile 2017 yılları arasında Çanakkale’de imara açılan bölgelerde binaların kat 
izni daha fazladır. Diğer bir deyişle düşeyde yapılaşma yatayda yapılaşmada daha fazladır. Bu da 2008-2017 
arasındaki alansal değişimin 1998-2007 ile neredeyse aynı olmasına rağmen nüfusun neredeyse üç katı artma-
sının bir sebebi olarak açıklanabilir. Tabi bunda mutlaka 1998-2007 arasında yeni yapılan yapılara yerleşen 
nüfusunda biraz etkisi olduğu göz ardı edilemez. Düşeydeki yapısal gelişimin en büyük sebebi kentleşmeyi 
kısıtlayıcı etkenlerdir. Yapılan gözlemler neticesinde coğrafi etkenlerin (topografya, orman alanları, deniz, 
nehir, göl vb. akarsular) ve beşerî etkenlerin (tarım alanların, üniversite ve askeriye gibi kamu alanları) kent 
alanlarını kısıtladığı ve bu etkenlerin yapılaşmada az katlıdan çok katlıya geçişe neden olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç: Çalışma sonunda, Çanakkale İline sürekli olarak bir rağbet olduğu ve buna bağlı olarak kentleşmenin 
ve nüfusun arttığı belirlenmiştir. Diğer taraftan kent alanlarının planlanmasında ve doğal gelişiminde coğrafi 
ve beşerî etkenlerin belirleyici ve kısıtlayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Nüfus, Uzaktan Algılama, Kentleşmeyi Kısıtlayıcı Etkenler
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KENTE VE ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Reva ŞERMET1, Murat ÖZYAVUZ2, Suat ÇABUK3

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj  
Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: Kent, coğrafi bir alan, mekân olmanın ötesinde toplumsal bir olgudur. Kent, içinde yaşayanlarla, 
bulunduğu toplum, çevre ve siyasi rejimle karşılıklı bir etkileşim içindedir. Dolayısıyla kente ve çevreye karşı 
işlenen suçlar, yalnız kent ve çevre için değil aynı zamanda toplumsal açıdan da önem taşımaktadır. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı hızlı ve plansız kentleşme ile paralel ilerleyen çevre sorunlarına neden olan kente ve 
çevreye karşı işlenen suçların neler olduğunu tanımlamak, bu suçların nedenlerini, aktörlerini ve sonuçlarını 
ortaya koymaktır. Kapsam: Araştırmanın kapsamını kent, çevre, kent hakkı, çevre hakkı tanımları ile Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda bu haklar ile ilgili maddeler, suç kavramları ve suçun neden-sonuç ilişkisi oluştur-
maktadır. Sınırlıklar: Kente ve çevreye karşı suç kavramı, suçun kanunilik ilkesini taşımadığı hususudur. Bu 
nedenle kavram, öteki suçlardan ayrılmakta ve teknik anlamda bir suçtan söz edilemeyeceği yönünde eleştiri-
ler almaktadır. Yöntem: Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma, literatür ve kaynak tarama kullanılmıştır. 
Bulgular: Türkiye’de günümüze kadar kentli hakları ile ilgili doğrudan bir yasal düzenleme yapılmış değildir. 
Kentli haklarına ilişkin Öndül ve Çekiç tarafından yapılan bir çalışmada, kent ve kentli hakları ile ilgili toplam 
415 adet yasa tespit edilmiştir. Kentli ve çevre haklarının varlığı kente ve çevreye karşı işlenen suçların önle-
nebilmesi açısından önem taşımaktadır. Kente karşı suç, kente ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel yönden 
verilen zararları ifade eder. Kentlilik ve çevre bilincinin oluşmaması, kente, kentlilere ve çevreye gereken say-
gının gösterilmemesi, plan kavramının hiçe sayılması, plansız kentleşmenin önüne geçilmemesi, kentin kül-
türel ve tarihi mirası ile doğal zenginliklerinin geri dönülemez şekilde tahrip edilmesi, rantın çevre bilincinin 
önüne geçmesi ve sonuçta kentli ve çevre haklarının ihlal edilmesinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kaçak 
yapılaşma, çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi, yaya haklarının ihlal edilmesi, imar usulsüzlükleri, kamu-
sal mallara zarar verilmesi, gürültü kirliliği gibi geniş eylemler dizisi kente ve çevreye karşı suç sayılabilecek 
eylemler arasında yer almaktadır. Bazı eylemler suç olarak tanımlanmamakla birlikte kente, kent yaşamına ve 
kentin temsil ettiği değerlere yönelik saldırı teşkil eder. Çoğu zaman kente karşı işlenen suçlar imar planları ve 
hukuk kullanılarak işlenmektedir. Çıkarılan imar afları, parsel bazında yapılan plan değişiklikleri ile kat artışı-
na gidilmesi, tarım alanları ve yeşil alanların imara açılması, imar planları kullanılarak kültürel, tarihi ve yeşil 
alanların rant amacıyla konut ve ticaret alanlarına dönüştürülmesi gibi örnekler yasal anlamda suç olmamakla 
birlikte kente ve çevreye karşı işlenen suçlardır. Sokaklara çöp atanlar, inşaat amacıyla yeşil alanları tahrip 
edenler, arsa spekülasyonu ve kıyı yağmacılığı için yatırıma izin verenler, tarih ve doğa değerlerine saygılı 
davranmayanlar bu suçların aktörleri sayılabilirler. İşlenen suçların sonucunda; kentle bütünleşmeyen kentler, 
tükenme tehditi ile karşı karşıya kalan doğal kaynaklar, ticarileşen gecekondular, yaşam kalitesi düşen kent-
ler ve tahrip edilmiş çevre ortaya çıkmaktadır. Sonuç: Araştırma sonucunda günümüzde kent ve çevre hakkı 
kavramlarına gereken önemin verilmediği görülmektedir. Yaşanan sorunlarının en büyük güçlüklerinden biri, 
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çevreye zarar verenlerin de, çevreyi koruyacak olanların da insanlar olmasıdır. Buna karşın, çevreyi kurtarmak 
için asıl görev de, kentin asıl sahibi olan kentliye, halka, kamuoyuna, kısaca insana düşmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında kentlinin çevre bilincinin yükselmiş olması, kent ve çevre değerleri için önemli bir güvence 
oluşturacaktır. Kentlilik bilincinin gelişmesi, kente ve çevreye karşı suçların yasalarda açıkça belirtilmesi ve 
caydırıcı önlemler alınması ile kente ve çevreye karşı işlenen suçların önüne geçilebileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Çevre, Kentlilik, Kent Hakkı, Çevre Hakkı, Kente Karşı Suç, Çevreye Karşı Suç
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SÜRDÜRÜLEBİLİR AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASINDA SERTİFİKA 
SİSTEMLERİNİN YERİ

Reva ŞERMET1, Murat ÖZYAVUZ2, Suat ÇABUK3

1-2-3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: 1987 Brundtland Raporu ile ortaya konan “sürdürülebilirlik” kavramı günümüzde hemen hemen her 
platformda tartışılmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenme riski ile karşı karşıya 
kalınması ile daha çok önem kazanan kavramın gerekliliklerini yerine getirmek için farklı çözüm arayışlarına 
gidilmiş ve inşaat sektöründe “ekolojik bina / yeşil bina” kavramı ortaya çıkmıştır. Yapıların çevreleriyle bir-
likte ele alınarak yeşil bina özelliğini taşıyabilmesi için sürdürülebilirlik değerlendirme araçları ile sistemler 
geliştirilmiştir. Söz konusu sertifika sistemleri ile değerlendirme araçlarının tanınması ve uygulanması sürdü-
rülebilirliğin çıkış noktası olan -bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşı-
lamak- mottosuna uyum noktasında önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı iklim değişikliği, çevre 
kirliliği ve kentsel yaşam kalitesinin düşmesi gibi sorunlarla mücadele edebilmek amacıyla geliştirilen gönüllü 
sertifika sistemlerinin açık ve yeşil alanların sürdürülebilirliğinde ne derece rol oynadığını ortaya koymaktır. 
Ayrıca Türkiye Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından geliştirilen sertifika sistemlerinin oluşturulma-
sında literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma kapsamında 3 farklı sertifika sistemi ele 
alınmıştır. Sistemlerin seçiminde tanınma, kaynaklara erişim olanağı ve dünyanın değişik bölgelerinde sistem-
lere öncelik etmiş olma ölçütleri esas alınmıştır. Çalışmanın kapsamını Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina 
Konseyi tarafından geliştirilen LEED-ND (Neighborhood Development - Mahalle Geliştirme), İngiltere’den 
BREEAM Communities (Topluluklar) ve Almanya’dan DGNB-NUD (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen Neubau Stadtquartiere-New Urban Districts - Alman Sürdürülebilir Yapılar Konseyi – Yeni Kentsel 
Bölgeler) değerlendirme araçları oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırmanın materyalini oluşturan sertifika sis-
temleri dernekler tarafından ülkelere özgü oluşturulmuş olup, öneri niteliğindedir. Bahsi geçen değerlendirme 
ölçütlerine uyma hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yöntem: Araştırmada yöntem olarak nitel 
araştırma, literatür ve kaynak tarama kullanılmıştır. İnceleme konusu sistemlerin çevre ve arazi kullanımı, 
kaynak ve malzeme kullanımı, enerji verimliliği ve ulaşım ile ilgili ana kategorilerinin değerlendirme ölçütleri, 
ölçütlerin kapsamları ve puan değerleri tespit edilmiş, daha sonra belirlenen ölçütlerin karşılaştırılabileceği bir 
tablo oluşturulmuştur. Oluşturulan tablodaki ölçütler sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri göze 
alınarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: LEED ND sistemi; akıllı konum ve bağlantı, mahalle dokusu ve tasarım, 
yeşil altyapı ve binalar, inovasyon ve bölgesel öncelik olmak üzere 5 ana başlıkta belirlemiştir. BREEAM 
Communities; iklim ve enerji, kaynaklar, alan şekillendirme, ulaşım ve hareket, topluluk, ekoloji ve biyoçeşit-
lilik, iş ve ekonomi, binalar ve inovasyon olmak üzere 9 ana başlık belirlerken; DGNB-NUD, çevresel kalite, 
ekonomik kalite, teknik kalite, süreç kalite ile sosyokültürel ve fonksiyonel kalite olmak üzere 5 ana başlıkta 
toplamıştır. Bu başlıklar farklı puan ağırlıklarına sahip alt gruplara ayrılmaktadır. İnceleme konusu açık ve 
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yeşil alanların sürdürülebilirliği ile ilgili ortak ölçütlerden bazıları; arazi kullanımı, biyoçeşitlilik, su yönetimi, 
toplu taşıma, yaya ve bisiklet yolu, ısı adaları, malzeme kullanımıdır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda serti-
fika sistemlerinin farklı başlıklar, sayılar ve puan ağırlıklarına sahip olmalarına rağmen ortak bir amaç taşıdığı 
gözlenmiştir. Sonuç: Günümüzün öncelikli alanlarından sürdürülebilir kentlere ulaşmak için açık ve yeşil 
alanların sürdürülebilir olması şarttır. Araştırma konusu sistemlerin önceliklerinin değişiklik gösterdiği sonu-
cuna aynı konu için belirlenen puan ağırlıklarına bakılarak varılmıştır. Sistemlerin karşılaştırılması sonucunda 
değerlendirme araçlarının oluşturulmasında yerel önceliklerin etkili olduğu görülmüştür. Bu sürdürülebilirliği 
sağlamak için Türkiye’de de kamusal yeşil alanlara yönelik bir sertifika sisteminin geliştirilmesi ve bu sertifika 
sisteminin mevcut ve uygulamaya geçirilecek alanlarda yol gösterici bir model olması önerilmektedir. Geliş-
tirilmesi önerilen sürüm, Dünya’da uygulanan diğer sistemler ve yerel özellikler analiz edilerek sürdürülebilir 
peyzaj planlama ve tasarım kapsamında hazırlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Açık ve Yeşil Alanların Sürdürülebilirliği, Değerlendirme Araçları, Ye-
şil Bina Sertifika Sistemleri
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GOLDBACH HİPOTEZLERİNİN İSPATI IŞIĞINDA ASAL SAYILARA YENİ BİR BAKIŞ

Muzaffer AKSOY

Emekli Askeri Personel, Bursa / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüzyıllardır ispatlanamayan Goldbach Hipotezlerinin ispatlanmasının getir-
diği bulgularla, sayı teorisinde asal sayılarla ilgili yanıtlanamayan bazı kestirimlere yanıt aramaktır. Kapsam: 
Araştırmaya başlarken öncelikle, ispatların başlangıcındaki asal sayı belirleyen bilgisayar programı ispatların 
ışığında geliştirildi, daha da etkin hale getirildi. Asal sayılar üzerinde yapılan araştırma ve kestirimlerden 
belirlenenler yeniden gözden geçirildi. Asal sayılar arasındaki aralıkların dağılımı, ikiz asallar, kuzen asallar 
araştırıldı. Goldbach Hipotezlerinin İspatları sonucunda belirlenen ve ispatı verilen Aksoy Teoreminden hare-
ketle, büyük asal sayılara geçebilmede etkin bir bağıntı geliştirildi, işleyişi gösterildi. İkiz ve kuzen asalların 
tanımı ve konumu ispatların ışığında yeni bakış açısıyla incelendi, bulgular paylaşıldı. Araştırmanın Yönte-
mi: Goldbach Hipotezlerinin ispatlanmasının temelini oluşturan 6k+1 ve 6k+5 aday asal sayı alt gruplarının 
tek veya birlikte ele alınmasının bilgisayar programını hızlandırabileceği değerlendirildi ve olumlu sonuçlar 
alındı. Kriptolojide çok önemli olan büyük asal sayıların belirlenmesi ve test edilmesi kolaylaştırıldı, daha bü-
yük asal sayılara ulaşmak için sistematik bir yaklaşım getirildi. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen 
hipotezler tanıtıldı, cevapları araştırıldı, bulgular paylaşıldı. İkiz ve kuzen asal sayıların teorik olarak sonsuz 
sayıda olduğu ispatlandı ancak, tespitlerinde güçlükler olduğu görüldü. Sonuçlar: Asırlardır sayı teorisinde 
araştırmacıların önüne set geren varsayımlardan birisi olan Goldbach Hipotezlerinin ispatlanmasının ışığında 
bazı kestirimler de ispatlanarak, asal sayıları belirleme ve incelemenin yeni yolları araştırmacılara olabildiğin-
ce açıldı. Bunlardan ilki olan yeni Aksoy Asal Sayılar Teoreminin önemli bir uygulaması tanıtıldı. Büyük 
asal sayılar arasında öngörülenden daha büyük aralıklar olabileceği belirlendi. Kriptolojide büyük asal sayıları 
belirlemenin önemli olduğu bilinir. Büyük asal sayılara ulaşmanın yolu açıldı, şifreleme işlemlerinin yeniden 
tasarlanacağı öngörülmektedir. Polignac Hipotezi doğrulandı, ikiz veya kuzen asalların teorik olarak sonsuz 
olduğu bu çalışmada ispatlandı ancak, özellikle büyük olanlarını önceden belirlemek, bazı kestirimlere rağmen 
bugün için kolay değildir, daha fazla aydınlatıcı çalışmaya gereksinim vardır. Ardışık iki sayının kare değeri 
arasında en az bir asal sayı var olduğunu ileri süren Legendre Hipotezi ve  biçiminde sonsuz asal sayı 
olduğu kestirimi de ispat edilerek doğrulandı.

Anahtar Kelimeler: Goldbach Hipotezi, Asal Sayılar, Kriptoloji, Aksoy Teoremi, İkiz Asallar
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DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN 
FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE İŞLEME VERİMLİLİĞİNİN VE KAPASİTELERİNİN 

ARTIRILMASININ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

Emre DAL1, Şenol ŞAHİN2, Yıldız ŞAHİN3

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D., Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz. Giriş: Çelik malzemeler sertliklerinden ötürü, aluminyum malzemelere göre daha iyi talaş kaldırılarak 
işlenebilirler. Aluminyum, bakır ve bakır alaşımları gibi malzemeler, daha yumuşak bir yapıda olduklarından 
talaşlı imalat esnasında talaş yapışması gibi işleme zorlukları ile karşılaşmaktadırlar. Taguchi yöntemiyle 
yapılan deneysel tasarım ile farklı çaplı kaplamasız matkap ve farklı kaplamalar yapılmış matkapların, seçilen 
farklı Non Ferro (demir dışı) malzemelerin (aluminyum ve pirinç malzemelerin) delme işlemi esnasında alınan 
değerleri ile karşılaştırılmıştır. Kapsam; Bu çalışmada demir dışı malzemelerin delinmesinde kullanılan iki 
farklı çaptaki matkaplar, Oerlikon Balzers firmasında DLC ve TiN kaplanmıştır. DLC (Diamond like Carbon) 
kaplama, karbon içerikli olduğundan siyah renkte olup Oerlikon 830DLC makinasında kaplanmış, TiN (Titani-
um Nitrür) kaplama ise, sarı renkte olup Oerlikon firmasının BAI 1200 makinasında kaplanmıştır. Ayrıca demir 
dışı malzemelerin delinmesi için deneyde kaplamasız takım da kullanılmıştır. Yapılan deney tasarımında demir 
dışı malzemeler olarak 40 mm x 40 mm x 60 mm geometrik ölçülerindeki Aluminyum 6000 serisi ve Pirinç 
CuZn38Pb2 (CW608N) malzemeler, çapları 6 mm ve 10 mm olan kaplamasız ve kaplama kalınlıkları 2 mikron 
olan TiN kaplama ve DLC kaplama yapılan matkaplar ile 125 d/dak ve 250 d/dak devir hızı, sabit 0,2 mm/dak 
ilerleme hızı, sabit 25 mm delme derinliği ve bor yağı soğutma sıvısı işleme parametrelerinde delinmiş, delme 
işlemi esnasında kuvvetler incelenmiştir. Aluminyum malzeme seçimindeki amaç, sanayide en fazla kullanılan 
ikinci metal olması gelişen teknoloji ile (Elektrikli araçlar, Hybrid araçlar) kullanımının ağırlık avantajından 
dolayı daha da önem kazanmasıdır. Pirinç malzeme seçiminde ise bakırın en önemli alaşımı olup, bakır-çinko 
alaşımı, çinko fiyatının bakırdan düşük olması nedeniyle sanayide, geniş kullanım alanına sahip olmasıdır. 
Amaç; Yapılan deneysel çalışma ile DLC kaplı takımın, içerdiği karbon katkısı sayesinde bir yağlayıcı görevi 
görererek, Non Ferro malzemelerin, işleme kalitesine ve maliyet açısından işleme adedine etkileri araştırılmak 
istenmiştir. Yöntem; Demir dışı metal malzemelerin işlenmesinde kullanılan kesici takımların farklı kaplama 
malzemeleri ile işleme verimliliğinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 
deneysel sonuçlar üzerinde etkili olan 4 parametre; malzeme, matkap çapı, kaplama cinsi ve kesme hızı olarak 
tespit edilmiş ve her bir parametre için iki farklı seviye ile sonuç üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma 
konusu kapsamında, malzeme; aluminyum, pirinç, matkap çapı; 6mm, 10mm, kaplama cinsi; DLC, TiN, kes-
me hızı 125 d/dak, 250 d/dak parametre seviyelerine göre oluşturulan Taguchi L8 deney düzeneğine uygun 
rastgele sıra izlenerek delik delme işlemi tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçların analizinde 
Minitab 17 programı kullanılmıştır. Delme momenti değerinin düşük olması istendiğinden ‘En küçük en iyi’ 
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seçimi yapılarak S/N oranı incelenmiştir. Belirlenen faktörlerin delme momenti değeri üzerindeki etkileri 
saptanmıştır. Bulgular; Deney sonrasında takımlarda ve delme işlemi yapılan malzemelerde yapılan incele-
melerde, DLC (diamond like carbon) kaplı takım yüzeyinde daha az talaş birikmesi görülmüştür. Ayrıca de-
linen malzemelerin delik çaplarından kesit alınarak, delik içlerindeki yüzey prüzlülükleri incelendiğinde DLC 
kaplı takım ile delinen malzemelerin yüzey prüzlülüklerinin, TiN kaplı takım ve kaplamasız takım ile delinen 
malzemelere göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Takımlar üzerinde delme işlemi öncesi ve delme sonrası 
ALİCONA (3D yüzey tarama) cihazında yapılan köşe radyusu ölçümlerinde, DLC (Diamond Like Carbon) 
kaplı takımın köşe yuvarlaklığının daha az arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç; Bilindiği üzere doğada karbon 
iki farklı bağ yapısı ile bağlanmıştır. SP2 (iki düzlemsel) ve SP3 (üç düzlemsel) bağ yapıları. grafit içerdiği 
SP2 bağ yapılarından dolayı daha yumuşak bir malzeme, elmas içerdiği SP3 bağ yapılarından dolayı çok sert 
bir malzemedir. Dolayısıyla SP2 bağ yapısından SP3 bağ yapısına gidildikçe malzeme sertliği artmaktadır. 
Yapılan DLC (Diamond Like Carbon) kaplamalar SP2 bağ yapısını ve SP3 bağ yapısını içinde bulundurur. SP2 
bağ yapısı sayesinde grafit malzeme gibi yağlayıcı bir özelliğe sahip, SP3 bağ yapısından dolayı ise oldukça 
serttir (2500 HV). Bundan dolayı demir dışı malzemelerin işlenmesinde, yapışma işlemede en büyük problem-
lerin başında gelir. DLC kaplama bu tip uygulamalarda olumlu yağlayıcı özelliğinden dolayı takım ömründe 
artış ve işleme kalitesinde ise olumlu sonuçlar vermektedir. Araştırma kapsamında tespit edilen parametre ve 
seviyelerinin sonuç üzerindeki etkileri incelendiğinde en etkili parametrenin malzeme cinsi olduğu, kesme 
hızı, matkap çapı ve kaplama cinsi parametrelerinin sırasıyla onu takip ettiği görülmüştür. Her bir parametre 
için delme momentini eniyileyen seviyelerin de malzeme cinsi için aluminyum, kesme hızı 125 d/dak(düşük 
hızda), matkap çapı 6mm(küçük çaplı)) ve kaplama cinsinin ise DLC olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matkap İşleme Kalitesi, Deney Tasarımı, Taguchi

Yazar Notu: Bu bildiri Kocaeli Üniveristesi Fen Bilimleri Makina Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yürüt-
ülen “DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLA-
RIN FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE İŞLEME VERİMLİLİĞİNİN VE KAPASİTELERİNİN 
ARTIRILMASININ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ” başlıklı Yüksek Lisans 
Tez çalışması kapsamında hazırlanmıştır.

Yazarlar Kocaeli Üniversitesiİleri Disiplinlerarası Araştırma Laboratuvarı (İDEAL) İleri Malzeme Teknolo-
jileri Laboratuvarı’na yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür eder.
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ÇOK KATMANLI İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEMOGLOBİN 
PROTEİNİNİN İKİNCİL YAPISININ TAHMİNİ

Burcu ÇARKLI YAVUZ1, Nilüfer YURTAY2, Özhan ÖZKAN3

1Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 
Sakarya / Türkiye

2Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  
Sakarya / Türkiye

3Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,  
Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Proteinler bütün canlı sistemlerde bulunur ve canlı organizmadaki her türlü biyolojik işlemin yerine 
getirilmesinde görev alırlar. Bu nedenle organizma için hayati öneme sahiptirler. Proteinler hiyerarşik olarak 
birincil (primer), ikincil (sekonder), üçüncül (tersiyer) ve dördüncül (kuaterner) yapılarda bulunabilirler. Ami-
noasitler peptid bağlarıyla bir araya gelerek bir proteinin birincil yapısını oluştururlar. Hidrojen bağlarının ne-
den olduğu katlanmalar ikincil yapıyı oluşturur. İkincil yapıdaki en yaygın yapısal motifler sarmal (α-helices), 
tabaka (β-sheets) ve iplik (coils) yapılardır. Üçüncül yapı, polipeptid zincirinin bütünsel konformasyonuna yani 
tüm aminoasitlerin üç boyutlu düzenlenmesine denir. Fonksiyonel bir protein dördüncül yapıyı oluşturan bir 
ya da daha fazla polipeptitten oluşmaktadır. Proteinin üç boyutlu yapısının biliniyor olması proteinin işlevini 
anlamakta çok önemlidir. Yapılan çalışmalar proteinlerin düzgün olarak katlanabilmeleri için gerekli bilginin, 
birincil yapılarında saklı olduğunu göstermiştir. Protein dizisi üç boyutlu yapıyı, üç boyutlu yapı ise proteinin 
işlevini belirler. İşlevi bozulmuş proteinler yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yaşlandıkça mutasyonlar ve bazı dış 
faktörler proteinlerin yanlış katlanmasına neden olur. Günümüzde özellikle ileri yaştaki insanlarda sıklıkla kar-
şılaştığımız Alzheimer, Parkinson ve Tip 2 diyabet hastalıklarının nedeni hatalı katlanan proteinlerdir. Hatalı 
katlanan proteinlerin tespiti birçok genetik bozukluk ve hastalık ile mücadelede önemli avantajlar sağlayacak-
tır. Genetik bozukluklara ve hastalıklara müdahale edebilmek ve yeni tedaviler geliştirebilmek için proteinle-
rin 3 boyutlu yapılarının bilinmesi çok önemlidir. Laboratuvar ortamında proteinlerin üç boyutlu yapılarının 
belirlenmesi çok masraflı ve zorlu bir süreç olduğu için biyoinformatik alanında çalışan araştırmacılar bilgi-
sayarlı hesaplama yöntemlerinden yararlanarak bu soruna yeni çözümler bulmayı amaçlamaktadırlar. Amaç: 
Bu çalışmada, proteinlerin birincil yapılarından yararlanarak, üç boyutlu yapının belirlenmesinde önemli bir 
adım olan, ikincil yapılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Çalışmada 22 farklı hemoglobin pro-
teininden oluşan 3336 aminoasit uzunluğunda veri seti kullanılmıştır. Veriler Protein Data Bank (PDB) tan 
temin edilmiştir. Sınırlıklar: Çalışma Hemoglobin proteini ve çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağı 
(Multilayer Perceptron- MLP) yöntemi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Proteinlerin ikincil yapılarının tayin 
edilmesinde Dictionary of Protein Secondary Structure (DSSP) kullanılmıştır. DSSP, hidrojen bağ örüntülerini 
dikkate alarak 8 farklı ikincil yapı tanımlar. Bu yapılar H, G, I, E, B, T, S ve C ile temsil edilirler. 8 yapının 
tahmin edilmesi zor olduğu için indirgeme yöntemleri ile bu 8 yapı 3 yapıya indirgenebilir. Bu çalışmada {H, 
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G} à {H} (helix), {E, B} à {E} (tabaka), diğerleri {C} (coil) yöntemi ile indirgeme yapılmıştır. Sınıflandırma 
yapabilmek için, aminoasit dizilimi şeklinde olan proteinler, kayan pencere yöntemi (sliding window) ile ta-
ranarak satır-sütun formatına dönüştürülmelidir. 11,13,15,17,19,21 pencere boyutları ile çalışmalar yapılmış 
ve 15 pencere boyutunun bu problemin çözümü için uygun bir yaklaşım olduğuna karar verilmiştir. MLP ile 
sınıflandırma aşaması Rapidminer Studio Educational 8.1 ortamında çalışılmıştır. Rapidminer, derin öğrenme 
algoritmalarını açık kaynaklı H2O platformunu kullanarak yürütür. MLP için tanh, rectifier ve maxout akti-
vasyon fonksiyonları uygulanmıştır. Her gizli katmandaki nöronların %50 si göz ardı edilerek aşırı uyumun 
(overfitting) önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 10 fold Cross validation uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan çalış-
mada gizli katman sayısı 1’den 6’ya kadar, her gizli katmandaki nöron sayısı 1’den 200’e kadar değiştirilerek, 
1-300 arası epoch için elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Aktivasyon fonksiyonu olarak rectifier seçildiğinde 
en yüksek başarı %84,58 olarak hesaplanmıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak tanh ya da maxout seçildiğinde 
ise başarı oranı %83’lerde kalmıştır. Aynı veri kNN (k en yakın komşu) algoritması ile sınıflandırıldığında 
ise %82,99 başarı elde edilmiştir. Sonuç: Yapılan çalışma Hemoglobin protein veri seti için özelleştirilmiştir. 
Daha büyük ve genel protein veri setleri için çalışmalar devam etmektedir. MLP ile sınıflandırma sonuçla-
rı kNN ile kıyaslandığında, MLP ile daha başarılı sınıflandırma yapılabildiği ve önerilen yöntemin, protein 
ikincil yapı tahmini için uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: 2013-50-02-029.

Anahtar Kelimeler: Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Hemoglobin Proteini, 
Protein İkincil Yapı Tahmini
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13 EKİM 1993 (MW=6.9) ve 25 EKİM 1993 (MW=6.7) DOĞU YENİ GİNE DEPREM ÇİFTİNİN 
UZAK-ALAN SONLU-FAY KAYNAK ÖZELLİKLERİ

Emrah BUDAKOĞLU1,Murat UTKUCU2, Ali SİLAHTAR3, Günay BEYHAN4

1-2-3-4Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Papua Yeni Gine bölgesi dünyanın tektonik açıdan en aktif bölgelerinden biridir ve bu bölge büyük 
depremlere sahne olmaktadır. Bölgedeki hakim tektonik kuvvet Avustralya levhasının Pasifik levhasıyla 
çarpışması sonucu oluşur. Bu iki büyük plakanın yanında birçok küçük levhanın varlığı ve bunların birbirleri-
yle etkileşimleri tektonik açıdan bölgeyi hayli karmaşık bir hale getirmektedir. Bölgede önemli fay zonlarından 
biri de Yeni Britanya hendeğinin karadaki batıya doğru uzanan kısmını temsil eden Finisterre Dağ Silsilesinin 
güney sınırında kuzey-doğuya doğru eğimli Ramu-Markham bindirme fayıdır (RMKF). Bölgede meydana 
gelen depremler arasında uzay ve zaman ortamında yakın olarak meydana gelmiş deprem çiftleri bulumaktadır. 
Amaç: Bu çalışmada, Doğu Yeni Gine Bölgesi’nde RMFZ tarafından üretilmiş 13 Ekim 1993 (MW=6.9) ve 
25 Ekim 1993 (MW=6.7) yılında meydana gelen deprem çiftinin sonlu-fay kırılma modelleri elde edilmiştir. 
Kapsam: Sonlu fay analizleri ile bir depremin hasar verme potansiyelinin belirtisi olan fay düzlemi üzerinde-
ki pürüz bölgeleri belirlenebilmektedir. Bu yöntem, bir deprem esnasında sismik ağlar tarafından kaydedilen 
deprem dalga şekillerinin (gözlenen) ve depremi meydana getiren kaynağın belirlenen parametreleri yardı-
mıyla üretilen dalga şekillerinin (hesaplanan) karşılaştırılması esasına dayanır. Yöntem: Sonlu fay analizi için 
kullanılan yöntem, duraylı olan bir karmaşık kaynak süreci bulunabilmesi için önceki yöntemlerin (Hartzell ve 
Heaton, 1983:1553-1583; Yoshida, 1992:45-59; Ide ve Takeo, 1997:27379-27391) geliştirilmesi sonucu elde 
edilmiştir (Kikuchi vd., 2003: 159-172). Önceki çalışmalardaki bağıntıları izleyerek kırılma süreci, bir fay 
düzlemi üzerinde yer ve zamana bağlı kayma dağılımı şeklinde ifade edilmektedir. İlk olarak fay düzlemini, 
uzunluğu xx ve genişliği yy olan M x N fay parçasına (sub-fault) bölünmüştür. Bir sonraki adımda, her fay 
parçasının kayma hızı fonksiyonu, yükselim zamanı Τolan L adet üçgen fonksiyon serisinden oluşan doğrusal 
B ara fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır. Son olarak, sabit olan kayma yönünün çözüm üzerindeki kısıtlayı-
cılığını rahatlatmak için her bir fay parçasının kayma vektörü açısı tanımlanmış bir kayma açısının ±45o etra-
fında iki bileşene ayrılmıştır (Yagi, 2003:1-12). Sonlu-fay ters çözüm yöntemi depremlere ait telesismik P ve 
SH dalga şekillerine uygulanmıştır. Kullanılan P ve SH dalga şekillerinin alet etkisi giderildikten sonra verilere 
0.01–0.33 Hz frekans aralığında Butterworth bant geçişli filtre uygulanmış ve 0.5 sn örnekleme aralığı ile ör-
neklenmiştir. Ters çözüm işleminde P ve SH dalga şekilleri için 60 sn kayıt tercih edilmiştir. Her bir fay parçası 
kayma yükselim zamanı eşit yükselim ve düşümlü, 1.0 sn süreli birbiriyle örtüşen 6 üçgen zaman-fonksiyonu 
ile temsil edilmiştir. Her iki deprem için de çok sayıda ters çözüm denemesi yapılmıştır. Bulgular: Modelleme 
sonucunda gözlenen ve hesaplanan dalga şekilleri arasında yeterince uyum tespit edilmiştir. 13 Ekim 1993 
Doğu Yeni Gine depremi modellemesi sonucu sismik moment (Mo) 2.591 x1019 Nm (MW=6.88), ortalama 
kayma açısı yaklaşık 95o, kırılma hızı (Vr) 3.2 km/sn ve en büyük kayma değeri 4.0 m olarak bulunmuştur. 
Kayma dağılım modeli incelendiğinde deprem kırılmasının yaklaşık 10 km çapında, en büyük kayma genliği 
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4 m olan ve odak merkezli yerleşmiş dairesel bir fay pürüzünün kırılması ile kontrol edildiği ve kırılmanın 
iki alt olay olarak gerçekleştiği şeklinde yorumlanmıştır. 25 Ekim 1993 Doğu Yeni Gine depremi esnasında 
serbestlenen sismik moment (Mo) 1.435 x1019 Nm (MW=6.71), ortalama kayma açısı 63o, kırılma hızı (Vr) 3.4 
km/sn ve en büyük kayma değeri 3.4 m olarak bulunmuştur. Kayma dağılım modeli incelendiğinde kaymanın 
10 km x 15 km’lik bir alanı kaplayarak deprem odağının etrafında toplandığı gözükmektedir. Bu da depremin 
odakta başlayan tek bir pürüzün kırılması sonucu oluştuğu ortaya koymaktadır. Sonuç: İki depremin sonlu-fay 
analizlerinden elde edilen pürüz özellikleri birbirine çok benzerdir ve uzaysal konumları fay düzlemi üzerinde 
kısmen örtüşmektedir. 13 Ekim 1993 depremi pürüzü kırıldığında 25 Ekim 1993 depremine ait pürüzün bir 
bariyer gibi davranarak kırılmasını durdurduğu ve gerilmece bir yüklenim olduğundan dolayı da yenildiği 
anlaşılmaktadır. Bu iki deprem oluşumu dalma-batma zonlarında levhalar arası yüzeyde pürüzlerin uzaysal 
dağılımlarının deprem kırılma yayılımına etkisine ve pürüz etkileşimlerine güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Papua Yeni Gine, Sonlu-Fay Analizi, 1993 Doğu Yeni Gine Depremleri

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Murat UTKUCU tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Emrah 
BUDAKOĞLU’nun “Güney Pasifik Okyanusu Bismark Levhalarındaki Büyük Depremlerin Kırılma Ve 
Gerilme Analizleri ve Anadolu Jeodinamiği İle Karşılaştırılması” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasın-
dan türetilmiştir. 
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24 MAYIS 2014 KUZEY EGE DENİZİ DEPREMİ (MW=6.9) SONLU-FAY KIRILMA 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Emrah BUDAKOĞLU1, Murat UTKUCU2, Ali SİLAHTAR3

1-2-3Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Kuzey Anadolu Fay Zonu kuzeybatı (KB) Türkiye’de Marmara bölgesi içinde Kuzey, Orta ve 
Güney kollar olmak üzere 3 kola ayrılmaktadır. Bu kollarla ilişkili fay segmentleri hem tarihsel hem de 
aletsel dönemde büyük yıkıcı depremlere neden olan geniş bir deformasyon zonu teşkil etmektedir. Marmara 
Bölgesi’ni geçtikten sonra bu fay kollarının üçü de Kuzey Ege Denizi’ne girmekte ve yüksek bir deprem ak-
tivitesi oluşturan transtansiyonel bir karakterle Yunanistan’a uzanmaktadırlar. Amaç: Bu çalışmada, 24 Mayıs 
2014 yılında meydana gelen Kuzey Ege denizi depreminin (MW=6.9) sonlu-fay ters çözüm analizi yapılarak 
kırılma süreci hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Kapsam: Sonlu fay ters çözümü ile fay düzlemi üzerin-
deki pürüzler ayrıntılı olarak tespit edilebilir. Bu sayede depremlerin hasar verme potansiyeli bilgilerini taşıyan 
bu pürüzlerin analiz edilebilme imkanı açığa çıkmaktadır. Yöntem: Çalışmada kullanılan yöntem, duraylı olan 
bir karmaşık kaynak süreci bulunabilmesi için önceki yöntemlerin (Hartzell ve Heaton, 1983:1553-1583; Yos-
hida, 1992:45-59; Ide ve Takeo, 1997:27379-27391) geliştirilmesi sonucu elde edilmiştir (Kikuchi vd., 2003: 
159-172). Önceki çalışmalardaki bağıntıları izleyerek kırılma süreci, bir fay düzlemi üzerinde yer ve zamana 
bağlı kayma dağılımı şeklinde ifade edilmektedir. İlk olarak fay düzlemini, uzunluğu xx ve genişliği yy olan 
M x N fay parçasına (sub-fault) bölünmüştür. Bir sonraki adımda, her fay parçasının kayma hızı fonksiyonu, 
yükselim zamanı Τ olan L adet üçgen fonksiyon serisinden oluşan doğrusal B ara fonksiyonu şeklinde tanım-
lanmıştır. Son olarak, sabit olan kayma yönünün çözüm üzerindeki kısıtlayıcılığını rahatlatmak için her bir fay 
parçasının kayma vektörü açısı tanımlanmış bir kayma açısının ±45o etrafında iki bileşene ayrılmıştır (Yagi, 
2003:1-12). Çalışmada sonlu-fay ters çözüm için telesismik P ve SH dalga şekillerini kullanılmıştır. Veri işlem 
aşamasında ilk olarak P ve SH dalga şekillerinin alet etkisi giderilmişir. Daha sonra verilere 0.01–0.7 Hz fre-
kans aralığında Butterworth bant geçişli filtre uygulanmış ve 0.5 sn örnekleme aralığı ile örneklenmiştir. P ve 
SH dalga şekilleri için kayıt uzunluğu 60 sn tercih edilmiştir. Her bir fay parçası kayma yükselim zamanı eşit 
yükselim ve düşümlü, 1.0 sn süreli birbiriyle örtüşen 10 üçgen zaman-fonksiyonu ile temsil edilmiştir. Ters çö-
züm aşamasında çok sayıda deneme yapılarak en uygun çözüm elde edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: 24 Ma-
yıs 2014 Ege Denizi depremi modellemesi sonucu sismik moment (Mo) 2.180 x1019 Nm (MW=6.89), ortalama 
kayma açısı yaklaşık -167.7o, kırılma hızı (Vr) 3.0 km/sn ve en büyük kayma değeri 1.2 m olarak bulunmuştur. 
Kırılma tek taraflı olarak KD’ya ya da Türkiye’ye doğru ilerlemiştir. Üç fay pürüzü göze çarpmaktadır. Bu fay 
pürüzlerinden biri derinde diğer ikisi de sığda yerleşmiştir. Sonuç: Bu çalışmada 24 Mayıs 2014 Kuzey Ege 
depreminin sonlu fay kırılma modeli telesismik P ve SH dalga şekillerinden elde edilmiştir. Elde edilen sonlu-
fay modeli üç fay pürüzünün yenilmesinin söz konusu olduğu tek taraflı (KD’ya doğru) bir kırılmaya işaret 
etmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Kuzey, Orta ve Güney kolların yaklaşık 25 mm/yıl’lık bir levha 
hareketini karşıladığı düşünüldüğünde önemli bir deprem tehlikesinin Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege Denizi 
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için mevcut olduğu açıktır. Gerek tarihsel gerekse aletsel dönemde meydana gelen can ve mal kayıplarına yol 
açmış çok sayıdaki büyük deprem ve devamlı gözlenen küçük deprem etkinliği bu durumun kanıtıdır. 8 Ocak 
2013 (Mw=5.7), 24 Mayıs 2014 (Mw=6.9) Kuzey Ege depremi ve 6 Şubat 2017 (Mw=5.5) Ayvacık deprem 
silsilesi yakın geçmişteki örnekleri oluştururken bundan sonraki olası deprem potansiyelini de gözler önüne 
sermektedir.

Anahtar Kelimeler: 24 Mayıs 2014 Kuzey Ege Depremi, Sonlu-Fay, Ters Çözüm
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1.2MW RÜZGAR TÜRBİNİ KANADININ AERODİNAMİK OPTİMİZASYONU

Oğuzhan GEDİK1 , Ayşegül AKDOĞAN EKER1 , Cihan DEMİR1

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

Öz: Giriş: Dünya üzerinde her gün gittikçe artan enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli enerji kaynaklarına 
başvurulmaktadır. Bu kaynaklar çeşitlilik arz etmekle birlikte, son dönemin önemli meselelerinden olan kar-
bon salınımı, sera gazı gibi etkenler kullanılması planlanan enerji kaynaklarının seçiminde ön plana çıkmakta, 
bu durum da temiz enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi kavramları öne çıkmaktadır. Rüzgar enerjisi 
de belirtilen bu kaynaklar arasında yerini almakta ve hatta önemli bir çoğunluğa hakim olmaktadır. Rüzgar 
enerjisinden enerji üretimi konusunda birçok rüzgar türbini çeşidi bulunmaktadır, bunların arasında en çok 
bilineni üç kanatlı konvansiyonel tip denilen ve kanat boyutlarının üreteceği enerjiye bağlı olarak değişkenlik 
gösterdiği yatay eksen rüzgar türbinleridir. Enerji kaynakları açısından incelendiğinde yüksek miktarda rüzgar 
enerjisi potansiyelini bünyesinde barındıran ülkemizde, kullanım oranları halen istenilen seviyeye ulaşma-
mıştır. Bu durum diğer enerji kaynaklarında da göz önüne çıkmaktadır. Ülkemizde üretilen enerjinin büyük 
çoğunluğu fosil yakıtlardan ve doğalgazdan karşılanmaktadır bu da başlangıçta bahsedilen temiz enerji, sera 
gazı gibi kavramların önemini tekrar gündeme getirmekle birlikte enerjide dışa bağımlılık kavramını gün yü-
züne çıkarmaktadır. Ülkemizin enerji de dışa bağımlılığını azalmak ve kendimize ait katma değeri yüksek 
teknolojik ürünler ortaya çıkarmak her ülke bireyinin önemli vazifeleri arasına girmektedir. Bu kapsam da 
yapılan çalışma, rüzgar türbini tasarımı ve imalatını yerlileştirmenin yanı sıra hem ülke olarak enerji alanında 
dışa bağımlılığımızı azaltmak hem de cari açığın kapatılması konusunda da bir adım olacaktır. Amaç: Çalış-
manın amacı aerodinamik performans açısından ülkemizin rüzgar koşullarında yüksek verimle çalışabilen 1.2 
MW yatay eksen rüzgar türbini kanadının tasarımı ve prototip imalatının yapılmasıdır. Kapsam: Çalışma da 
10m/s referans rüzgar hızında 1.2MW nominal güce ulaşması istenen rüzgar türbininin kanat tasarımını esas 
almıştır. Aerodinamik açıdan optimize edilmiş rüzgar türbini kanadı tasarımı için sırasıyla, kanat element mo-
mentum teorisi (BEM) çalışmaları yapılmış devamında, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analiz çalışmaları ile 
amaçlanan sonuç elde edilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemleri yardımları ile yapısal analizler gerçekleştirilmiş 
ve aerodinamik açıdan optimize olacak şekilde tasarlanmış rüzgar türbini kanadının mukavemet açısından 
da hasara uğramadan çalışabilmesi için hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinde kanat üzerine en fazla 
yük getiren yükleme koşulu referans alınarak kompozit malzeme optimizasyonu çalışması gerçekleştirilmiş 
ve bu sınır şartları altında en hafif tasarım elde edilmiştir. Sınırlıklar: Rüzgar türbini kanadının aerodinamik 
optimizasyonu sırasında çok sayıda alternatif türetilmiştir. Alternatifleri az sayıya indirebilmek için öncelikle 
hızlı ama düşük doğruluğa sahip bir çözümleme yöntemi olan kanat eleman momentum modeli, sonrasında ise 
yüksek doğruluğa sahip ama yavaş bir yöntem olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümlemeleri gerçekleş-
tirilmiştir. Ayrıca, söz konusu kanat boyutlarının büyük ve üretim maliyetinin yüksek olması deneysel çalışma 
konusunda sorun teşkil etmektedir. Bu sebepten ötürü aerodinamik açıdan optimize edilmiş rüzgar türbini 
kanat alternatiflerini en az sayıya hatta tek sayıya indirene kadar sayısal analiz yöntemleri kullanılmaktadır. 
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Yöntem: Çalışma da kanat tasarımını belirlemek üzere yatay eksen rüzgar türbini aerodinamiği çalışılmıştır. 
Rüzgar enerjisinin kullanışlı enerjiye dönüşümü; kinetik enerjinin rüzgardan alınıp rotor ekseninde mekanik 
enerjiye dönüşümü ve kullanışlı enerjiye dönüşümü olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Çalışma, 
birincil aşama olan rüzgardan, kinetik enerjinin elde edilmesini kapsamaktadır. Temel tasarım parametreleri 
olan rotor çapı, nominal güç, referans rüzgar hızı, kanat ucu hızının rüzgar hızına oranı (TSR) gibi bilgiler kul-
lanılarak, kanat eleman momentum teorisi doğrultusunda rotor performansını en uygun hale getirmek için bir 
matematik modeli rüzgar türbini kanat tasarımı aerodinamiği için incelenmiştir. Kanat profil seçimi, burulma 
açısı ve veter uzunluğu optimizasyonu gibi konular ele alınmış ve kanat ucu kayıp faktörleri irdelenmiştir.. 
Kanat profili parametreleri Drela’nın yöntemi ile hesaplanmış ve Viterna ile Montgomerie extrapolasyon yön-
temleri kullanılarak parametrelerin ekstrapolasyonu yapılmıştır. Belirlenen hızdan sonrası sabit bir güç değeri 
sağlamak üzere rüzgar türbini kontrol sistemleri hesaba katılmış ve rotorun etrafındaki akışın analizi için 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümlemeleri kullanılmıştır. Sonuç: Çalışmanın sonucunda; birbiriyle uy-
gun olarak çalışabilen farklı airfoil ailelerinin optimum verim ve optimum burulma açısı ile çalıştığı 1.2 MW 
rüzgar türbini kanat tasarımı yapılmış ve bu tasarımın ortaya çıkması esnasında izlenen adımlar belirtilmiştir. 
Farklı rüzgar hızlarında hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonucu, ka-
nat element momentum teorisini baz alan matematik modelinin sonuçları ile karşılaştırılmış ve aradaki farkın 
kabul edilebilir bir seviyede olduğu görülmüştür. Tasarlanan çok sayıda kanattan en iyi güç üretimine sahip üç 
adet kanat seçilerek, Weibull dağılımındaki veriler ile bu kanatların belirli coğrafi bölgelerdeki enerji üretim 
miktarları simüle edilmiş ve en fazla enerji üretimini gerçekleştiren kanat tasarımı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temiz Enerji, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Türbini, Kanat, Aerodinamik Verim

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış 
Oğuzhan GEDİK’in 1.2MW Rüzgar Türbini Kanadının Aerodinamik Optimizasyonu ve Kompozit Malzeme 
Optimizasyonu ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 



73

SÖZEL SUNUMLAR

DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

Ali SİLAHTAR1, Emrah BUDAKOĞLU2, Mehmet Zakir KANBUR3, Günay BEYHAN4 

1-2-4 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Isparta / Türkiye

Öz: Giriş: Yerküre yapısı ve deprem mekanizmalarına göre dalga yayılımını anlamak ve orta-büyük dereceli 
depremler için nicel sismik tehlike değerlendirmesinde kuvvetli yer hareketinin şiddetinin öngörülmesi sis-
molojinin ana hedeflerinden birisidir. Yeryüzünde dalga yayılımı ise ortamdaki elastik kuvvetler neticesinde 
gerçekleşen bir durumdur. Teorisi 20. yüzyıldan önceye dayanan elastisite teoremi kuvvet altındaki maddenin 
gerilme ve yamulma davranışının irdelenmesidir. Elastik (bazen anelastik) ortamdaki dalga yayılım problemini 
çözmek için sonlu fark yöntemi, basit formülasyonu ve büyük hesaplamalardaki kolay ölçeklenebilirliği ne-
deniyle 1970’lerden bu yana diğer sayısal yöntemlerden daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Deprem zarar-
larının önceden kestiriminde elastik dalga yayılımını kullanan bir çok farklı simülasyon tekniği geliştirilmiş-
tir. Elastik dalga yayılımı temelli bu senaryo deprem simülasyonlarında öncelikli hedef deprem dalgalarının 
zeminleri nasıl etkileyeceğinin öngörülmesidir. Bu neticede hazırlanacak güvenlikli yapı tasarımı maliyeti 
azaltılabileceği gibi mevcut yapıların olası bir depremden nasıl etkileneceği kolaylıkla ortaya çıkarılabilir. 
Böylelikle deprem sırasında meydana gelecek can ve mal kaybı en aza indirgenebilir. Bu doğrultuda Wald vd., 
(1999) tarafından geliştirilen ShakeMap programı jeofizik ve jeolojik veri kullanmaksızın istatiksel olarak 
deprem şiddetini tahmin etmede USGS (United States Geological Survey) tarafından yaygın bir şekilde kulla-
nılmaktadır. Ancak Savran vd., (2011) ve Louie vd., (2011) tarafından da ifade edildiği gibi zemin özellikleri 
olmaksızın istatiksel olarak hazırlanan şiddet haritalarının doğruluğu tartışmaya açıktır. Amaç: Bu çalışmada 
sonlu fark elastik dalga yayılımı simülasyonu ile zemin parametrelerinin deprem tehlike şiddet haritalarındaki 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu amaç doğrultusunda Dinar Çivril fayı üzerinde meydana 
gelen 1 Ekim 1995 Dinar depremi (Mw:6.2) farklı zemin parametreleri ile simüle edilmiştir. Sınırlıklar: Si-
mülasyon için kullanılacak jeolojik ve jeofizik parametrenin Dinar-Isparta arasında yoğunlaşması nedeni ile 
simülasyon Güneybatı yönlü tek bir yırtılma modelinde farklı parametre değişkenleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem: Araştırma kapsamında Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında Larsen ve Grieger, (1998) ve 
Larsen vd., (2001) tarafından geliştirilen ve 3D jeolojik modellerde elastik dalgaları gerçekçi bir şekilde si-
müle edebilen sonlu fark dalga yayılımı kodu kullanımıştır. E3D olarak bilinen bu kod üç boyutlu elastik 
ve viskoelastik modellemeyi ve yüzey topografyasını sismik enerji üzerindeki etkilerini dahil etmede fizik 
tabanlı hesaplamaları ve gelişmeleri içerir. Bu gelişmeler büyük ölçekli problemlerin daha verimli bir şekilde 
simüle edilmesine olanak sağlamıştır. E3D ile Mw:6.2 Dinar depremi simülasyon modelinde, deprem kaynak 
parametreleri Utkucu vd., (2002)’den (odak mekanizması: 309/51/-102, kırılma alanı: 24x20, kırılma hızı: 
2.8 km/s, sismik moment: 2,8x1025 dyn/cm), hız ve soğrulma değerleri ise Anderson vd., (2001)’den alınarak 
simülasyona entegre edilmiştir. Kaynak zaman fonksiyonu olarak ise 0.5 Hz köşe frekanslı Gaussian fonksi-
yonu kullanılmıştır. Zemin parametrelerinin etkisini gözlemleyebilmek için simülasyon, zemin sınıflamasında 
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kullanılan Vs30 ve basen derinliği bilgisi olmaksızın ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Zemin paramet-
relerinin simülasyon modeline dahil edildiği modelde en büyük yer hareketi hızı (PGV) 1,39 m/s’ye kadar 
ulaşabilmektedir. Fayın üzerinde yakınında elde edilen bu değer yaklaşık 40 km uzaklıktaki Isparta baseninde 
7 cm/s’lere düşmektedir. Vs30 verisi olmaksızın gerçekleştirilen simülasyonda maksimum PGV hızı 1,24 m/s 
civarında kalmakta iken basen derinlik modeli tanımlanmayan (ortamın ana kaya olduğu varsayımı) modelde 
PGV değerleri dramatik bir düşüşle 30 cm/s seviyesine inmiştir. Sonuç: Wald vd., (1999) tarafından şiddet 
skalası kullanılarak senaryo deprem sismik tehlike şiddet haritaları hazırlandığında zemin parametrelerinin 
ve sadece basen derinlik bilgisinin tanımlandığı modellemelerde sonuçlar arasında %10-15’lik bir değişimin 
söz konusu olduğu ve bu durumun şiddeti kuvvetli bir şekilde etkilemediği anlaşılmıştır. Buna karşılık basen 
kalınlığı verisi olmaksızın gerçekleştirilen simülasyon modelinde %80’e civarında bir değişimin söz konusu 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde zemin parametrelerinden basen kalınlığı bilgisinin 
deprem tehlike şiddet tahmininde kritik öneme sahip bir değişken olduğu görülmüştür. Bununla birlikte zemin 
sınıflamasında kullanılan Vs30 parametresinin deprem tehlike şiddet kestiriminde düşük seviyede etken bir 
parametre olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Isparta, Vs30, PGV, Simülasyon, Deprem Tehlike

Yazar Notu: Bu çalışma TÜBİTAK 114Y836 numaralı projenden türetilmiştir. 
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SENARYO DEPREM SİMÜLASYONU İLE ISPARTA HAVZASININ ŞİDDET HARİTASI 
TAHMİNİ: 1 EKİM 1995 (Mw:6.2) DİNAR DEPREMİ ÖRNEĞİ

Ali SİLAHTAR1, Emrah BUDAKOĞLU2, Günay BEYHAN3, Mehmet Zakir KANBUR4 

1-2-3Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Isparta / Türkiye

Öz: Giriş: Güvenlikli yapı tasarımı, insanların deprem esnasında meydana gelecek can ve mal kaybını en aza 
indirgemede gerek ülkemizde gerekse dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan deprem yönetmeliklerince zorun-
ludur. Kuvvetli yer hareketi esnasında yapının güvenliğinin sağlanmasının yanında inşaat maliyetlerini asgari 
düzeye düşürmede mühendisler ve kentsel planlamacılar için önemli bir sorundur. Bu sorunu çözmede en etkili 
yol gerçeğe yakın senaryo deprem simülasyonları ile deprem tehlike haritalarının oluşturulmasıdır. Dünyada 
meydana gelen güçlü depremler (1994 Northridge (Mw:6.7), 1995 Kobe (Mw:7.2), 1999 Kocaeli (Mw:7.4), 
2011 Van (Mw:7.1)) sonrası yapılan araştırmalar, deprem odağına aynı mesafede olmasına karşın zeminlerin 
birbirinden farklı etkilendiğini ortaya koymaktadır. Özellikle magnitidü M>6 olan depremlerde çoğu kentsel 
bina yıkıcı etkide rezonans frekansı içeren kuvvetli yer sarsıntısı ile yıkılmış veya ağır hasar almıştır. Arap ve 
Afrika levhalarının, hareketsiz olduğu varsayılan Avrasya levhasına göre kuzey yönlü hareketi Anadolu’nun 
aktif tektoniğini belirleyen esas unsurlardır (McKenzie, 1972). Güneybatı Anadolu, Anadolu-Ege bloğunun 
batıya kaçış hareketi ve Kıbrıs-Helenik yaylarındaki yitim zonlarının etkisinde sığ ve orta derinlikte deprem et-
kinliği içerisindedir (Şahin, 2004). Helenik ve Kıbrıs yaylarının kesişimini temsil eden Isparta açısı içerisinde 
birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir (McClusky vd., 2003; Reilinger vd., 2006). Bu depremlerden 1 Ekim 
1995 Dinar depremi (Mw:6.2) kişinin 92 kişinin ölümüne 200’den fazla kişinin de yaralanmasına, 4340 yapıda 
ağır hasara 3712 yapıda orta dereceli hasara, 6104 yapıda ise yüzeysel küçük ölçekli hasara neden olmuştur 
(Sucuoğlu vd., 1997). Deprem sonrası ortaya çıkan bu tablo deprem tehlike haritalarının önemini acı bir şe-
kilde göstermiştir. Bu bağlamda hazırlanacak senaryo deprem sismik tehlike şiddet haritaları yapı tasarımında 
mühendisler ve şehir planlamacıları için çok değerli bir kaynak olacaktır. Amaç: Bu çalışmada, Mw:6.2 Dinar 
depremini üreten Dinar Çivril fayının 3 farklı homojen asperite modeli ile simüle edilip senaryo deprem sismik 
tehlike şiddet haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında Lawrence Livermore 
Ulusal Laboratuvarında Larsen ve Grieger, (1998) ve Larsen vd., (2001) tarafından geliştirilen ve 3D jeolojik 
modellerde elastik dalgaları gerçekçi bir şekilde simüle edebilen sonlu fark dalga yayılımı kodu benimsenmiş-
tir. E3D olarak bilinen bu kod üç boyutlu elastik ve viskoelastik modellemeyi ve yüzey topografyasını sismik 
enerji üzerindeki etkilerini dahil etmede fizik tabanlı hesaplamaları ve gelişmeleri içerir. Bu gelişmeler büyük 
ölçekli problemlerin daha verimli bir şekilde simüle edilmesine olanak sağlamıştır. E3D ile Mw:6.2 Dinar si-
mülasyon modelinde deprem kaynak parametreleri Utkucu vd., (2002)’den (odak mekanizması: 309/51/-102, 
kırılma alanı: 24x20, kırılma hızı: 2.8 km/s, sismik moment: 2,8x1025 dyn/cm), hız ve soğrulma değerleri ise 
Anderson vd., (2001)’den alınarak simülasyona entegre edilmiştir. Kaynak zaman fonksiyonu olarak ise 0.5 
Hz köşe frekanslı Gaussian fonksiyonu kullanılmıştır. Bulgular: Üç simülasyon için elde edilen en büyük 
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yer hareketi hızı (PGV) değerlerinin 1.39 m/s’ye kadar ulaşabildiği tespit edilmiştir. Yırtılmanın tek taraflı 
güneydoğu yönüne doğru olduğu senaryoda PGV hızları Isparta baseninde 6-8 cm/s aralığında değişirken, 
kuzeybatı yönlü kırılma modelinde ise PGV hızları basen içerisinde 1 cm/s’den daha düşüktür. Kırılmanın çift 
taraflı olduğu senaryo modelinde ise havza içerisinde PGV hızlarının 3-4.5 cm/s aralığında değiştiği belirlen-
miştir. Sonuç: Elde edilen bu PGV değerlerinden deprem tehlike şiddet haritalarının hazırlanmasında Wald 
vd., (1999) tarafından hazırlanan şiddet skalası kullanılmıştır. Oluşturulan haritalarda her üç kırılma modelinde 
Dinar ve yakın çevresinde alüvyon alanlarda VIII-IX arasında değişen yıkıcı hasar varlığı, ana kaya üzerindeki 
alanlarda ise IV-V arasında oldukça az hasar varlığı tespit edilmiştir. Buna karşılık bütün kırılma modellerinin 
Isparta baseni içerisinde önemli hasar etkisi vereceği beklenmemekle birlikte, sadece yırtılmanın GD yönlü 
olduğu durumda V civarında hasarsız veya oldukça az hasarlı etki edeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Isparta Havzası, Simülasyon, PGV, Deprem Tehlike

Yazar Notu: Bu çalışma TÜBİTAK 114Y836 numaralı projenden türetilmiştir. 
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GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEM 
TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

Banu Çiçek KURDOĞLU1,Seyhan SEYHAN2, Elif BAYRAMOĞLU3

1-2-3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon / Türkiye 

Öz: Giriş: Kıyı alanları, doğal arazi yapısı ve zengin doğal kaynakları ile önemli çevrelerdir. Bu çevreler su ile 
kara ilişkisini, kıyı alanlarındaki farklı dokular (güneş-kum-deniz-bitki-kayalık gibi) arasındaki ilişkiyi yansı-
tırlar. Kentlerdeki kıyı alanları toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkisini de yansıtırlar. Kent ile birçok 
farklı noktada bağlantısı olan kıyılar kentli için çeşitli kullanım olanakları sunarlar. Bunlar; ulaşım, ticaret, sa-
nayi, endüstri, turizm ve rekreasyon gibi kullanımlardır. Zamanla bu kullanımlardan kaynaklı kıyı morfolojisi 
ve ekolojisinde bozulmalar meydana gelmektedir. Özellikle kıyı alanlarındaki suyun varlığı peyzaj planlama-
larında rekreasyonel olanakları artırmaktadır. Kentlerde deniz, göl, nehir gibi su kenarları kentliler için alter-
natif yol olma niteliği de taşımaktadırlar. Bu alanlarda yeşilyollar, lineer parklar, yürüyüş-bisiklet yolları gibi 
koridor planlamaları olabildiği gibi, insanların su ile etkileşime girdiği, balık tutma, yüzme, yelkenli kullanma 
vb. aktif etkinlikler için de planlama ve tasarımlar gerçekleştirilmektedir. Kentin doğal kıyı morfolojisi ve eko-
lojisi kimliği açısından da önemli unsurlardır. Bu nedenle kıyıların Lynch’in kentlerde okunabilirlik konusun-
da ele aldığı beş önemli unsurdan biri olan sınır olma özelliği açısından rolü de göz ardı edilemez. 2014 yılında 
mekânsal planlama hiyerarşisi konusunda gerçekleştirilen yeni bir düzenleme ile “bütünleşik kıyı alanları pla-
nı” adlı bir planlama kademesi oluşturulmuştur. 2014 tarihinde yayımlanan bu plan kıyı alanlarının korunması 
ve biyolojik çeşitliliğinin devam ettirilmesini sürdürülebilir kalkınma ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla 
birlikte kıyı alan kullanımında uyum ve dengeli olmaya teşvik etmek için bütünsel politika uygulanması ge-
rektiğini savunmaktadır. Yine bu ülkemize yeni bir bakış açısı getirerek kıyılarda bütün sektörel faaliyet ve 
planları, etkileşim alanlarını, sosyal ve ekonomik konuları içeren bütünleşik bir yaklaşımla ele almaktadır. 
Amaç: Bu bağlamda; çalışmada doğal kıyı özelliği gösteren ve çeşitli rekreasyon imkanı sunan Giresun kıyı 
bandında bozulmalara engel olmak hedeflenmektedir. Alanın rekreasyonel olanaklarının doğrultusunda peyzaj 
planlama ve tasarım kararları almak çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Kapsam: Yapılan bu çalışma Gi-
resun kentinin kıyı bandında gerçekleştirilmiştir. Bu kıyı bandı geçmişten bu güne değişim göstererek gelişim 
göstermiştir. Alana dolgu işlemi yapıldıktan sonra kıyı bandına doğal bir görüntü kazandırılmış ve sonrasında 
çeşitli rekreasyonel faaliyetler için kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen kıyı bandını rekreatif amaçla kullanım, 
iş yerleri sahipleri ve yerel halk için büyük bir olanak sağlamaktadır. Çalışma hafta içi 3 ve hafta sonu 2 olmak 
üzere toplamda haftada 5 gün için bahar ayları olan Mart-Nisan aylarında belirlenmiş 4 haftada gözlemler 
yapılmıştır. Sınırlıklar: Kıyı bandı Giresun ilinin kıyı hattı boyunca yer almaktadır. Çalışma kıyı bandının 
ana yol ile ayrıldığı kısımlar ve yakın çevresini tanımlayan alanlarla sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda yalnızca 
2 ay süre ile gözlem gerçekleştirilebilmiştir. Görüşmelerle tüm yıl için veri toplamaya çalışılmıştır. Yöntem: 
Bu yönde başlangıçta alanın rekreasyon olanaklarını tespit etmek için mevcut alan kullanım haritası oluşturul-
muştur. Yine davranış gözlemleri yapılarak alanda mevcutta gerçekleştirilen etkinlikler, alanın kullanıcıları, 
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kullanıcılarının alanda kalış süreleri, alana geliş zamanları (hafta içi-hafta sonu-öğlen tatili, vb.), kaç kişi ile 
alana geldikleri gibi birçok durum incelenmiştir. Bunlar için gözlem formları oluşturulmuştur. Kıyı bandında 
hafta içi 3 ve hafta sonu 2 olmak üzere toplamda haftada 5 gün için bahar ayları olan Mart-Nisan aylarında be-
lirlenmiş 4 haftada gözlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kıyı bandı boyunca var olan işletmelerdeki çalışanlar 
ve iş yeri sahipleri ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde alanın kullanım durumu, geçmişi bugünü ve deği-
şimi sorgulanmıştır. Alanın kullanıcı grubuna ait veriler, yine ilkbahar-yaz-sonbahar-kış sunduğu rekreasyonel 
olanaklarına yönelik bilgiler elde edilmiştir. Bulgular: Gerçekleştirilen bu veri toplama yöntem ve teknikleri 
sonucunda Giresun kıyı bandının doğal görüntüsünün korunarak kullanımında çeşitlilik sağlayacak planlama 
tasarım kararları verilmiştir. Alanda yüzme, yürüme, bisiklet sürme, futbol oynama, oturma dinlenme, manzara 
seyretme gibi etkinliklerin yanında yeme-içme ihtiyaçlarının karşılandığı işletmeler, düğün-nişan, vb. faaliyet-
lere imken veren mekânlar da bulunmaktadır. Sonuç: Bu çalışma ile gerçekleştirilen bu etkinlikler için koru-
ma-kullanma dengesini sağlayacak, taşıma kapasitesini kontrol edecek mekân organizasyonları kurgulamaya 
yönelik planlama tasarım kararları verilmiştir. Alana ait bu kararlar Google Earth’ten alınan uydu görüntüleri 
üzerine işlenerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Alanları, Rekreasyon Planlama ve Tasarımı, Gözlem Tekniği, Giresun
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SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ 
ÖRNEĞİ

Elif BAYRAMOĞLU1, Banu Çiçek KURDOĞLU2, Sultan Sevinç Kurt KONAKOĞLU3, Seyhan SEYHAN4

1-2-4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon / Türkiye

3Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Amasya / Türkiye

Öz: Giriş: Kentler, belirli bir alanda yaşayan ve birbiri ile sürekli etkileşim halinde bulunan canlı ve cansız 
çevrelerin oluşturduğu kültürel ekosistemlerdir. Kentsel oluşum sürecinde doğal ve kültürel çevreyi olumlu 
yönde etkileyen su kenarı kullanımları kente birçok açıdan olanak sağlar. Su kenarı ekosistemleri içerisinde 
farklı canlı yaşam ortamları bulunur. Karasal (çöl, orman, çayır, mera, mağara, tundra, vadi, bataklık, kent 
ekosistemleri) ve su (dere, nehir, göl, pınar, baraj, deniz, havuz, okyanus ekosistemleri) olarak sınıflandırılan 
ekosistemler farklı ortamlardaki canlı ve cansız varlıkların birlikte bitki ve yaban hayatı için önemli ortamlar 
sağlar. Dere, göl, akarsu kıyıları ve sulak alanlar olarak da değerlendirilen bu alanlar ekolojik açıdan çevre-
sindeki doğal ortamları ile hava sirkülasyonu sağlayarak çevre kirliliğine de azaltır, erozyon kontrolü sağlar 
ve çevre kirliliğini önler. Kentsel alanlarda doğal ve kültürel açıdan bulunduğu çevreye olumlu olarak katkı 
sağlarken oluşumu ile insanlara birçok fırsat sunar. Aynı zamanda da suyun doğal ve estetik görüntüsüyle 
insanların ilgisini çekerek kentin çekim merkezi halini alır. İnsanlar tarihin ilk çağlarından bu yana yerleşim 
alanları olarak su kenarı ve çevresini belirlemişlerdir. Ve zamanla bu alanlar kentin karakteristik özelliklerini 
taşıyan, insanların pek çok rekreatif etkinliğine olanak tanıyan yaşam alanları haline gelmiştir. Kara ile suyun 
birleşimine bağlı olarak farklı etkinlikler gelişir, bu işlev ve fonksiyonlara göre de kent ile bütünleşerek kimlik 
kazanmış olur. Amaç: Bu araştırma su kenarı yaşam alanlarının rekreatif açıdan kent halkına sunduğu mevcut 
imkân ve olanaklarını, belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırma Trabzon kentinde 
bulunan Sera gölü ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Sera gölü 1950 yılında Sera Deresi Vadisinde heyelan 
sonucu oluşmuş karakteristik ve doğal bir oluşumdur. Göl, 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilerek çev-
resinde son zamanda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonrasında eko turizm ve rekreasyonel faaliyetler 
açısından kullanılmaya başlamıştır. Bu amaçla göl ve yakın çevresini rekreatif amaçlı kullanan, iş yeri sahip-
leri ve yerel halk evren büyüklüğünü oluşturmaktadır. Çalışma yoğun kullanımın olduğu ilkbahar döneminde 
ve hafta sonlarında gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Sera Gölü Trabzon’un Akçaabat ilçesinde; Yıldızlı ve De-
recik Belediyeleri arasında yer alan Derecik Vadisi’nde yer almaktadır. Araştırma Sera gölü sınırları içerisinde 
ve yakın çevresinde rekreatif olanaklara imkân tanıyan alanlarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın ilk 
aşamasında alana ait literatür taraması yapılarak su kıyılarının kente olan katkıları ve peyzaj açısından önemi 
araştırılmıştır. Daha sonra alana ait yerinde gözlemler yapılmış, kullanım durum, alanın kullanım kapasitesi, 
ve aktiviteleri belirlenmiştir. Sera Gölü ve çevresinde mevcut rekreatif düzenlemelere ait değerlendirmelerde 
bulunabilmek için belirli günlerde seçilen rastgele kullanıcılarla görüşmelerde bulunulmuştur. Kullanıcılara 
göl çevresindeki kullanım alanlarındaki memnuniyet durumları, yeni düzenleme ve etkinlik alanlarına olan 
ihtiyaçları sorgulanmıştır. Bulgular: Çalışma alanında yerinde yapılan gözlemler ve kullanıcılar ile yapılan 
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görüşmeler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Kullanıcıların alana ait kullanım eğilimi ve taleple-
rine yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Görüşmeler sonucunda göl çevresindeki etkinlik alanlarının kullanıcı 
ihtiyaçlarını karşılamadığı, insanların daha çok serbest alanlarda gezinti ve yürüyüş yolları istediklerini be-
lirtmişlerdir. Yanı sıra piknik olanağı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından “Sera Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Uygulaması” kapsamında düzenlenen mekanların kul-
lanım açısından yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Ancak gölün çevresinde manzara izlemeye ait mekanların 
olmayışı ve bu etkinliklere olanak sağlayacak donatı eksiklikleri kullanıcılar tarafından belirtilmiştir. Ayrıca 
gölün doğal oluşumu ve eşsiz güzelliğinin yanı sıra çevresinin kirli ve bakımsız görünmesi kullanım zorluğu 
da oluşturmaktadır. Sonuç: Su kıyıları kentsel ekolojik koridor olarak görev üstlenmektedir. Bu nedenle bu 
alanlar kent ve çevresi ile bir bütünlük dahilinde değerlendirilmesi ve planlanması gerekir. Sera Gölü ve çev-
resi doğal su varlığı açısından zengin bir ekosisteme sahiptir. Bu sebeple alanda yapılacak her türlü düzenleme 
ve iyileştirme çalışmaları sürdürülebilir açıdan koruma ve kullanım kriterlerine uygun olmalıdır. Ancak Göl ve 
yakın çevresi farklı rekreatif etkinlikler için uygun olması, kent ulaşım ağı içerisinde kolay ulaşılabilir olması 
ve manzara güzelliği açısından olumlu olanaklarına olmasına karşın halen daha hakkettiği değeri alamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Su Kenarı, Sera Gölü, Kent Ekolojisi
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL OLARAK DEPOLANMASI İÇİN ISI DEPOSU TASARLANMASI 
VE BU DEPOYA DİREK GÜNEŞ IŞINIMININ ETKİSİ

Kemal ÜÇLER1, Ali KİBAR2, Kadri Süleyman YİĞİT3

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İç Denetim Birimi, Van / Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Kocaeli / Türkiye

3 Kocaeli Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Fosil yakıtların azalması, pahalı olması ve çevreye olumsuz etkileri alternatif / yenilenebilir ener-
jilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu alternatif enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi günümüzün en önemli 
enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. Güneş enerjisi termal olarak ve elektrik enerjisi olarak kullanıla-
bilmektedir. Güneş enerjisi doğal olarak kesikli bir enerji türüdür. Güneş enerjisinin mekân ısıtmasında daha 
uzun süreli ve verimli olarak kullanılabilmesi için termal olarak depolanması gerekmektedir. Genel olarak 
termal depolama, güneş varken, gün içinde, güneş enerjisinin ısı deposuna şarj edilmesi ve güneşin olmadığı 
zamanlarda depolanan enerjinin deşarj edilerek kullanılması şeklindedir. Termal enerji depolama, depolama 
malzemesinin sıcaklığı yükseltilerek; duyulur ısı şeklinde ve/veya faz değiştirmesi sağlanarak; gizli ısı şek-
linde yapılmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisinin daha iyi depolanması için bir ısı deposu geliştirilmiştir. 
Geliştirilen ısı deposuna ısıtılan akışkanla şarj etme yanında direk güneş ışınımı da uygulanarak depoya et-
kileri araştırılmıştır. Amaç: Bu çalışma güneş enerjisinin termal olarak daha verimli depolanması ve böylece 
mekân ısıtmasında kullanımının yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu çalışmada 
üç farklı ısı depolama malzemesi kullanılmıştır. Deneyler Kocaeli ilinde Şubat, Mart ve Nisan aylarında ya-
pılmıştır. Sınırlıklar: Depolama sisteminin çalışması için otomasyon ve otomatik kontrolü maliyetli olduğun-
dan manuel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmamızda güneşi termal olarak depolamak üzere bir ısı deposu 
tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Isı deposu; su akışkanlı ve hava akışkanlı kollektörlerden ısı aldığı gibi kendi 
güney cephesinden de güneş ışınımını alarak ısı enerjisine dönüştürecek ve güneşin olmadığı zamanlarda 
kullanılmak üzere ısıyı bazalt taşlarında, suda ve parafin waxta depolayacak şekildedir. Isı deposunun güney 
cephesi Kocaeli ili kış şartlarına göre 56 derece eğimli ve çift camlı olarak yapılmıştır. Kontra plak malzeme-
den yapılan kabin içerisine paslanmaz çelik malzemeden yapılmış bir tank yerleştirilmiştir. Tankın iç kısmına 
parafin wax, dış kısmına su konulacak şekilde iki bölmeli olarak imal edilmiştir. Tankın dış çapı 71,6 cm, 
yüksekliği 150 cm’dir. Parafin waxın depolandığı içteki tankın çapı 31,8 cm’dir. Bu tank su akışkanlı güneş 
kollektörünce ısıtılmıştır. Isı depolama malzemesi olarak, Gölcük/Kocaeli bölgesinde çıkarılan bazalt taşları 
kullanılmıştır. Isı deposu içerisi çift bölmeli silindirik tankı saracak şekilde 4-6 cm boyutlarında 1250 kg bazalt 
taşı ile doldurulmuştur. Kullanılan bazalt taşlarının özgül ağırlığı 2.665 kg/m3’tür. Taşlar hava akışkanlı güneş 
kollektörünce ve direk güneş ışınımıyla ısıtılmıştır. Küçük hacimde yüksek miktarda ısı depolayabilen faz de-
ğiştiren madde ile tankın ısı tutma kabiliyetinin arttırılması hedeflendiği için diğer bir ısı depolama malzemesi 
olarak parafin wax kullanılmıştır. Parafin wax ısı deposunun içinde yer alan ve çift bölmeden oluşan tankın 
ortasındaki bölmeye yerleştirilmiştir. Çalışmamızda 46 °C’de eriyip/katılaştığı tespit edilen 50 litre parafin 
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wax kullanılmıştır. Isı deposunun güney cephesi açık bırakılarak ve kapatılarak ölçüm yapılmış ve güneş 
ışınımının taşlara direk ışınımının etkileri araştırılmıştır. Deney düzeneklerinin kurulmasından sonra sistem 
çalıştırılmış ve güneş ışığı ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, termal kamera ile sıcaklık ölçümleri, hava hızı ölçü-
mü, kullanılan elektrikli ısıtıcının çektiği güç ve harcadığı enerji ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Isı deposuna 
direk güneş ışınımı etkisinin incelendiği deney başlığında yapılan deney sonucunda havanın güneşli olduğu ve 
güneş ışınımının birbirine benzer olduğu durumda; direk olarak güneş ışığı almayan ısı deposunun ortalama 
sıcaklığı maksimum olarak saat 17:00 de 38 ºC’ ye ulaşabilirken direk güneş ışığı alan sistemde saat 17:00 de 
45,6 ºC’ ye ulaşmıştır. Termal kameralarla yapılan ölçümler sonucunda; güney cephe kapatılarak direk ışınımın 
olmadığı durumda güneş görmeyen taşların sıcaklığının gün sonunda maksimum ulaştığı sıcaklığın saat 20:00 
itibariyle 46,6 ºC olduğu, güneş ışınımının taşlara direk teması olduğu durumda ise gün sonunda saat 20:00 
itibariyle maksimum sıcaklık 56,8 ºC olarak tespit edilmiştir. Güneşin taşlara direk temas ettiği deneyde 1 saat 
arayla yapılan ölçümlerde güneşin en parlak olduğu saat 14:00’te bazalt taşı yüzey sıcaklığının maksimum 
79,6 ºC sıcaklığa kadar ulaşabildiği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, faz değiştiren madde ve 
suyun yüksek ısı tutma avantajı ile taşların yüksek ısı transfer hızı (temas yüzeyinin fazla olması sayesinde) 
avantajı birleştirilip daha yüksek performanslı bir ısı deposu tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Yapılan deneyler-
de direk güneş ışınımı alan ısı deposunun almayan ısı deposuna göre daha yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği ve 
%11,7 daha fazla enerji depolayabildiği tespit edilmiştir. Teşekkür: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi, Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir (2014/007).

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi Depolama, Isı Depolama, Taşlarda Isı Depolama

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Kadri Süleyman YİĞİT ve Dr. Öğretim Üyesi Ali KİBAR tarafından 
danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalın-
da yapılmakta olan Kemal ÜÇLER’in “Kocaeli İçin Trombe Duvarının Teorik Ve Deneysel İncelenmesi” 
Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIM PROJESİ

Berker SİPAHİ1, Durmuş KAYA2, Muharrem EYİDOĞAN3
, Müfit YÜCE4

1-2-3-4Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD, Kocaeli /Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde enerji verimliliği, toplumun ekonomik büyüme ve kalkınması için gerekli olan he-
deflerin devamlılığı; aynı zamanda da sera gazı salınımının minimize edilmesinde önemli bir yerinin olması 
sebebiyle dikkatle irdelenmesi gereken konuların başında gelmektedir. Sanayi ve konutlarda gerçekleştirilen 
enerji verimliliği faaliyetleri ile Türkiye’nin 2011 yılına göre enerji yoğunluğunun, 2023 yılına kadar en az 
%20 azaltılması hedeflenmiştir. Fosil yakıt rezervlerinin riskli limitleri, mevcut enerji kaynaklarının verimli 
kullanılmasının önemini arttırmaktadır ve enerji verimliliği bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Enerji 
geri kazanımını sağlayan sistemlerden birisi olan reküperatörler sayesinde ön ısıtma yapılan havanın 50°C ısı-
tılması yakıtta yaklaşık % 2,5’luk bir enerji tasarrufu sağlaması, enerji tasarruf potansiyellerini artırmaktadır. 
Sanayide yapılabilecek enerji tasarruf potansiyelleri, yatırım maliyetlerine rağmen uygun geri ödeme oranları 
ile çok cazip hale gelmiştir. Amaç: Bu çalışmada endüstriyel bir kuruluşta gerçekleştirilen atık ısı geri kazanım 
sistemi projesi ele alınmış; proje için tasarruf miktarı, tasarrufun mali karşılığı, yatırım tutarı ve geri ödeme 
süresi hesaplanmıştır. Projenin temel amacı atmosfere atılan atık gazların ısısını geri kazanacak projeyi, karbon 
ayak izi sıfır olacak şekilde uygulamaktır. Kapsam: Bir endüstri kuruluşunda üretilen metal parçalar, katafo-
rez kaplama işleminin ardından boyanmak üzere boya kabinlerine, sonrasında ise kurutulmak üzere kürlenme 
fırınına gönderilmektedir. Bu projenin kapsamı, bahsi geçen kürleme fırınındaki egzoz ısısının, karbon ayak 
izi sıfır olacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacak metodu incelemektir. Sınırlılıklar: Projede kullanılan 
atık ısı geri kazanım (reküperatör) sistemi, 10.000 m3/h debi ve 190°C egzoz ısısı için seçilmiştir. Yöntem: 
Kürlenme fırınında 4 adet ısıtma grubu bulunmaktadır. 1. ısıtma grubu ortamdan aldığı 10.000 m3/h 25 °C’lik 
taze havayı 190°C’ye kadar ısıtıp fırın içerisine beslemektedir. Diğer 3 ısıtma grubu ise fırın içerisinden aldığı 
havayı 190°C’ye tekrar şartlandırarak sirkülasyon yapmaktadır. Parçaların üzerinden yeteri kadar nem almış 
ve daha fazla nem alamayacak olan 190°C sıcaklık ve 10.000 m3/h debideki hava egzoz fanları yardımıyla 
atmosfere atılmaktadır. Yapılan uygulama sonrasında 190°C’lik baca gazı hava-hava ısı değiştirici olan re-
küperatörün birincil bölgesinden geçirilerek sıcaklığı 110°C’ye kadar düşürülür. Bu esnada ikincil bölgeden 
geçirilen 25°C’lik taze havaya, birincil bölgeden alınan ısı transfer edilerek sıcaklığı 85°C’ye kadar çıkarılır. 
Reküperatörün imalatından, uygulama alanına gelene kadar tüm süreci takip ve analiz edilmiştir. Bu süreçte 
doğaya salınan CO2 salınımlarını sıfırlayacak kadar ağaç dikilmiştir. Bulgular: Uygulama öncesinde 25°C’lik 
taze hava doğalgazlı yakıcılar ile 190°C’ye ısıtılıyordu. Uygulama sonrasında ise 25°C’lik hava reküperatörde 
önce 85°C’ye kadar ön ısıtılıyor, ardından 190°C’ye kadar doğalgazlı yakıcılar ile ısıtılıyor. Yapılan bu enerji 
tüketimi iyileştirme çalışması sonrasında fırın yakıcılarının doğalgaz tüketiminde yıllık 177.824 m3/yıl tasarruf 
sağlanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada endüstriyel bir kuruluşta gerçekleştirilen atık ısı geri kazanım sistemi pro-
jesi ele alınmış, proje için tasarruf miktarı, tasarrufun mali karşılığı, yatırım tutarı ve geri ödeme süresi hesap-
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lanmıştır. Yapılan bu enerji verimliliği çalışması ile sağlanan doğalgaz tasarrufu 177.824 m3/yıl, bu tasarrufun 
mali değeri 161.820 TL/yıl’dır. Projenin toplam yatırım maliyeti 352.000 TL, basit geri ödeme süresi 2,2 yıldır.

Proje kapsamında yapılan tasarrufa ek olarak yıllık 354 ton CO2 salınımı engellenmiştir.

Projenin hayata geçirilme aşamalarında doğaya;

1. Ton Çelik Üretimi ve Nakliyesi Başına Karbon salınımı

2. Ton Alüminyum Üretimi ve Nakliyesi Başına Karbon salınımı

3. Nakliye sırasında oluşan karbon salınımı

4. Montaj/Taşeron Ekipleri Ulaşım sırasında oluşan karbon salınımı

5. Montaj sırasında oluşan karbon salınımı

Hesaplanmış ve bu CO2 salınımlarını sıfırlayacak kadar ağaç dikilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık Isı Geri Kazanım Sistemi, Enerji Tasarrufu, Enerji Verimliliği, Kürleme Fırını, Kar-
bon Ayak İzi, Reküperatör
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EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ

Alper SAĞLIK1, Abdullah KELKİT1, Yavuz ALKAN3, Mazhar Tuğsen ULUSOY3, Elif SAĞLIK2 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Peyzaj Süs Bitkileri Programı,  
Çanakkale / Türkiye

3T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Savaştepe Orman İşletme Şefliği, 
Balıkesir / Türkiye

Öz: Giriş: Turizm yatırımları ve gelişimi kapsamında giderek artan bir öneme sahip olan turizm tesisleri, tu-
rizmin gelişimini destekleyen önemli unsurlar olarak dikkati çekmektedir. Son yıllarda yoğun turizm talebiyle 
karşı karşıya kalan ve kendilerine özgü iklim özelliklerine sahip olan dağlar; temiz havası, sakin mekanları ile 
insanlara sağlıklı bir ortam sunarlar. Ayrıca dağ ekosistemleri; dağcılık, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trek-
king v.b. gibi etkinlikler açısından da önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Kazdağları, tarihi, bitki örtüsü ve 
hayvan varlığı, sahip olduğu bol oksijen oranı ve temiz soğuk su kaynaklarının yanı sıra, rekreasyon alanları 
ve temiz havasıyla Türkiye’nin ve dünyanın önemli dağ ekosistemleri arasında yer almaktadır. Bu oksijen bol-
luğuyla Kazdağları, yörenin doğa, dağ ve sağlık turizmi potansiyelini büyük ölçekte artırmaktadır. Bu zengin-
liği başka türlü hiçbir şekilde –modern teknolojiyle dahi- sağlamak mümkün değildir. Sadece bu nedenle bile 
Kazdağları’nın kıymeti iyi bilinmelidir. Kazdağları’na gelen ziyaretçilerin birincil amacı olan çevredeki doğal 
ve kültürel zenginlikleri keşfetmenin yanı sıra konaklama da bu amaca eklendiği için son yıllarda bu amaca 
hizmet eden işletmelerin sayısı giderek artmaktadır. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışını kendilerine ilke edi-
nen bu turizm işletmeleri her ne kadar doğayı koruma yanlısı bir tutum izleseler de oldukça hassas olan bir dağ 
ekosistemi bünyesinde gelişimlerini sürdürdükleri unutulmamalıdır. Amaç: Bu çalışmada; Kazdağları’ndaki 
mevcut turizm tesisleri bu bakış açısıyla incelenmiş olup, doğal çevrenin korunmasındaki olumlu katkılarının 
yanı sıra eksik/yanlış olarak görülen ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir takım noktaların altı çizilmiş-
tir. Kapsam: Çalışmanın ana materyalini, Kazdağları eteklerinde son yıllarda işletmeye açılmış olan başlıca 
turizm tesisleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma alanın büyüklüğü ve alandaki turizm tesislerinin sü-
rekli değişkenlik göstermeleri tespit ve gözlem çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Yöntem: Çalışma alanında 
yapılan gözlemler, fotoğraf çekimleri, işletme sahipleri ile beraber yüz yüze görüşmeler, alana ait envanter 
bilgileri, konuyla ilgili çeşitli literatürlerde yardımcı materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemini, ko-
nuyla ilgili olarak toplanan literatürlerin taranması, alanda bulunan başlıca turizm tesislerinin çalışma amacına 
yönelik olarak incelenmesi, incelemeler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve sonuca ilişkin 
önerileri kapsayan analiz ve sentez çalışmaları oluşturmaktadır. Bulgular: Kazdağları, temiz ve bol oksijen 
içeren havası, zengin mitolojik ve kültürel geçmişi, doğal bitki örtüsü ve coğrafi oluşumlarıyla buraya konak-
lamak için gelen her insanın çeşitli beklentilerine cevap verebilecek durumdadır. Doğal ve kültürel potansi-
yelin son derece yoğun olduğu bu bölgenin turizmciler tarafından işletmeye açılıp değerlendirilmek istenmesi 
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kaçınılmaz bir sonuçtur. Kazdağları yöresinde bulunan ve her geçen gün artmakta olan turizm tesislerinin son 
yıllarda büyük bir artış göstermesi de bu düşünceyi kesinlikle doğrulamaktadır. Son yıllarda özellikle Kazdağ-
ları eteklerinin hem Çanakkale ili hem de Balıkesir ili sınırları içinde kalan kısımlarında birbiri ardına açılan 
turizm işletmeleri farklı bir turizm anlayışına sahip olmaları bakımından ön plana çıkmaktadır. Genel olarak 
doğal ve kültürel yapıya son derece uyumlu olan mimari yapıları ile dikkati çeken bu tesisler son derece hassas 
bir ekosistem bünyesinde varlıklarını sürdürmektedirler ve bu yüzden fiziksel planlamaları, çevre düzenleme-
leri, mimari yapıları, hangi aktivitelerin yapılmasına olanak verdikleri ve “ekoturizm” kavramına yaklaşımları 
oldukça önemlidir. Sonuç: Kazdağları’nda yer alan konaklama tesisleri gerek fiziksel planlamaları, mimari 
yapıları ve çevresel düzenlemeleri gerekse yapılmasına katkı sağladıkları aktiviteler açısından doğal çevreye 
uyumlu ve onu korumaya yönelik bir anlayış içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. Hem işletme sahiple-
rinin hem de buralarda konaklayan ziyaretçilerin doğal çevre üzerindeki bilinçli yaklaşımları doğal çevrenin 
korunup geliştirilmesi adına oldukça sevindiricidir. Turistik tesislerde fiziksel planlama ilkeleri çerçevesinde 
mevcut turizm tesisleri irdelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır; gerek imar izinleri gerekse yerleşimleri 
bakımından tesislerin kurulması aşamasında herhangi bir problem bulunmadığı gözlenmiştir. Genel olarak 
tesislerin mimari özellikleriyle çevreye uyumlu oldukları görülmüştür. Çoğu tesisin yapımında çevreye uyum-
lu bir malzeme olan doğal taşın kullanılmış olması dikkati çekmektedir. Mimari detayların yanı sıra peyzaj 
düzenlemeleriyle de çevreye uyumlu bir profil ortaya koymaktadırlar. Tesisler ziyaretçilerin tatmin olması 
açısından üst düzeydedir. Burada tatmin olma düzeyi, tesisin konforu ve sağladığı olanaklara bağlı olmasından 
çok insanların şehirden uzak, doğayla baş başa bir tatil geçirme isteği ile ilişkilidir. Kazdağları eteklerinde 
1990 yılından bu yana giderek gelişen ve yaygınlaşan “alternatif turizm” anlayışını temel alan ve fiziksel ya-
pılanmasını bu temel üzerinde oluşturan birçok turizm tesisi işletmeye açılmıştır. Bu anlayış temelde doğal ve 
kültürel çevreyi koruma ve tanıtımına yardımcı olma amacına yöneliktir. Fakat bu işletmeler genel davranış ve 
tutum itibariyle doğayı koruma yanlısı olsalar da oldukça hassas bir ekosistem olan Kazdağları’nda gelişimle-
rini sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Ekolojik Turizm, Kazdağları, Turizm Tesisleri
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GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN GÖRSEL VE FONKSİYONEL 
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yavuz ALKAN1, Alper SAĞLIK2, Abdullah KELKİT3, Elif SAĞLIK4

1-4Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Programları Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2-3Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında önemli bir yeri olan ağaçlandırma çalışmaları, hem estetik (göze 
hitap eden) hem de işlevsel (ışık, sıcaklık, nem, rüzgâr) anlamda üzerinde çalışılan alana önemli nitelik ka-
zanımı sağlamaktadır. Gelibolu Tarihi Alanı’nın batısında yer alan Şehitler Abidesi çevresinin hem görsel 
(fiziksel) hem de fonksiyonel etkinliğinin artırılması ve buna bağlı olarak iyileştirilmesi amacıyla alanda mev-
cut olan yaya yollarının, iki tarafı düzgün ağaçlı yol veya bulvar anlamına gelen Hıyaban kullanımı ile do-
natıya kazandırılması, Tarihi alanda yapılagelen ziyaret eylemlerinin çevresel faktörlerden (ışık, sıcaklı, nem, 
rüzgâr gibi) kaynaklı olumsuz etkilerine nispeten çözüm getirmiş olabilecektir. Aynı zamanda alana estetik 
görünüm kazandırması bakımından da oldukça önemli görünmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı, Çanakka-
le iline dolayısıyla Çanakkale Tarihinin adeta simgesi durumunda olan Tarihi Alana ve Şehitler Abidesi’ne 
Şehitler Hıyabanı Donatısını kazandırmaktır. Bu donatının kazanımı ile ziyaretçilerin aktivitelerini daha er-
gonomik yani fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması sürecinde gerçekleştirmelerine olanak sağlanabilir. 
Bunun yanı sıra, elde edilebilecek faydalardan birisi de İşaret ya da İmaj öğesi gibi hatırda kalıcı olarak yer 
etmesi ile adeta sembol niteliğini taşımış olabilmesidir. Kapsam: Çalışma alanı, Çanakkale ili, Gelibolu Ta-
rihi Alanının batı kesiminde yer alan Şehitler Abidesi ve çevresi itibariyle ziyaret eylemlerinin gerçekleşti-
rildiği alan olarak tanımlanmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma alanı olan Şehitler Abidesi ve çevresi kapsamında 
oluşturulması düşünülen Şehitler Hıyabanı tasarlanması sürecinde tespit edilecek ağaç türlerinin hassasiyetle 
belirlenmesi ve uygulanabilirlik yüzdesi fazla olan yaya yollarının toprak yapısı ile konum özellikleri açısın-
dan herhangi bir olumsuzluk sergilememesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanda ve tespit edilen 
ziyaret güzergâhlarında kullanılabilecek türlerin boyutsal anlamda değerlendirilen Anıt Ağaçlardan oluşması 
çalışmanın etkisini artırması bakımından önemlidir. Yöntem: Çalışma alanı kapsamında öncelikle uygulama 
yapılacak zeminde toprak yapısının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, istenilen toprak özelliğinin 
sağlanması ya da mevcut toprak yapısının iyileştirilmesi bakımından toprak yumuşatma/işleme ve gübrelemesi 
işlemlerinin yapılması gereği vardır. Bu aşamada toprak analizinin yapılması, gübreleme faaliyetinin belirleyi-
cisi olması bakımından önemlidir. İkinci olarak, Şehitler Hıyabanı donatısı için uygun ağaç türünün belirlen-
mesi aşamasında yaygın kullanımı ve boyutsal anlamda Anıt Ağaç kategorisinde Çınar (Platanus orientalis) ve 
Meşe (Quercus ilex) ağaçları değerlendirilmektedir. Bunun için de, belirlenen türün özelinde sağlıklı, düzgün 
formlu fide popülasyonunun kullanılması ve çalışma alanı üzerinde, uygun dikim koşulları altında değerlen-
dirilmesi, karşılıklı iki tarafı sıralı çınar ya da meşe ağaçları ile donatılması öngörülmektedir. Bulgular: Anıt 
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ağaçlar, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden dolayı geçmişi geleceğe bağlayan değeri tartışılmaz 
zenginliklerimizdendir. Bu özelliklerindendir ki, anıt ağaçlarının peyzaj tasarımlarında yaygın kullanımları 
özellikle yol ağaçlandırmalarında değerlendirilmesi, hem peyzaja özel değerler katması hem de uzun vadede 
toplumsal fayda sağlaması açısından önemli bulunmuştur. Çalışmada uygulanan yöntem kapsamında aşağıda 
belirtilen bulgulara yer verilmiştir. Şehitler Hıyabanı’nın çalışma alanına katkıları, aktif yeşil alan varlığına 
katkısının yanında, alana estetik açıdan değer katması, işlevsel olarak ziyaretçilerin gezi, gözlem aktiviteleri 
sürecinde ışık, sıcaklık, nem, rüzgar gibi olumsuz çevresel koşulların minimize edilmesinde son derece olumlu 
etkisinin olabileceğinden söz edilebilir. Sonuç: Şehitler Hıyabanı, peyzaj değerleri açısından yer aldığı alana 
estetik olmanın yanında fonksiyonel anlamda da zenginlik katmaktadır. Ayrıca, alanla özdeşleşme ve hatırda 
kalıcılığı adına imaj değeri ya da sembolü olma şeklinde değerlendirilmesi de ön plana çıkan sonuçlar arasında 
yer alabilir. Bu da bir peyzaj değeri olarak Hıyaban donatısını toplumsal hizmet süreci, coğrafik ve ekolo-
jik şartların ziyaretçiler açısından ergonomik olması yönünde pozitif bir donatı olarak kullanılmasına ya da 
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anıt Ağaçları, Çanakkale, Gelibolu Tarihi Alanı, Şehitler Hıyabanı, Şehitler Abidesi
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ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF YEŞİL ALAN OLANAKLARININ 
VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yavuz ALKAN1, Abdullah KELKİT2, Alper SAĞLIK3, Elif SAĞLIK4

1-4Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Programları Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2-3Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışma ile son yıllarda hızla gelişen ve dönüşen Çanakkale kentsel alanındaki mahalle parkları, 
çocuk oyun alanları ve spor alanları potansiyelinde verimlilikler araştırılmıştır. Merkez mahalleler kapsamında 
kişi özelinde söz konusu aktif yeşil alanların değerleri belirlenerek endekslenmiş ve verimliliklerinin ortaya 
konmasında, mahalleler arasındaki doğrusal uzaklıklar ile aktif yeşil alan türlerinden herhangi birisinin en 
uzak konuta olan uzaklığı dikkate alınmıştır. Söz konusu iki uzaklığın birbirleri ile ilişkilendirilmesi sonu-
cunda mahalle özelinde aktif yeşil alan verimlilik değişme değerleri elde edilmiştir. Ortalama endeks 
değerlerinin en yükseği 100 olduğundan, aktif yeşil alan olanaklarının endeks değerleri değişmemiştir. Bu 
değerler ile verimlilik değişim değerleri ilişkilendirildiğinde, Çanakkale kenti merkez mahallelerindeki aktif 
yeşil alan dağılımlarının yeterli ve dengeli olduğundan söz etmek çok doğru görünmemektedir. Farklı mahal-
lelerdeki kullanıcıların diğer mahallelerdeki aktif yeşil alan olanaklarından istifade etmeleri ile, bu mahallel-
erdeki aktif yeşil alan olanaklarının verimlilikleri arasında ters ilişki olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla aktif 
yeşil alan varlığı yetersiz olan çevre mahallelerin kullanıcılarının aktif yeşil alan olanaklarından yararlandıkları 
diğer mahallelerdeki bu olanakların verimlilikleri kullanma potansiyelinin azlığı/çokluğu durumlarına göre 
ters orantılı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Çanakkale kenti merkez mahallelerinde 
yer alan mahalle parkları, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının verimliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Kapsam: Yapılan bu çalışmanın evrenini, Çanakkale kenti merkez mahalleler kapsamında yer alan mahalle 
parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanı donatılarından oluşan “Aktif Yeşil Alanlar” teşkil etmektedir. Sınırlıklar: 
Çalışmada, Çanakkale İmar Planı üzerinde, AutoCAD ortamında çalışırken gerek mahallelerin merkezleri 
arasındaki uzaklıkların belirlenmesinde gerekse herhangi bir aktif yeşil alanın en uzak konuta mesafesinin 
belirlenmesi olsun, uzaklık tespitlerinde hassas ve tekrarlı (teyit amaçlı) uygulamaların yapılması gereği zo-
runlu olmuştur. Yöntem: Çalışmada aktif yeşil alanlar ile ilgili verilere Çanakkale Belediyesi İmar Planı, 
Google Earth ve AutoCAD ortamında yapılan ölçümler ile yerinde gözlem ve tespitler kapsamında ulaşılmış-
tır. Her mahalle özelinde gerekli nüfus miktarları ise, TUİK (2017)’ den elde edilmiştir. Öncelikle Mahalle 
düzeyinde aktif yeşil alan değerleri ve potansiyeli belirlenmiştir. Her bir aktif yeşil alan türü için kişi özelinde 
değerler hesaplanmıştır. Bunun için her mahallede bulunun mahalle parkı ve spor alanı o mahallenin 13 yaş 
üstü nüfusuna oranlanarak bulunmuştur. Çocuk oyun alanında ise, kişi başına değer 0-12 yaş nüfus dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Her aktif yeşil alan türü için kişi başına değerlerin en yükseği 100 kabul edilmiş, diğer 
değerler buna oranlanarak her aktif yeşil alan türü için endeks değerleri hesaplanmıştır. Sonra mahalle düze-
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yinde aktif yeşil alan endekslerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. Her mahalle için Aktif Yeşil Alan Olanak-
ları Endeksi değerlerinin tespiti, o mahallenin ortalama endeks değeri, mahalleler içindeki en yüksek ortalama 
endeks değerine oranlanıp 100 ile çarpılması sonucu elde edilmiştir. Aktif yeşil alan olanaklarının verimlilik 
değişim değerlerinin hesaplanmasında mahalle merkezleri arasındaki uzaklık ve herhangi bir aktif yeşil alanın 
en uzak konuta olan mesafesi (2,23 km) belirleyici olmuştur. Dolayısıyla, mahalle merkezleri arasındaki uzak-
lık 2,23 km den büyükse “0” kabul edilmiş, küçükse VDGAB = 1 – (UAB / KUG) eşitliğiyle hesaplanmıştır 
(VDGAB = Mahalleler arasındaki aktif yeşil alan verimlilik değişim değeri; UAB = Mahalleler arasındaki Uzaklık; 
KUG= Herhangi bir aktif yeşil alanın en uzak konuta mesafesi). Verimli aktif yeşil alan olanakları setinin 
hesaplanması, herhangi bir mahalle için, o mahallenin diğer mahallelerle olan verimlilik değişim değerleri 
birbirinden bağımsız tüm mahalleler için yeşil alan endeks değerleri ile çarpılarak toplanır. Daha sonra da yine 
o mahallenin ortalama verimlilik değişme değerine oranlanarak bulunmuştur. Bulgular: Çalışmada uygulanan 
yöntem kapsamında üç farklı aşamada bulgular değerlendirilmiştir: 1. Aktif Yeşil Alan Varlığı. Öncelikle, 
Çanakkale’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planından elde edilen ve yapılan arazi çalışmaları ile teyit edilen 
aktif yeşil alanların miktarları ortaya konmuştur. Mahalle bazında ortaya konan bu miktarlar o mahalle için 
elde edilen uygun nüfus miktarına bölünerek kişi özelinde yeşil alan değerleri bulunmuştur. Bu değerlere göre 
nüfus azlığından dolayı Namık Kemal Mahallesi endeks değerleri yüksek çıkmıştır. Çocuk oyun ve spor 
alanları ise bütün mahallelerde nispeten düşük değerler vermiştir. 2.Aktif Yeşil Alanların Verimlilik Değişme 
Değerleri için ilk olarak A ve B mahalleleri arasındaki doğrusal uzaklıkların (UAB), 0.40 km ile 4,01 km 
arasında dağılım gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, çalışma alanındaki yeşil alanlar (G) ile en uzak konut 
arasındaki mesafelere bakılmış ve en uzak mesafenin (KUG) ise 2.23 km olduğu tespit edilmiştir. Tüm mahal-
leler potansiyelinde karşılıklı yeşil alan yararlanmalarındaki (verimliliklerinin) değişim miktarları, mahalleler 
arasındaki doğrusal mesafe 2.23 km’den büyük ise “0” değeri verilmiş, küçük ise VDGAB = 1 – (UAB / KUG) 
denklemine göre bulunmuştur. 3.Verimli Aktif Yeşil Alan Olanakları her bir mahalle için, o mahallenin diğer 
mahallelerle arasındaki verimlilik değişme endeks değerleri, diğer mahallerden ilgili olanların yeşil alan 
endeks değerleri ile ayrı ayrı çarpılarak tümü toplanır. Toplam, söz konusu mahallenin verimlilik değişim 
endeks değerlerinin toplamına bölünerek elde edilmiştir. 7 adet merkez mahallenin yeşil alan endeks 
değerlerinin geniş bir aralıkta (10,73 ile 100) dağıldığı görülürken, verimlilik yeşil alan değerleri 3,43 ve 39,41 
gibi daha dar bir aralıkta dağılmıştır. Yeşil alan endeks değeri 100 olan Namık Kemal Mahallesi’nin verimli-
lik yeşil alan değeri 4,05’e gerilemiştir. Bunun gibi İsmetpaşa, Fevzipaşa ve Esenler Mahallesi’nin verimlilik 
yeşil alan endeks değerleri de gerilemiştir.. Dolayısıyla bu mahallelerdeki yeşil alanlar diğer mahalle sakinleri 
tarafından kullanma eğilimine girerek bu mahallelerdeki yeşil alanların yararlanma oranlarını düşürmektedirler. 
Bunun tersine, yeşil alan endeks değerleri 32,10, 26,63 ve 15,90 olan aynı sırayla Barbaros, Cevatpaşa ve 
Kemalpaşa Mahallelerinin verimlilik yeşil alan değerlerinin ise, 39,41, 31,53 ve 37,28 olarak arttıkları 
görülmüştür. Bu durum, bu mahallelerdeki nüfusun, rekreasyonel gereksinimlerini diğer mahallelerdeki yeşil 
alan olanaklarıyla karşıladıklarını göstermektedir. Verimlilik yeşil alan değerlerinin yüksek oluşu da bununla 
ilişkilendirilebilir. Buradan, bir kentdeki bölgesel aktif yeşil alanların sayıca ve alanca fazla olmalarının verim-
lilikle ilişkilendirilemeyeceği sonucuna varılabilir. Öyle ki, dağılımında eşitsizlik olan yeşil alanların kent 
genelinde yararlanma yüzdeleri, verimlilik yeşil alan değeri itibariyle azalan yönde ise fazla; artan yönde ise 
az olmaktadır. Fazla kullanım yüzdesi de doğal olarak yeşil alandan yararlanma yüzdesini azaltacağından aynı 
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zamanda kullanıcıların elde edecekleri hazzın da azalmasına neden olacaktır. Sonuç: Çalışmada elde edilen 
bulgulardan birbirini doğrulayan iki sonuca ulaşılmıştır. 1. Aktif yeşil alan miktarları yetersiz olan mahallel-
erdeki kullanıcılar diğer mahallelerdeki bu yerleri kullanım potasına alarak Çanakkale kentsel alanındaki aktif 
yeşil alanlar üzerinde verimlilik azalması açısından etkili olmaktadır. Çanakkale Kentsel Alanı, mevcut duru-
mu itibariyle nitelikli yapılaşmadan ve kentsel yaşam kalitesinden uzaktır. Kent, Güneye ve Güneybatıya 
meyilli kentsel gelişimi ile birlikte merkezi kesimlerine göre daha fazla yeşil alan tesis edilebilecek alan potan-
siyeline sahiptir. Nitekim kent merkezinde kişi özelinde aktif yeşil alan miktarı, 8 m2 ye kadar ulaşabilmektedir. 
Yasal değere yakın (10 m2 /kişi) bu değerlerin, Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Namık Kemal Mahallelerindeki 0-12 
yaş ve 13 yaş üstü nüfuslarının diğer mahallelere göre nispeten daha az değerlere sahip olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Söz konusu mahallelerdeki yeşil alanlar diğer mahalle nüfuslarının çekim alanı 
durumundadırlar. Doğal olarak bu mahallelerdeki aktif yeşil alanların verimlilik değerlerinin düşmesi de 
kaçınılmaz görünmektedir. 2. Herhangi bir mahalledeki aktif yeşil alan varlığı, standarda yakın, hatta üstünde 
dahi olsa çevre mahallelerdeki nüfusun kullanma meyilinde olması, hem bu alanların verimliliği, hem de 
kullanıcıların rekreasyonel eğilimlerinden sağlayacakları haz önemli ölçüde azalacaktır. Aktif yeşil alan plan-
laması yapılırken kent geneli ve mahalle-kişi özelinde alan değerleri, kullanıcılara olan uzaklıkları ve nüfus 
özellikleri de dikkate alınarak yasal değerlere yakın eşit dağılım arz etmesi öncelikli olmalıdır. Kentlerin hızla 
geliştiği, dönüştüğü günümüzde açık yeşil alan sistemleri de bu dönüşümden etkilenmektedir. Çalışmada ula-
şılan Verimli Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti değerleri, bu ve benzer çalışmalar için model ve yol gösterici 
olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Yeşil Alan Verimliliği, Kentsel Yaşam Niteliği, Verimlilik Değişmesi, Çanakkale
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KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ARACILIĞI İLE 
BİTKİSEL TASARIMIN İNCELENMESİ

 Alper SAĞLIK1, Emre ÖZELKAN2, Abdullah KELKİT1, Elif SAĞLIK3

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 
Çanakkale / Türkiye

3Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Programları Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Karayolları ulaşım için son derece önemli yapılardır. Yerleşim yerlerini birbirlerine bağlayan bu 
yapılar belirli ölçü ve standartlara sahip olarak planlanıp uygulanmaktadır. Kentsel alanlarda yollar hem ta-
şıtların hem de yayaların aktif olarak kullandığı mekanlara dönüşmektedir. Yolların ulaşım amaçlı kullanılan 
kısımları ile beraber yeşil alan olarak kullanılan orta refüj, kavşak vb alanları da rekreasyonel amaçlı olarak 
kullanılabilmektedir. Bu alanlarda kullanılan bitkiler ile hem görsel zenginlik içeren tasarımlar oluşturulurken 
hem de yaya ve taşıtları uyarıcı renk ve desenlerde uygulamalar yapılmaktadır. Uyarıcı özellikleri ile bitkile-
rin renk doku form özellikleri kullanılarak yayalar ve sürücüler yavaşlama, durma ve dönüşlerde aktif olarak 
bilgilendirilebilmektedir. Bitkilerin bu şekillerde etkili kullanılabilmesi için peyzaj tasarım ve bitkilendirme 
tasarımı ilkeleri çerçevesinde özellikleri de dikkate alınarak uygulanması önem taşımaktadır. Bu araştırmada 
Çanakkale’de Atatürk ve Troya caddeleri ile İzmir-Bursa yolu üniversite kavşağı; uzaktan algılama verileri kul-
lanılarak yol güzergahları boyunca barındırdıkları bitki varlıkları açısından incelenmiştir. Elde edilen verilerin 
mekânsal ve öznitelik verileri coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında haritalanmış ve değerlendirilmiştir. 
Amaç: Bu araştırma ile bitkisel tasarımın güvenli bir trafiğin sağlanmasındaki önemi ile bitki varlığını yerinde 
gözlem tespit etmenin zorluğu göz önüne alınarak uzaktan algılama ve CBS sistemlerinin kullanılabilirliği-
nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın kapsamı, Çanakkale Merkez İlçe kent içi ulaşımın en 
önemli güzergahlarından Atatürk ve Troya caddeleri ve bu iki cadde ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Terzioğlu Yerleşkesi kavşağında kesişen Bursa-İzmir ana yolunun trafik ışıklarına kadarki 250m’lik kesitlerin-
deki orta refüj ve yol kenarı bitkilendirme alanlarıdır. Sınırlıklar: Kullanılan uzaktan algılama verisinin orta 
seviyede mekânsal çözünürlüğe sahip olması bu çalışmadaki sınırlılıklarıdır. Bu sınırlılıkların kaldırılması için 
yüksek mekânsal çözünürlüklü ve yüksek maliyetli uydu görüntülerinin kullanılması gerekmektedir. Yöntem: 
Bu çalışmada uzaktan algılama verisi olarak Google Earth’ün kullanıcılara sunduğu görünür bölge bantlarını 
içeren uydu görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler üzerinden sayısallaştırılmıştır. Bitki varlığı ise yeşil bölge 
bandı kullanılarak eşik değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Uydu görüntülerinden sayısallaştırılan veriler CBS 
ortamına aktarılmıştır. Ayrıca arazide çalışmalarında gerçekleştirilen gözlemler neticesinde elde edilen öznite-
lik verileri de CBS ortamına aktarılmıştır. Tüm verilerin CBS ortamına bir arada değerlendirilmesi ile konu ile 
ilgili tematik haritalar oluşturulmuştur ve bu haritalar tasarım ilkelerini belirlemek ve yeni öneriler getirmek 
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için yardımcı veri olarak kullanılmıştır. Bulgular: Uzaktan algılama ve CBS değerlendirmeleri sonuçlarına 
göre incelenen yol güzergahı 8,1 km uzunluğundadır ve incelenen alan alanı yaklaşık 236,9m2’dir ve bunun 
62,165 m2’si bitki örtüsü ile kaplıdır. Özellikle orta refüjlerde kullanılan bitki türleri bakımından incelendiğin-
de sürücülerin araç içi oturma hizalarından daha yüksek türlerin kullanımının görüş açısı ile ilgili sorunlara yol 
açtığı tespit edilmiştir. Ayrıca İskele Meydanına doğru yaklaştıkça ağaçların kullanıldığı, yapılan tespitler ile 
bu bitkilerin daha önceden dikilen yaşlı bitkiler olduğu belirlenmiştir. Koruma yaklaşımları nedeni ile bu tür-
lere müdahalenin sınırlı olması zaman zaman trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Sonuç: Çalışma sonunda, 
uydu görüntüleri kullanılarak üretilen verilerin CBS ortamında değerlendirilmesi ile daha hızlı ve güvenilir 
çalışmalar gerçekleştirilebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın hassasiyeti daha yüksek çözünürlüklü 
uydu görüntülerinin temin edilerek kullanılması ile iyileştirilebilir. Maliyeti yüksek bu verilerin temin edilmesi 
ile güncel ve yüksek doğrulukta çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bununla beraber uydu görüntüleri ile yapılan 
bitki ve açık yeşil alanların tespiti ile beraber zaman tasarrufu sağlanarak daha büyük ölçekteki çalışmaların 
daha sistematik kurgulanması da sağlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Tasarım, Karayolu, Trafik Güvenliği, Uzaktan Algılama, CBS
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MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ŞEMA’NIN TASARIM SÜRECİNDEKİ 
ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Ahmet Cihat ARI1, Murat ORAL2

1-2 Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Giriş: Geleceğin mimarları olan mimarlık bölümü öğrencilerini, mimari tasarım sürecinde pek çok faktör 
etkilemektedir. Bu faktörlerden biri olan kültürlerarası farklılıklar mimari tasarım sürecini etkilemekte ve bu 
tasarım sürecine yansımaktadır. Yapılan tasarımlar insanların ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Mimari tasarım 
eğitimiyle, öğrenciye ait kültürel şema, eğitime başlamadan önce ve sonra tasarım sürecini etkilemektedir. 
Mimarlık eğitimi almadan önce ve sonra kültürel şeması da eğitim ile birlikte değişmiştir. Bu değişimde öğ-
renciyle, stüdyo yürütücüsünün arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Öğrenciye ait kültürün tasarıma 
etkisi yapılan çalışmalarla tespit edilecek ve bu çalışmalar mimari eğitim ile ilgili sorunlara ışık tutacaktır. 
Amaç: Kültürel şemanın bireyin mimari tasarım eğitimi sürecindeki etkilerini ve bu çalışma kapsamında kül-
tür, mimari tasarım eğitimi ve mimari tasarım sürecini araştırmaktır. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın öğelerini 
Selçuk üniversitesi mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrenciler rastgele seçilmiş 
olup 28 öğrenci katılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma uzun zaman gerektirdiğinden birinci sınıf mimarlık bölü-
mü öğrencileri üzerinde çalışma yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya toplam 28 kişi katılmıştır. Araştırmada 45 
sorudan oluşan birey tanıma formu (Ayyıldız Potur, 2007: 200-203) , fotoğraf tekniği ile çevresel algı değer-
lendirme uygulaması (Ayyıldız Potur, 2007: 215-216) , öğrencinin içinde yaşayacağı ve tüm yaşam biçimini 
yansıtacağını düşündüğü bir ev tasarımı (Ketizmen Önal, 2010: 207) , ailesiyle oturduğu evin eskiz çizimi ve 
mesleki yatkınlıkla ilgili sorular sorulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 17 bayan 11 erkek öğrenci katılmıştır. 26 
‘sının uyruğunun T.C, 2’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlenmiştir. Bu katılımcıların 18-19 yaş aralığında ol-
duğu, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümüne % 69,2‘sinin İç Anadolu ve % 19,2‘sinin Doğu Anadolu bölge-
sinden geldikleri, katılımcıların % 46,5’nin Anadolu Lisesi çıkışlı olduğu, anne eğitim durumunun % 39,3’nün 
ilkokul, % 32,1’nin ortaokul düzeyinde, baba eğitim durumunun % 25‘nin üniversite, % 21,4’ü lise düzeyinde 
olduğu bulunmuştur. Katılımcılara üniversiteyi kazanmadan önce Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 
bulundunuz mu? sorusuna % 3,6’sı 5-10 kere ve daha sık bulundum cevabını vermişlerdir. Üniversiteyi kazan-
madan önce, Konya/Merkezde bulundunuz mu? sorusuna % 50’si daha sık bulunduklarını ifade etmişlerdir. 
Ayrıca katılımcıların % 57,1’i mimarlık bölümü tercihini bilinçli yaptığı, tercihlerini yaparken yeteneklerine 
uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Mimarlık alanını yeteri kadar tanıdığınızı düşünüyor musunuz? sorusuna 
% 50’si ne evet ne hayır, mimarlık bölümüne, Üniversite tercih listesinde yer vermenizin nedeni nedir? diye 
sorulduğunda % 67,9’u ilgi alanlarıma, yeteneklerime, kişisel özelliklerime uygun olduğunu düşündüğüm 
için, bir meslekten beklentileriniz nelerdir? sorusuna % 89,3’ü mesleği, kişinin severek, isteyerek, zevk alarak 
yapabilmesi cevabını vermişlerdir. Mimarlık alanını en iyi tanımlayan nedir? sorusuna üç seçenek verilmiş 
ve bunları sıralaması istenmiştir. Katılımcıların % 89,3’ü birinci seçenek olarak mimarlık tasarlamaktır, % 
85,7’si ikinci seçenek olarak mimarlık çizmektir ve % 96,4’ü mimarlık inşa etmektir ifadesini kullanmışlar-
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dır. Fotoğraf tekniği ile çevresel algı değerlendirme uygulamasında % 92,8’i Konya Karatay Medresesini, % 
89,3’ü Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesini, % 85,7’si Eyfel Kulesini gerek ismi gerek konumu ile 
birlikte doğru olarak cevaplandırmışlardır. Konya Sultan Selim Camiini % 3,6’sı, İstanbul Süleymaniye Cami-
ini % 7,2’si ismi ve konumu ile birlikte doğru olarak cevaplayabilmişlerdir. Mesleki yatkınlık araştırmasında 
mimarlıkla ilgili verilen 10 kitaptan 4 ve daha fazla kitap okuyanlar % 7,2, 1-3 arası okuyanlar % 60,7, hiç oku-
mayanlar % 32,2’sini oluşturduğu belirlenmiştir. Verilen 10 film isimlerinden 4 ve daha fazla film izleyenler % 
42,9, 1-3 arası film izleyenler % 35,7, hiç film izlemeyenlerin ise % 21,4 olduğu tespit edilmiştir. Mimariyle 
ilgili 10 kavram sorulmuş % 42,9 ‘u 4 ve daha fazla, % 14,2’si 1-3 arası kavramı doğru olarak cevaplamışlar 
% 42,9’u ise hiçbir kavrama cevap verememişlerdir. Çalışmada ayrıca katılımcılara şu anda ailelerin oturduğu 
ev ve içinde yaşayacakları kendilerini ve tüm yaşam biçimlerini yansıtacağını düşündüklerini bir ev tasarla-
maları istenmiştir. Katılımcının yaşadığı ev ile kendilerinin içinde yaşayacağı evin eskiz çizimleri birbirine 
benzedikleri belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, öğrencilerin mimarlık bölümünü seçerken, katılımcı-
ların çoğunluğu, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yaptıkları eskiz 
çizimlerinde yaşadığı yerin kültürünü, hayalinde yaşamak istediği evin tasarımına yansıttığı görülmüştür. Fo-
toğraf tekniği ile çevresel algı değerlendirme uygulamasında çevresel farkındalığın yetersiz olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca bireylerin çevreyi gözlemleme, değerlendirme ve inceleme yapmadıkları farklı bölgelerdeki 
değerlerin farkına varmadıkları anlaşılmıştır. Mesleki yatkınlıkta ise, katılımcıların mimarlıkla ilgili yayınları 
takip etmedikleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Şema, Mimari Kültür, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım 

Yazar notu: Bu çalışma Prof. Dr. Hülya TURGUT YILDIZ tarafından danışmanlığı yapılan İstanbul Tek-
nik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ‘‘Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış/yayınlan-
mış Gökçe KETİZMEN ÖNAL’ın ‘‘Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenciye Ait Kültürel Şemanın Tasarım 
Sürecindeki Etkilerinin Araştırılmasında Kullanılacak Bir Yöntem’’ Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışma-
sından türetilmiştir. 
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HERKES İÇİN TASARIM VE ÇOCUK OYUN ALANLARI

Okşan TANDOĞAN1, Elif Ebru ŞİŞMAN2

1Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
Tekirdağ / Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 
Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: “Herkes için tasarım” ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya düzen-
lemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. 
Toplumdaki bütün bireyler için tam ve fiziksel yeterliliğin geçici bir durum olduğu ve herkesin yaşamının 
bir bölümünü bazı kısıtlılıklarla geçireceği ya da geçirme olasılığı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak herkes 
için tasarım anlayışında amaç toplumdaki tüm kullanıcıları memnun etmektir. Tasarım anlayışında hedef kitle 
olarak engelli, geçici yada kalıcı özürlülük durumu yaşayan bireyler, genç, yaşlı, çocuk, vb. “herkes” temel 
alınmaktadır. Çocuk da herkes için tasarım kavramının hitap ettiği herkes kavramı içine girmektedir.Diğer 
taraftan çocuğun gelişmesinde, sosyalleşmesi ve toplumun bir üyesi haline gelmesinde, birebir etkileşim içinde 
bulunduğu fiziksel çevrenin etkisi büyüktür. Çocuğun fiziksel çevresini oluşturan mekanlardan birisi de çocuk 
oyun alanlarıdır. Çocuk için yaratılan çocuk oyun alanları çocuğun gelişiminde önemli yer tutan mekânların 
başında gelmekte ve çocuğun en önemli aktivitesi olan “oyun” eylemine ve dış mekândaki aktivitelerine olanak 
sağlayan mekânlardır.Çocuk oyun alanları oyun yoluyla çocuğun sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı 
olup, işbirliği ve dayanışma duygusu ve toplum içinde girişkenliğini artırarak, gelişiminde pozitif bir etkiye 
sahiptir. Ayrıca çocuğun motor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimini, yaratıcılığını, problem çözme yeteneğini 
zenginleştirirken, çocuğun doğa ile iletişime geçmesine de olanak sağlamaktadır. Günümüzde taşıt trafiği ile 
tehlikeli mekanlar haline gelmiş ve yoğun yapılaşmış kent mekanında oyun alanları neredeyse çocuğun oyun 
eylemine cevap veren tek mekan olması nedeni ile büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de 0-18 yaş grubunda 
9 milyon özürlü ya da özel ihtiyaçları olan çocuğun olduğu tahmin edilmektedir. MEB verilerine göre ise 
Türkiye’de 4-18 yaşları arasında 1 milyon 100 bin özürlü çocuk bulunmakta, bu çocukların 45 binini görme, 
130 binini işitme, 500 binini zihinsel, 300 binini hareket engelleri çocuklar oluşturmaktadır. Oyun ve çocuk 
oyun alanları tüm çocuklar gibi engelli çocukların da gelişimleri açısından önemlidir. Amaç:Bu çalışmada 
dünyadaki herkes için tasarım kriterleri doğrultusunda düzenlenmiş çocuk oyun alan örneklerinin irdelenmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam:Çalışma bu konuda dünyada gerçekleştirilmiş çocuk oyun alanlarının irdelenmesine 
dayanmaktadır. Çalışmanın yöntemini literatür çalışması oluşturmaktadır. Bu amaçla dünyada herkes için 
tasarım anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmiş çocuk oyun alanları değerlendirilmiştir. Bulgular:Çalışma 
kapsamında değerlendirilen çocuk oyun alanları incelendiğinde tümüyle herkes için tasarım anlayışının kriter-
lerini karşılayan örneklerin çok olmadığı da görülmektedir. Genel olarak çocuk oyun alanı örnekleri erişilebilir 
tasarım örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Erişilebilir tasarım yalnızca engelli bireylerin ihtiyaçlarının 
özellikle dikkate alındığı bir tasarım konseptidir. Dolayısıyla bu konudaki örnekler genelde tekerlekli san-
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dalye kullanan fiziksel engeli bulunan çocukların ihtiyaçlarına uygundur. Görme, duyma, zihinsel engelli 
vb.çocukların da kullanımına uygun düzenlemelerin olduğu çocuk oyun alanları çok çeşitli değildir. Sonuç: 
Toplumda yer alan çocukların tümü sağlıklı ve tam fiziksel yeteneğe sahip çocuklar değildir. Çocuk oyun 
alanlarının tüm çocuklar gibi engelli çocukların da gelişimleri açısından önemi doğrultusunda çocuk oyun 
alanlarının herkes için tasarım anlayışı doğrultusunda düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Bu tasarım anlayışı 
doğrultusunda düzenlenmiş çocuk oyun alanları engelli çocukların da hem fiziksel hem sosyal gelişimlerini 
olumlu yönden etkileyecektir. Ayrıca engelli çocuklar ile engelli olmayan çocukların beraber oynaması, engelli 
olmayan çocukların farkındalığını artıracaktır. Sonuç olarak çocuk oyun alanlarının herkes için tasarım anlayışı 
doğrultusunda tasarlanması hem engelli hem de engelli olmayan çocuklar açısından önem taşımaktadır. Bu du-
rumda tüm yetenek ve kabiliyetteki çocuklarının birbirleriyle oynamalarına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Herkes İçin Tasarım, Erişilebilir Tasarım, Çocuk Oyun Alanları 
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EK YAPININ TARİHİ YAPIDAKİ GÖRSEL ETKİSİNİN EGEMENLİK İLİŞKİSİ AÇISINDAN 
İRDELENMESİ

Gamze Fahriye PEHLİVAN

Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: M.Ö. 535 – 475 yıllarında yaşamış Ephesos’lu ilk çağ filozoflarından Herakleitos’un söylediği 
gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”. Toplum, gelişim ve değişimin bu sürekliliğine uyum sağlama 
çabasındadır. Bu çabadan, toplumsal kimliği oluşturan önemli unsurlardan biri olan tarihi yapılar da etkilen-
mektedir. Yeni yapılaşmanın içinde kalan tarihi yapılar, kendini eski-yeni çatışmasının içinde bulmaktadır. 
Özellikle kent merkezlerindeki rant bölgelerinde yer alan tarihi yapılar, bu durumdan olumsuz etkilenebilmek-
tedir. Kültürel, sanatsal ve tarihi değerler taşıyan bu yapılar, değişimin hızına ayak uyduramadığında yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu duruma engel olabilmek ve kültürel mirasın sürdürülebilir korun-
masını sağlamak amacıyla yapıların “yaşatılması” gerekmektedir. Yapıların yaşatılması, mevcut işlevin gün-
cellenmesi ya da eski işlevini sürdüremeyen yapıların yeniden işlevlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Her iki 
durumda da bazı mekânsal ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu ihtiyaçlar, genellikle mevcut mekânın aynen 
kullanılması, büyük bir mekânın bölünmesi ya da sonradan yapılan niteliksiz bir bölücü duvarın kaldırılması 
yoluyla karşılanabilir. Bunların yeterli olmadığı durumlarda, tarihi yapıya yeni bir ek ihtiyacı doğmaktadır. 
Yeni ekin; açık, yarı açık ya da kapalı mekân oluşturması, boyutu ve diğer mekânlarla olan ilişkisi yapının 
işlevine bağlı olarak değişmektedir. Bunun dışında yeni ekin konumu; arsanın durumuna, imar koşullarına, 
yapının taşıyıcılık durumuna ve tasarımcının oluşturmak istediği etkiye bağlıdır. Tasarımcının meydana getir-
diği ekin, yapı ve insanlar üzerindeki etkisini, oran-orantı, renk, doku, biçim, malzeme ve strüktür kriterleri 
belirlemektedir. Bu kriterler ile tasarlanarak ortaya çıkan ürün, üç farklı sonuç oluşturabilir. Buna göre, ortaya 
çıkan ürün, tarihi yapıya egemen olabilir, egemenlik ilişkisi kurmayabilir ya da tarihi yapı, ek yapıya egemen 
olabilir. Bu çalışmada, ek yapı uygulanmış tarihi yapı örnekleri incelenmiştir. Bu örneklerdeki eklerin, tarihi 
yapılar üzerindeki görsel etkisi, egemenlik ilişkisi açısından yukarıda değinilen kriterler ölçeğinde değerlendi-
rilmiştir. Amaç: Tarihi yapılara uygulanan eklerin, yapı üzerindeki egemenlik etkisini araştırmaktır. Böylelikle 
tasarımcının, henüz tasarım aşamasındayken ek yapının, tarihi yapı üzerinde oluşturacağı etkiyi tartması için 
yol gösterici olmak hedeflenmektedir. Kapsam: Araştırmada örnek olarak seçilen tarihi yapılara uygulan-
mış yapı ekleri, egemenlik etkisi bakımından oluşturulan kriterler ölçeğinde irdelenmektedir. Yeni eklerin, 
koruma ilkeleri açısından tarihi yapıya etkisi çalışma konusunun dışında tutulmuştur. Sınırlılıklar: Seçilen 
örneklerdeki eklerin, tarihi yapı üzerindeki görsel etkisi, sadece egemenlik ilişkisi ölçeğinde ele alınmıştır. 
Yöntem: Çalışmada materyal olarak, yurt dışından ve yurt içinden seçilen tarihi yapıların yerinde incelenerek 
oluşturulan fotoğraf arşivinden ve çeşitli kaynaklardan elde edilen fotoğraflarından yararlanılmıştır. Ek yapı ile 
tarihi yapı arasındaki egemenlik ilişkisi; konum, oran-orantı, renk, doku ve biçim açısından ele alınmış olup 
bu kriterlere göre çeşitli derecelerde (0, 1, 2, 3 olmak üzere) puan verilmiştir. Konum, oran-orantı ve biçim, 
egemenlik etkisini diğer kriterlerden daha fazla arttırdığından verilen değer ikiyle çarpılarak hesaplanmıştır. 
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Elde edilen değerler tablo haline getirilmiştir. Bu tabloya göre, 0-1 puan arası egemenlik etkisinin olmadığı, 
2-5 puan arası az egemen, 6-9 puan arası egemen, 10 ve yukarısı puan çok egemen olarak kabul edilmiştir. 
Buna göre, incelenen örnekler, egemenlik etkisi bakımından karşılaştırılmıştır. Bulgular: İncelenen örnekler-
den 4 tanesinde tarihi yapı ve ek yapı eşit derecede egemen, 3 tanesinde ek yapı az egemen, 2 tanesinde ek yapı 
egemen, 2 tanesinde ek yapı çok egemen, 1 tanesinde tarihi yapının ek yapıya egemen olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca tasarımın temel yaklaşımının (uyum, zıtlık vb.), yapıların egemenlik derecelerinden bağımsız olduğu 
görülmektedir. Sonuç: Tarihi yapıları korumanın toplumsal bir görev olduğu bilinciyle bu yapıların gelecek 
nesillere ulaşabilmesinin yöntemleri araştırılmıştır. Bu yöntemlerden biri yapıların kullanılarak yaşatılmasıdır. 
Tarihi yapının mekânları, kullanıma uygun olmadığında, yeni eklerin yapılması kaçılmaz olmaktadır. Bu ekle-
rin, tarihi yapıya müdahale olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekler, yapının tarihi, kültürel, sanatsal ve 
etnografik değerlerine zarar vermeden, yapının özgünlük değerine saygı göstererek düzenlenmelidir. Bunların 
yanı sıra eklerin, yapı üzerindeki görsel etkiyi değiştirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ek yapının egemen 
olması durumunda, tarihi yapı arka planda kalarak yeni yapı kendini göstermektedir. Tarihi yapının egemen 
olması durumu ise kullanıcıların ve ziyaretçilerin zihninde tarihi yapının yer etmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu bilgiler ışığında tasarımcı, tasarım aşamasında, ek yapı ve tarihi yapı arasındaki egemenlik ilişkisini ve 
derecesini tespit ederek tasarımını yönlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapı, Yeni Ek, Egemenlik Etkisi
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CEVAT DERELİ’NİN RESİMLERİNDE FİGÜR, NESNE VE LEKE DEĞERLERİ

Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2, Aybüke İŞLEYEN3

1Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, Çorum / Türkiye
2 Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksek Okulu, Grafik Tasarım Bölümü, Çorum / Türkiye

3Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / Türkiye

Öz: Giriş: Türk Resmi’nde 1950’li yıllarda başlayan yeni figürasyon eğilimi, 1980 kuşağı sanatçıları için 
oldukça önemli bir temel oluşturmuştur. Bu dönemde; toplumsal eleştirel gerçekçi, dışavurumcu, fantastik 
gerçekçi ve soyut figüratif gibi çeşitlilik gösteren figüratif yöndeki eğilimlerin yanı sıra, gittikçe güçlenen 
naif sanat eğilimi de gelişim gösteren üsluplar arasındadır. Doğa gözlemine dayalı lirik eserlerin dışında, figür 
resminde içeriğe önem veren araştırmaların çoğalması ile birlikte zenginleşen üslup farklılıkları, sanatçıla-
rın özgür arayışlara yönelmeleri için uygun bir ortam yaratmıştır. Bu özgür arayış ortamı içerisinde dikkat 
çeken önemli Türk ressamlardan birisi olarak Cevat Dereli; Avrupa’da Kübizm ve Konstrüktivizm’in haki-
miyet sürdüğü sıralarda, resimlerinde bu akımlardan etkilenen sanatçıların bir arada olduğu Müstakil Res-
samlar ve Heykeltraşlar Grubu üyelerindendir. 1900 yılı, İstanbul doğumlu olan Cevat Hamit Dereli, Türk 
sanatına özellikle figüratif resim anlayışıyla yapmış olduğu katkılar ile tanınmaktadır. 1915 te Sanayi-i Nefise 
Mektebi’ne girmesinin ardından Avrupa sınavını kazanarak, 1923’te Paris’e gitmiş ve Julian Akademisi’nde 
Paul Albert Laurens ve diğer bazı atölyelerde çalışmalarını sürdürmüştür. 1928 yılında yurda dönmüş, Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya atölyesinde asistanlığa başlamıştır. 1932’de akademiden ayrılarak Tıp 
Fakültesi’nde desinatörlük, Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu ve 
Haydarpaşa Lisesi gibi kurumlarda resim öğretmenliği yapmış, 1939’da yeniden akademiye dönmüş ve İbra-
him Çallı Atölyesi’nde akademisyenlik görevini üstlenmiştir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, ünlü Türk ressam 
Cevat Dereli’nin sanatsal tavrındaki üslupsal özellikleri irdelemek ve resimlerini inceleyerek yorumlamaktır. 
Kapsam: Araştırma Cevat Dereli’nin, dışavurumcu figür kompozisyonları ve doğa çıkışlı sanat anlayışı içe-
risinde betimlediği resimler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmada ele alınan resimler, 
sanatçının özellikle toplumsal konulara ilgi duyduğu süreç içerisinde; nesnel değerler, figürler ve bunlara ka-
tılan geometrik leke dağılımlarıyla oluşturulan kompozisyonlar ile sınırlandırılarak yürütülmüştür. Yöntem: 
Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak 
ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e (1994: 14) göre, belli bir 
zamanda olay ve olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, toplum evreninden seçi-
len bir örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak tanımlanabilir. Bulgular: 
Cevat Dereli, dışavurumcu figüratif kompozisyonları ve doğa çıkışlı sanat anlayışı içerisinde öncelikli olarak 
portreler üretmiştir. Sanatçının eserlerinde toplumsal konulara ilgi duymasından kaynaklanan ilk örnekler, 
1900’lü yılların başlarındadır. Köylülerin günlük yaşamlarını ve uğraşlarını birer kesit olarak kendine özgü bir 
içtenlikle resimlerine aktaran Dereli, konuya dahil ettiği bütün nesnel değerler ve figürleri, oylumlarını belir-
gin kılan sert geometrik konturlar ve buna eklenen geometrik leke dağılımlarıyla aktarmıştır. Kimi zaman köy 
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görünümleri ve köylü yaşamı, kimi zaman Ürgüp, Kayseri, Sinop, Bursa, Gümüşhane gibi kent görünümleri, 
İstanbul’un Boğaz, Adalar, Çamlıca, Baltalimanı, Sarayburnu, Çekmece Gölü gibi doğal güzellikleri, Dol-
mabahçe, Beylerbeyi sarayları, kimi zaman ise balıkçılar, Mevleviler gibi peyzajlar ve bu peyzajlara canlılık 
katan figürler Dereli’nin vazgeçilmez konuları arasındadır. 1950’li yıllar sanatçının yöresel konulara ağırlık 
vermekle birlikte; resimlerde biçim, mekan, hacim ve nesneleri çevreleyen konturlar bakımından değişiklikler 
gözlenen ve öznel üslupsal özelliklerin belirginleşerek ön plana çıktığı yıllardır. Eserlerdeki kompozisyonlar 
geometrik bir sistem içerine yerleştirilmiş ve bu yerleştirme geometrik bir leke düzeniyle pekiştirilmiştir. Re-
simlerde yer yer minyatür etkisi hissedilmektedir. Kendine özgü bir biçim anlayışını tüm yönleri ile barındıran 
sanatçının; küçük geometrik parçacıkların birleşimi ile inşa edilmiş kompozisyonları, yöresellik ve emeğin 
yüceltilmesi gibi kavramsal açılardan da oldukça etkili bulunmaktadır. Sonuç: Cevat Dereli ele aldığı yöresel 
konularda, biçimsel motifleri ön plana çıkarmakla birlikte; Anadolu halkının yaşamsal özelliklerini oldukça 
sadeleştirilmiş ve şematik resimsel kurgular ile yorumlamıştır. 1960 yılından sonraki eserlerinde; çizgiler daha 
yalın, renkler ise fonlarda daha açık olmakla birlikte, nesne ya da figürlerde ise daha canlı tonlarda kullanıl-
mıştır. Bu gelişim doğrultusunda sanatçı, 1970’den sonra ulaştığı oldukça yalınlaşan anlatımı ve soyutlamacı 
biçimlendirme anlayışına yönelik geliştirdiği kendine özgü kimliğini, yaşamının sonuna kadar bu anlayışa 
yönelik eserler üreterek sürdürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Cevat Dereli, Türk Resmi, Resimde Peyzaj, Resimde Figür, Figüratif Resim 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: ANTALYA DOKUMA ALANI 
ÖZELİNDE BİR PROJE DENEYİMİ

Alper ÇAKIROĞLU1, Serkan SINMAZ2, Aslı ALTANLARZ3

1DCH Mimarlık, İstanbul / Türkiye

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Programı, İstanbul / Türkiye

3Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Amasya / Türkiye

Öz: Kentsel dönüşüm süreci mevcut değerler ve yükselen eğilimler doğrultusunda biçimlendirilmelidir. Gi-
riş: Bu bağlamda “Yaratıcı kent” söylemi 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında kültür etkinlikleri 
aracılığıyla sanayisizleşme sürecindeki şehirlerin dönüşümüne bütünleşik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır 
(Hospers ve Pen, 2008; Florida, 2003). Özellikle endüstriyel mirasın en önemli yapıtlarının, sanata ve kültüre 
erişim ve katılımın desteklenmesi ve kültür eksenli dönüşümden elde edilecek faydanın daha geniş kesimlere 
dağıtılmasını sağlanmasının hem fiziksel hem de ekonomik çevrenin gelişimine önemli bir katkı sağlayaca-
ğı düşünülmektedir. Bu nedenle 1955 yılında kurulan Dokuma fabrikası ve yakın çevresinin kültür eksenli 
dönüşümünün bu çalışma kapsamında ele alınması uygun görülmüştür. Amaç: Çalışmanın amacı, endüstri 
mirası alanlarınu dönüşüm sürecinde çağımızın yükselen sektörü olan yaratıcı endüstrilerin rolünü ve önemini 
açıklamak, konuyu örnek bir proje alanı ile tartışmaya açmaktır. Kapsam: Bu çalışmada ilk olarak endüstri-
yel mirasın korunması ve yeniden kullanımı aşamasında yaratıcı endüstrilerin rolü teorik olarak açıklanarak, 
çeşitli örneklerle somutlaştırılacaktır. İkinci olarak Dokuma Fabrikası ve yakın çevresinin gelişme süreci, plan 
durumu, proje ve uygulamalar açıklanacaktır. Son olarak örnek alan için geliştirilen yarışma kurgusu, proje 
önerisi ve farklı yaklaşımlar tartışılacaktır. Yöntem: Bu kapsamda öncelikle literatür araştırmasına dayalı ola-
rak “yaratıcı kent, yaratıcı sektörler ve endüstri mirası alanların dönüşümü” konuları araştırılarak, örnekler 
incelenmiştir. İkinci olarak örnek alanın gelişme süreci araştırılarak deneysel bir proje önerisi geliştirilmiştir. 
Öneri iki ve üç boyutlu materyaller kullanılarak görselleştirilmiştir. Üçüncü kısımda yarışma şartnamesinin 
kurgusu ve bu bağlamda proje üretim süreci değerlendirilmiştir. Bulgular: Literatürü incelediğimizde yaratıcı 
kenti “yerel ekonomik yapıyı çeşitlendiren ve imalat sanayisindeki istihdam kaybını telafi eden yerler (Lavan-
ga 2009: 62)” ve “toplumu daha yaşanabilir ve çalışabilir kılmak için kültür ve sanatın, farklı biçimde ifade 
biçimlerinin ve yaratıcılığın yeşerdiği yerler (Bradford, 2004)” olarak ele alan iki farklı yaklaşımın olduğunu 
görmekteyiz. Kültür eksenli kavramsallaştırma olarak da adlandırabileceğimiz bu ikinci yaklaşımda yaratıcı 
kent kültür, sanat, toplum refahı ve kültürel altyapıya erişilebilirlik gibi kavramlar ile açıklanmaktadır (Bontje 
ve Musterd, 2009: 845). Güzel sanatlar, sahne sanatları, moda ve tasarım okulları, film akademileri gibi kültür 
endüstrileriyle de bütünleştirilen yaratıcı şehir stratejileri yeni yerel katalizörler ve yaşam tarzı yaratıcıları ola-
rak da görülmektedir. (Kunzmann, 2004: 392; Lavanga, 2009: 63). Bu stratejilerin doğrudan ve dolaylı olarak 
fiziksel çevre (yaşam kalitesi, kamusal alan vb.), toplumsal çevre (uyum, kültürel katılım vb.), kültürel çevre 
(kentsel kültürel yaşam, kimlik, kültürel miras, kültürel yönetim vb.) ve ekonomik çevre için faydalar sağla-
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dığı görülmektedir. Bu kapsamda endüstri mirası niteliği taşıyan kentsel dönüşüm bölgeleri tüm bu faydaların 
sağlanması için stratejik bir konumdadır. Açıklanan içerikte ele alınan örnek bölge Antalya Dokuma Fabrikası 
1955 yılında kurulan Antalya’nın ilk sanayi yatırımıdır. 2004 yılında ekonomik ömrünü tamamlamasıyla ka-
patılan fabrika yapısı, depoları, lojman, kreş ve yemekhane yapıları ile Antalya kenti belleğinde önemli izlere 
sahip bir endüstri mirası konumundadır. Dokuma Fabrikası 2004 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 
tarafından özelleştirme kapsamına alınmıştır. İmar planlarına göre alanda kültürel tesis, park ve MİA kararı 
getirilmiştir. Ancak 2004 yılının haziran ayında ÖİB’nın alanın tahsisi ile ilgili ihale yapmak istemesi üzerine 
basın, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halk tepki göstermişler ve ihalenin iptalini sağlamışlardır. 
Bu bağlamda kollektif bilinç, dayanışma ve kentli olma bilincinin yeniden inşası konuları, alanın yeniden dü-
şünülmesi sürecinden önemli bir katkı sağlamıştır. Akabinde 2015 yılında Dokuma Alanının % 99,99 hissesi 
Özelleştirme İdaresi’nce Kepez Belediyesi’ne devredilerek çalışmalara başlanmıştır. Gelişen toplumsal tepki 
ile mevcut yapıların korunarak yaşatılması, halkın eğitim, spor, kültür ve rekreasyon ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek bir proje üretilmesi talep edilmiştir (Tuncer 2011, Kepez Belediyesi 2018). Bu kapsamda Dokuma 
Projesi Çalışma Grubu girişimi fabrika binaları ve yakın çevresinde eğitim, kültür ve rekreasyon odaklı proje 
ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alanın MİA önerilen kısmının ise emsali düşürülerek endüstri mi-
rası ile bütünleşecek fonksiyonlar içeriğinde yarışmaya açılmıştır. Başka bir ifadeyle son 15 yıldan günümüze 
süregelen değişim ve dönüşüm süreci 2018 yılında alana dair bir kentsel tasarım yarışmasıyla hız kazanmıştır. 
Sonuç: Bulgular ve analizler çerçevesinde üretilen yaklaşımın temel amacı erişilebilirlik bakımından konum 
değeri yüksek, çevredeki birçok kamusal alan için bağlayıcı nitelikte olan ve Antalya kent belleğinde önemli 
bir yer edinmiş örnek alanda sosyal sermayenin talebini karşılayacak, Antalya’nın turizm kimliğine uyum sağ-
layacak ve çevresindeki kamu kurumlarıyla bütünleşecek içerikte bir proje geliştirmek olarak belirlenmiştir. 
Kamusal alanların yaratıcı endüstrilerin birleştirici gücüyle canlılık kazanacağı bir senaryo kurgulanmıştır. 
Genel mimari kurgu, nesnel bir dil ile Dokuma Fabrikasını vurgulayan, bu yapının mimari karakteri, bölgesel 
iklim şartları ve mevcut peyzaj öğeleriyle beraber biçimlenen, kentsel akslar ve çevresel faktörlerle birleşerek 
kesinleştirilmiştir. Diğer yandan üretilen ve incelenen projelerde şartname kurgusu ile yaşanan ikilemlerin 
proje üretim süreçlerine yansıdığı görülmektedir. Çalışma alanı sınırı, mevcut imar durumu ve endüstri mirası 
ile uyum konusundaki gri alanlar önerilen projelere öznel bir bakış açısı yüklemektedir. Bu durum kentin ortak 
belleğine işlenecek bir alanın toplumsal kabul görebilmesi açısından kritik bir noktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Sektörler, Kentsel Dönüşüm, Endüstriyel Miras Alanı
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SEMBOLİZM AKIMI KAPSAMINDA KADIN FİGÜRÜNÜN İŞLENİŞİ 

Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2, Fatih İŞLEYEN3

1Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, Çorum/ Türkiye
2 Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksek Okulu, Grafik Tasarım Bölümü, Çorum / Türkiye

3Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya/ Türkiye

Öz: Giriş: Empresyonizm’in natüralist etkisine tepki olarak doğduğu bilinen Sembolizm; 19. yüzyılın sonu 
20. yüzyılın başlarında objektivist yaklaşıma karşı gelen ve sanatçıların korkular, düşler, fanteziler ya da ruh 
halleri gibi değişkenlik gösteren duygularını tuvallerine yansıtmalarına olanak sağlayan bir akımdır. Öznel bir 
zihinsel yorum veya imgelem olarak derin bir çeşitleme sunan akım; yaratıcılığın oldukça ön plana çıkarıldığı 
ve estetik bir gerçeklikle, metafiziksel aykırılıkların bütünleştirildiği tinsel kompozisyonlara sahiptir. Konula-
rını çoğu zaman Romantizm akımındaki gibi ölüm, hayaletler ve deniz temalarından alan Sembolizm, dini ve 
mistik öğelere ağırlıklı olarak yer vermekle birlikte, düşünceleri sembollerle ifade etmeyi ilke edinmiştir. 19. 
Yüzyılda gelişme gösteren materyalist anlayışa karşı bir duruş olarak duygu, hayal, karmaşa, ruhsallık, erotizm 
ve iç duyarlılığı öne çıkaran tavrıyla akım, eserlerde duyguların çok sesli ve coşkulu ifadeler ile ortaya koyul-
ması yönüyle dikkat çekmektedir. Dışavurumculuk akımının doğmasında da etken rol oynayan Sembolizm 
akımı kapsamında kadın figürlü eserleri ile ön plana çıkan sanatçılar; Gustave Moreau, Odilon Redon, James 
Ensor, Jan Toorop, Edvard Munch ve Arnold Böcklin olarak sıralanmaktadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı 
Sembolizm akımı hakkında bilgiler vermek ve ünlü sembolist sanatçıların kadın figürlü resimlerini simgele-
dikleri anlamlar bakımından inceleyerek yorumlamaktır. Kapsam: Bu araştırma; 1885-1895 yılları arasında 
etkili olan Sembolizm akımına yönelik figüratif eserler veren ünlü sanatçıların, kadın figürlerindeki simgesel 
özelliklerin ele alınarak yorumlanması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmada ele alınan 
resimler, sembolist sanatçıların özellikle kadın figürünü kullanarak vurgu yaptığı çalışmalar ile sınırlandırıla-
rak yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli tavırla-
rı, davranışları karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e 
(1994: 14) göre, belli bir zamanda olay ve olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, 
toplum evreninden seçilen bir örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak ta-
nımlanabilir. Bulgular: Sembolist ressamlar genel olarak konularını büyük mitlerden seçmişler ve düş gücü 
ile birlikte, klasik ve dini temalara oldukça ağırlık vermişlerdir. Mutlak bir düşüncenin ifadesi olan resimler, 
izleyicilerin anlayabileceği biçimler kullanılmak şartı ile sembollerle anlatılmak istenmiştir. İncelikle işlen-
miş gizemli tasvirler, düş gücüyle harmanlanmış simgesel anlamlarla beslenen bir takım dekoratif unsurlarla 
zenginleştirilmiştir. Sonuç: Sembolizm akımı kapsamında yaptıkları eserlerde kadın figürlü resimleri ile ön 
plana çıkan sanatçılar arasından Gustave Moreau; hayal gücünün ürünlerini, fotoğrafik bir gerçeklikle tuval-
lerine aktarmıştır. İncil’den ya da efsane anlatılarından seçtiği anları tasvir eden sanatçı, resimlerini muğlak 
görsel sembollerle betimlemiştir. Özellikle kutsal ve fani varlıklara ağırlık verilen eserler, cinsellik temasına 
vurgu yapmakta ve figürler ilahi ile dünyevi duygular arasındaki ilişkileri öne çıkarak bir görsellikle yorum-
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lanmaktadır. Odilon Redon; önceleri az renk kullanarak gerçekleştirdiği portre ağırlıklı eserlerinin ardından 
Sembolizm’i benimseyerek çok renkli portre ve naturmortlar üzerine çalışmıştır. Eserlerindeki kadın figürleri; 
soyut desenlerin arasından belirginleşen dekoratif özellikler barındırarak, rengin açıklayıcı ve düşündürücü 
etkisini gözler önüne sermektedir. Hassas fırça darbeleri ile gerçekçi bir üslupta betimlenen kadın figürleri 
saydam ve soluk ten tonlarıyla, Rönesans’ın mermer heykellerini çağrıştırırken, izleyiciyi gerçek dünya ile 
ölüm arasında düşündürmektedir. James Ensor, Belçika’nın yerel karnavallarında kullanılan maskelerden yola 
çıkarak ürettiği resimlerinde yer alan kadın figürlerinin, yüzlerini de benzer maskelerle betimlemiş ve yüzleri 
maskelerle ifade ettiği sembolik eserleri ile çağdaş toplumun güncel yapısını eleştirmiştir. Jan Toorop, tiyatral 
bir görüntüyü andıran imgesel kompozisyonlarında yer alan kadın figürlerini ruhani bir yapı ile destekleyerek 
ortaya koymuştur. Empatik jestlerle sunduğu zayıf kadın figürleri, ritmik hareketlerle önlü arkalı yerleştirilen 
diğer figürler ile girift bir yapıyla sıralanmaktadır. Karmaşık kompozisyonlar içerisinde oldukça stilize edil-
miş eğrisel hareketlerle tasvir edilen figürler; inanç ve ölüm gibi karanlık konulara işaret etmektedir. Edvard 
Munch, yoğun renkleri ve soyutlamaları ile gizemli olduğu kadar kaygı, duygusal acı ve psikolojik baskıları 
öne çıkardığı sembolik resimlerindeki kadın figürlerinde, cinsel temaların işlenişine ağırlık vermektedir. Fi-
gürler, duygusal ve psikolojik travmaların bohem değerlendirmelerini açığa çıkaran, kötümser ile kaderci fel-
sefeleri sorgulayan karmaşık ruhlu kompozisyonlar içerisinde sunulmaktadır. Arnold Böcklin, klasik resimden 
etkilenerek ortaya koyduğu resimlerde, mizah ile komediyi, kabus ile birleştirerek güçlü bir melodram etkisi 
yaratmıştır. Kasvetli ve gizemli kompozisyonlar içerisinde yer alan kadın figürleri, Yunan mitolojisinden et-
kilenilerek ortaya koyulmuş figürlere göndermeler yapmaktadır. Karanlık ve melankolik ortamlarda fiziksel 
ve ruhsal ayrılıklar gözlenen kadınların yüz ifadeleri; şehvetli duruşlarının ardında, korku ve endişe taşıyan 
mimiklerle psikolojik bir karmaşanın yoğunluğu içerisindedir. 

Anahtar Kelimeler: Sembolizm, Sembolizim’de Kadın Figürü, Sembolist Resim, Simgecilik
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FARKLI ŞEKİLLERDE CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN 
PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

A. Hakan POLAT1, Ayşegül KAYA TANRIVERDİ2, Ercan ÖZGAN3

1-2-3Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkemizin önemli bir deprem kuşağı içerisinde bulunduğu ve son 70 yıllık süreçte büyük dep-
remler yaşadığı bilinen bir gerçektir. Özellikle 1992 Erzincan depremi, 1995 Dinar depremi, 1999 Gölcük 
ve Düzce depremleri ve 2011 Van depremi çok sayıda can kaybı ile beraber mevcut yapı stokunda ciddi 
hasar ve yıkımlara sebep olmuştur. Ülkemizdeki yapı/bina stokunun önemli bir kısmı da 1997 ve 2006 
yıllarında yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerinden önceki yönetmelik esaslarına göre projelendirilip 
inşa edilen binalardır. Deprem yönetmelikleri değiştikçe mevcut yapı stokundaki binalar değişen tasarım 
kriterlerini karşılamamakta ve deprem güvenliği bakımından riskli hale gelebilmektedir. Mevcut yapı sto-
kunu yeni tasarım şartlarına uygun hale getirmenin en yaygın yöntemi taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi-
dir. Ülkemizde özellikle 1992 Erzincan depremi, 1999 Marmara depremi ve daha sonra meydana gelen 
depremlerde hasar gören yapıların birçoğu farklı yöntemlerle güçlendirilmiştir. Güçlendirme yöntemleri; 
çerçeve gözüne betonarme perde veya çelik çapraz diyagonal ilave edilmesi, betonarme kolon ve kiriş-
lerin mantolanması, betonarme prekast eleman kullanılması, çelik levhalarla güçlendirme, Karbon, cam 
ve aramid esaslı kumaş ve levhalarla yapısal elemanların güçlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Taşıyıcı 
sistemin güçlendirilmesinde maliyetin yanı sıra binayı kullananların ve eşyaların geçici tahliyesi, yapının 
bu süre boyunca kullanılamaması vb. durumlar önemli bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ülke-
mizdeki yapı stokunun çoğunun deprem açısından performanslarının yetersiz olduğu ve güçlendirilmeleri 
gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle özellikle az ve orta yükseklikteki binalar için hızlı ve güvenilir güç-
lendirme teknikleri önem kazanmaktadır. Amaç: Orta yükseklikteki betonarme binalar için hızlı, güvenilir, 
kısa sürede binanın kullanıma açılmasını sağlayan ve aynı zamanda düşük maliyetli güçlendirme yöntemi-
ni araştırmaktır. Kapsam: Düzce ilinde bulunan ve Ülkemizin birçok yerinde de tip proje olarak yapılmış 
olan iki katlı betonarme ilköğretim binası kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman 
gerektirdiğinden, araştırma ve uygulama esnasında okul binasında eğitim öğretimin aksamaması için okulun 
boş olduğu saatlerde, hafta sonlarını da kapsayacak şekilde yapılmıştır. Çalışmanın uzun zaman alması, bina-
dan numune alınması vb. tahribatları da içermesi nedeni ile orta ve az katlı binalara örnek olması amacı ile tek 
bir bina dikkate alınarak yapılmıştır. Bir proje desteği kapsamında benzer özellikte başka binalarda dâhil edile-
rek genişletilip daha geniş kapsamda değerlendirme yapma imkânına kavuşulabilir. Yöntem: İlkokul binası-
nın mevcut taşıyıcı sisteminin performansı belirlenmiş, taşıyıcı sistem elemanı olan kolonlar; Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP) ile kolon boyunca sarılarak, kolonun alt ve üst uçlarında belli yükseklikte 
sarılarak ve kiriş uçları da kolonlarda olduğu gibi kiriş boyunca ve kirişin her iki ucunda belli mesafeler 
boyunca farklı şekillerde sargılama alternatifleri düşünülerek güçlendirilmiştir. Söz konusu binanın farklı 
şekillerde CFRP ile güçlendirilmiş durumdaki performansları ile binasının mevcut durumdaki performans 
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analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları binanın taşıyıcı elemanları ve katları bazında değer-
lendirilmiştir. Binanın normal şartlardaki performans analiz sonuçları ile güçlendirme yapıldıktan sonraki 
performans analiz sonuçları arasındaki farklılıklar belirlenerek yorumlanmıştır. Bulgular: Karbon fiber 
sargılamanın kolon ve kiriş boyunca yapılmasının genel bir uygulama ilkesi esasından farklı olarak; sargıla-
manın yalnız kolon uçlarında ve kolon uçları ile beraber kiriş uçlarında olması durumlarının karşılaştırıldığı 
çalışmada, sırası ile kolon kiriş elemanların tam boyu sargılama halinde sistemin yatay ötelenme sünekliğinin 
ve performansının, yalnız kolon uçları ve kolon uçları ile beraber kiriş uçlarının sargılanması alternatiflerine 
oranla daha yüksek olduğu fakat performans noktalarının ve süneklik değerlerinin yakın olması sebebi ile 
diğer uygulama alternatiflerinin de ekonomik bir uygulama alternatifi olabileceği değerlendirilmiştir. Sonuç: 
Çalışma sonunda, incelenen örnek bina bazında benzer özelliklere sahip az ve orta katlı betonarme binalar için 
hızlı, güvenli, binayı daha kısa sürede kullanıma hazır hale getirebilecek ve düşük maliyetli güçlendirme 
yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Güçlendirme, CFRP, Performans Analizi
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KOLON MANTOLAMA VE BETONARME PERDE DUVARLARLA GÜÇLENDİRİLEN 
ÇERÇEVELERİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ

A. Hakan POLAT1, Ayşegül KAYA TANRIVERDİ2, Ercan ÖZGAN3

1-2-3Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir kısmı orta ve az yükseklikteki yapılardan oluşmaktadır. 
Yapıların taşıyıcı sistemlerinin tasarımı, yeni teknoloji ve uygulamalarla birlikte gelişmekte ve bu değişik-
likler mevcut yönetmeliklerin deprem faktörüne bağlı olarak yenilenmesini de zorunlu hale getirmektedir. 
Mevcut yapılar önceki yönetmelik şartlarına göre yapıldıkları için yenilenen yönetmelik şartlarını sağla-
yamaz duruma düşebilmektedirler. Ülkemizdeki yapı/bina stokunun önemli bir kısmı da 1997 ve 2006 yıl-
larında yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerinden önceki yönetmelik esaslarına göre projelendirilip inşa 
edilen binalardır. Deprem yönetmelikleri değiştikçe mevcut yapı stokundaki binalar değişen tasarım kri-
terlerini karşılamamakta ve deprem güvenliği bakımından riskli hale gelebilmektedir. Bu durumda, mev-
cut yapıların yeni yönetmelik şartlarına göre performanslarının analiz edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. 
Analizler sonucunda yapının yeni yönetmelik şartlarını sağlayamaması taşıyıcı elemanların performans-
larına göre değerlendirilmektedir. Mevcut yapı stokunu yeni tasarım şartlarına uygun hale getirmenin en 
yaygın yöntemi taşıyıcı sistemin güçlendirilmesidir. Yapının yeni şartlara uygun olarak projelendirilmesi; 
yetersiz olduğu tespit edilen taşıyıcı elemanlar bazında değerlendirilmektedir. Gerekli iyileştirme/güçlen-
dirme çalışmaları da taşıyıcı elemanlar bazında yapılmaktadır. Taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi sisteme 
yeni elemanlar ilave etmek ve mevcut elemanların kapasitelerini artırmak şeklinde tanımlanabilir. Güçlen-
dirme, farklı yapılar için farklı teknik ve şartlarda yapılabilmektedir. Betonarme binaların güçlendirilmesi; 
çoğunlukla kolonların mantolanması, çerçeve boşluklarına (gözlerine) perde ilave edilmesi, Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP) kumaşlar ve levhalar ile sarılma, çelik çapraz elemanlar kullanılması şeklinde 
özetlenebilir. Taşıyıcı sistemin güçlendirilmesinde maliyetin yanı sıra binayı kullananların ve eşyaların 
geçici tahliyesi, yapının bu süre boyunca kullanılamaması vb. durumlar önemli bir sorundur. Ülkemizdeki 
yapı stokunun çoğunun deprem açısından performanslarının yetersiz olduğu ve güçlendirilmeleri gerektiği 
bilinmektedir. Bu nedenle özellikle az ve orta yükseklikteki binalar için hızlı ve güvenilir güçlendirme 
teknikleri önem kazanmaktadır. Amaç: Orta yükseklikteki betonarme bir eğitim binasının mevcut zemin 
şartları ve taşıyıcı sistemi göz önüne alınarak Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetme-
lik (DBYBHY-2007) hükümlerine göre doğrusal elastik olmayan yöntemle performansının belirlenmesi. 
Analiz sonucunda güçlendirme gerekiyorsa güçlendirmenin kolonların mantolanması ve çerçeve boşlukla-
rına (göze) perde duvar yapılması durumunda performans analizi sonuçlarını karşılaştırmak. Karşılaştırma 
sonucunda çerçeve boşlularına perde duvar yapılması gerekiyorsa optimum duvar kesit alanını kat alanı-
nın % oranı cinsinden belirleyerek projelendirmektir. Kapsam: Düzce ilinde bulunan ve tip proje olarak 
başka yerlerde de yapılmış olan az-orta katlı bina örneğini temsil edebilecek betonarme bir okul binasını 
kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, araştırma ve uygulama 
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esnasında okul binasında eğitim öğretimin aksamaması için okulun boş olduğu saatlerde, hafta sonlarını da 
kapsayacak şekilde yapılmıştır. Çalışmanın uzun zaman alması, binadan numune alınması vb. tahribatları da 
içermesi nedeni ile orta ve az katlı binalara örnek olması amacı ile tek bir bina dikkate alınarak yapılmıştır. Bir 
proje desteği kapsamında benzer özellikte başka binalarda dâhil edilerek genişletilip daha geniş kapsamda de-
ğerlendirme yapma imkânına kavuşulabilir. Yöntem: Öncelikle ilkokul binasının mevcut taşıyıcı sisteminin 
performansı belirlenmiştir. Daha sonra birinci yaklaşım olarak kolonlar Carbon Fiber Reinforced Polymer 
(CFRP) ile kolon boyunca sarılarak güçlendirilmiş ve performans analizi yapılmıştır. İkinci yaklaşım ola-
rak ise çerçeve boşlukları farklı kat alanı oranlarında perde alanları oluşturacak şekilde perdelerle güç-
lendiriliş ve performans analizleri yapılmıştır. Söz konusu binanın normal şartlardaki performans analiz 
sonuçları, kolonların mantolama ile güçlendirilmiş haldeki analiz sonuçları ve çerçeve boşluklarına farklı 
kat alanı oranlarına göre kesit alanları belirlenmiş perde duvarların ilavesi ile yapılan güçlendirmelerin 
performans analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Mevcut taşıyıcı sistemin DBYBHY-2007 Bölüm 
7 hükümlerini sağlamadığının tespiti ile; yalnız kolon mantolama ile sistemin performansının belli bir noktaya 
kadar artırılabildiği, yönetmelik hükümlerine uygun performans kriterlerine ulaşabilmek için sistemde her 
iki doğrultuda asgari %1.5 oranında perde ilave edilmesi gerektiği, artan perde oranı ile beraber performans 
değerlerinin sağlandığı fakat ekonomik yapılabilirlik sınırlarının aşılma riski olabildiği ana bulgular olarak 
değerlendirilmiştir. Sonuç: İncelenen eğitim binasında kolon mantolaması ve betonarme perde ilavesi ile 
yapılan güçlendirmede performans farklılıkları ortaya konulmuştur. Perde ile güçlendirme yapılmak is-
tenmesi durumunda ise sisteme ilave edilecek ideal perde alanı; perdelerin yerleştirileceği katın alanıyla 
orantılı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Güçlendirme, CFRP, Mantolama, Performans Analizi
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MEKÂNDA ZAMANI GÖRMEK VE GÖSTERMEK ÜZERİNE İKİ YAKLAŞIM: TARİHSEL VE 
DENEYİMSEL METOT

Sennur HİLMİOĞLU

T. C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kullanılan mekânları kişiselleştirme arzusu, bireysel mekânlardan kamusal alanlara kadar uzan-
maktadır. Deneyimlenen olaylar ve mekânların etkileşime girmesi ile mekânlar kişiselleşmektedir. Bu olay-
lar olumlu ya da olumsuz da olsa, insanlar zamanı mekânlarda hissetmeyi tercih etmektedirler. Bu şekilde 
mekânların kişiselleşmesi de gerçekleşmektedir. Kişiselleştirme kavramı, yalnızca salt yaşam alanlarını kapsa-
mamakta, şehirlerin meydanları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Zamanın biçimlendirdiği bir ortamda 
mekânın nasıl olduğunu ve zamanı mekân haline getirmenin farklı biçimlerini araştırmak önemli olmaktadır. 
Mekânda zamanı görmenin metotları üzerine bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. Zaman ve mekânın et-
kileşim içinde olması olumludur. Zaman ve mekânın etki içinde olmasının insanlar için ne tür olumlu etkileri 
olduğunun araştırılması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın, gelecekte yapılacak çalışmalara alt yapı olarak 
kullanılması öngörülmektedir. Yapılacak çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Amaç: Ça-
lışmanın amacı, mekân kavramının tarihsel ve deneysel olarak incelenmesidir. Çalışma kapsamında zamanın, 
algıda yanılsamalara yol açtığı var sayılarak, bedende ve mekânda yarattığı değişimin incelenmesi amaçlan-
maktadır. Bu çalışmada kesin yargılara yer verilmeden, gelecekte yapılacak çalışmalara kaynak sağlayabilmek 
ve farklı perspektifler ile konuya başka yönlerden bakılması hedeflenmiştir. Etkileşime giren mekânın dönüşü-
münü, sanallığını ve gerçekliğini enformasyon teknolojilerinin ürünü olan sıvı mimarlık üzerinden incelemek 
amaçlanmaktadır. Kapsam: Zaman ve mekân kavramları farklı içeriklere sahip olsalar da ‘insan’ üst başlığı 
altında bir araya gelmektedirler. İnsan, mekânlarda barınma, hareket etme, var olma eylemlerini gerçekleştir-
mektedir. Mekânlarda insanlar tarafından gerçekleşen bu eylemlerin geçeceği süreye zaman denilmektedir. 
Gerçekleşen eylemlerin etkilediği çevre, yaşadığımız kişisel ve toplumsal mekânları oluşturmaktadır. Bu ça-
lışmada, barınma, hareket etme, var olma eylemlerinin dâhil olduğu mekânlar kapsamında zamanı görme ve 
gösterme metotlarına ulaşmaya önem verilmektedir. Sınırlıklar: Çalışma sınırları dâhilinde, zamanı mekânda 
görmenin ve göstermenin iki farklı metodu olduğu belirtilmiştir. Mekânlar, tarihsel ve deneyimsel olarak iki 
farklı metoda göre incelenmiştir. Bu incelenmenin yapılmasının nedeni, mekânın algılanış şeklinin zamana 
ve tarihe göre değişmesidir. Çalışmada incelenen mekânların tarihsel boyutunu ve deneyimsel boyutunu sı-
nırlandırırken, nicel veriler ile ulaşılacak sınırlar kapsam dışında bırakılmaktadır. Yöntem: Sosyal bilimler 
üzerinden yürütülen nitel bu çalışmada kavram analizi yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi; literatür taraması ve 
seçilen örneklerin incelenmesi şeklindedir. Çalışmada, üzerine çalışılan kavramlar tanımlanmıştır. Mekânda 
zamanı görmenin metotlarından ilki ‘Tarihsel Metot’, ikincisi ise ‘Deneyimsel Metot’ olarak belirlenmiştir. 
Bu iki metoda ait örnekler verilmiştir. Tarihsel metoda verilen örnekler; Bosna Hersek’teki konut örnekleri, 
Bulgaristan’daki konut örnekleri ve tek örnek olarak ele alınan Cardiff Kıyısı’ndaki Opera Evi olmuştur. Ça-
lışma kapsamında, mekânda zamanı görmenin bir diğer boyutu olarak belirlenen deneyimsel boyut ise, sıvı 
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mimarlık kavramı üzerinden açıklanmıştır. Deneyimsel boyutu açıklamada kullanılan örnekler; İsviçre’deki 
Blur Binası, Japonya’daki Cam ve Su Evi, İspanya’daki Toledo Sanat Müzesi Cam Pavyonu olmuştur. Bul-
gular: Çalışmada, tarihsel metodun ve deneyimsel metodun uygulanması için seçilen örnekler incelenmiştir. 
Bu seçilen örnekler üzerinden araştırma yapılmıştır. Tarihsel metot kapsamında Bosna Savaşı’ndan etkilenen 
Bosna Hersek’teki konutlar araştırılmıştır. Yıkılmış konut örnekleri ve sağlam konutlardaki kurşun izlerinin 
fotoğraflarına yer verilmiştir. Ayrıca Bulgaristan’ın Dobrich şehrinde bulunan, Komünizm yıllarında inşa edil-
miş konutların cepheleri incelenmiştir. Cepheler yıpranmış ve bütünlükten yoksun görünmektedir. Zaman, 
mekân üzerinde etkin olmuştur. Tarihsel metot kapsamında incelenen son örnek olan Cardiff Kıyısı Opera Evi 
tasarlanırken de doğal topografyadan, Cardiff kıyılarında bulunan gümrük ambarlarından ilham alınmıştır. Bu 
yapının tasarımında tarihsel verilerin ilham kaynağı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmada seçilen bu yapılar, 
mekânda zamanı göstermenin tarihsel metoduna örnek olmaktadır. Çalışmada deneyimsel metot üzerine araş-
tırma yapılırken ise, sıvı mimarlığın özelliklerine ulaşmak hedeflenmiştir. Sıvı mimarlığın özellikleri, mimarın 
rolü, kullanıcının rolü, kullanıcının form algısı ve gerçek-sanal ilişkisi ile ilgili edinilen bulgular tablo haline 
getirilmiştir. Sıvı mimarlığın ürünü olan mekânlardaki sanallık, kullanıcının form algısını etkilemektedir. Ger-
çeklik ve sanallık arasındaki geçişler belirginlikten uzaklaştıkça kullanıcıların algılarının değiştiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Sıvı mimarlık kavramının; mimar, doğal çevre, sanallık/gerçeklik, form/estetik, kullanıcı/beden ile 
etkileşimde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu etkileşim irdelenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak; mekânda zamanı 
görmenin metotları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Tarihsel metot ve deneyimsel metot açıklanmıştır. Her bir 
metodun incelenmesi için örneklere yer verilmiştir. Tarihsel metot kapsamında Bosna Savaşı’ndan etkilenen 
Bosna Hersek’teki konutlar ve Bulgaristan’ın Dobrich şehrindeki konutların cepheleri incelenmiştir. Tarihsel 
metot kapsamında incelenen son örnek olan Cardiff Kıyısı Opera Evi tasarlanırken tarihsel verilerin ilham 
kaynağı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu tasarımlar, mekânda zamanı göstermenin tarihsel metoduna örnek 
olmaktadır. Deneyimsel metot ise, sıvı mimarlık ile ilişkilendirilmiştir. Sıvı mimarlık açıklanırken mimarın 
rolü, kullanıcının rolü ve kullanıcının zamanın değişimine paralel değişim gösteren form algısı ile ilgili bilgi 
verilmiştir. Mekân olgusu üzerinden gerçek ve sanal kavramları tanımlanmıştır. Gerçek ve sanal kavramlarının 
ilişkisi başlıklar halinde incelenmiştir. Bu başlıklar arasındaki net olmayan ayrımlar ve geçişler özetlenmiştir. 
Enformasyon teknolojilerinin ürünü olan sıvı mimarlıkta bedenin, mekânı sadece izleyen, kullanan, algılayan 
olmadığı belirlenmiştir. Bedenin, aynı zamanda mekânı etkileyen, değiştiren, bozan, yeniden şekillendiren 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Mekân, Tasarım, Mimari Tasarım, Sıvı Mimarlık, Enformasyon Teknolojileri
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İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY1, B. Burak KAPTAN2

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Yat İnşaatı Bölümü,  
Bodrum, Muğla / Türkiye

2Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık Bölümü, Eskişehir / Türkiye

Öz: Giriş: İç mekan tasarımı ilk çağlarda insanların yatma, yeme ve depolama gibi gereksinimleri için kendi-
lerine mekan düzenlemeleri yapmaları ile başlayan bu kültür, 17-18. Yüzyıllarda teknoloji gelişimi ile tasarım 
anlayışını bütünleştirerek konut ve mobilyalarda yansımaya başlamasıyla devam etmektedir. 17. Yüzyıl sonra-
sında meslek eğitimine ağırlık verilerek akademiler ön plana çıkmaya başlamıştır. İlk düzenli programa sahip 
sanat akademisi olan Güzel Sanatlar Okulu (Ecole des Beaux –Arts) Fransa’da kurulmuştur. Atölye eğitimleri 
ve ders biçimleri ile günümüz tasarım eğitimi temellerini oluşturan okullardan biri olduğu görülmektedir. 1919 
yılında ise tasarım, sanat, zanaat, mimarlık eğitimlerini bir çatıda toplayan Bauhaus Okulu (Das Staatliche 
Bauhaus) Almanya’da kurulmuş, günümüz Temel Tasarım eğitimi temelleri bu okulda atılmıştır. 19. Yüzyılda 
Endüstri Devrimi ile teknik gelişmeler yaşanarak iç mekan tasarımında biçimsel ve işlevsel öncelikleri sor-
gulayan akımların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla bu alanda eğitimler görülmektedir. Öncelikle meslek 
eğitimi kurslarla verilmeye başlanmıştır, ilk kurs açan okul New York Uygulamalı Güzel Sanatlar Okulu (New 
York School of Applied Arts) olarak bilinmektedir. Mesleğin doğuşu ve gelişimi ile birlikte meslek eğitimi 
alanında gelişmeler görülmeye başlanmıştır. 1964 yılında İç Tasarım Eğitimcileri Konseyi (Interior Design 
Educators Council) ve ardından İç Tasarım Eğitim Araştırmaları Kurumu (Foundation for Interior Design 
Education Research) kurulması ile mesleki eğitim ve eğitim programları tartışılmaya başlanmıştır. 1970 yılı 
ve sonrası meslek kuruluşları ve meslek odaları oluşmaya, mesleki hak ve sınırlılıklar konusunda çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 20. Yüzyılda içmimarlık meslek dalı olarak tanınmaya, profesyonel uygulamalar ya-
pılmaya başlanmış iç mekan tasarımı akımları ve uygulamaları ile uluslararası bir biçime dönüşmüştür. Amaç: 
Bu araştırma sanat ve tasarım eğitimi içerisinde içmimarlık meslek eğitiminin yerini ve özellikle de Türki-
ye’deki eğitim tarihini aktarmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışmada genel olarak mesleki 
gelişimin tarihsel sürecinin aktarılması hedeflenmekte ve Türkiye’deki içmimarlık eğitim tarihini kapsamak-
tadır. Sınırlılıklar: İçmimarlık mesleği eğitiminin gelişimi aktaran bu çalışmada Türkiye’deki eğitim gelişi-
mine ve 2017 yılı İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm bilgilerine yer verilmektedir. Yöntem: 
Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma, literatür ve kaynak tarama kullanılmıştır. Bulgular: Türkiye’de 
içmimarlık eğitimi öncesinde meslek eğitiminin ahilik tarafından üstlenmiş bir yapı olduğu görülmektedir. 
Hem çırak yetiştirmek hem de ahlak eğitiminin bir arada verildiği bu yapıda meslek eğitimi uygulamalı olarak 
gerçekleştirilmektedir. Endüstri Devrimi ile birlikte 1795 yılında mühendislik ve mimarlık alanında bugünkü 
adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (Mühendishane-i Berri Hümayun) ile sanat eğitiminde ise bugünkü adıy-
la Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Sanayi-i Nefise Mektebi) kurulmuştur. 1929 yılında Tezyinat 
(Süsleme) Bölümü bünyesinde İçmimari Atölyesi açılmıştır. 4 yıllık meslek eğitimi verilen bu atölyeler ile 
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içmimarlık eğitimi ilk kez resmi olarak verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1957 yılında eğitime başlayan bugünkü 
adıyla Marmara Üniversitesi’nde (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu) İçmimarlık bölümü açılmıştır. 1982 
yılında Yükseköğretim Kurulu’nun kurulması ile birlikte sanat ve tasarım alanında kurulmuş birçok akademi 
ve okul üniversite olarak eğitim vermeye başlamıştır. 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan-
ları Kılavuzu’na göre Türkiye’de toplamda 43 vakıf, 12 devlet üniversitesi olmak üzere 55 adet İçmimarlık, 
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü eğitim vermektedir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak Türkiye’de 
popüler meslekler arasında yerini alan İçmimarlık mesleği oluşumu ve gelişimi aktarılmaktadır. Mesleğin 
profesyonel anlamda oluşması ile yaygınlaşan ve gelişen eğitimin Türkiye’deki tarihini aktarmak ve literatüre 
katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 Anahtar Kelimeler: İçmimarlık, Mesleki Eğitim, Eğitim Tarihi
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BODRUM GELENEKSEL KONUT YAPISI VE İÇ MEKÂNLARI 

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Yat İnşaatı Programı,  
Bodrum, Muğla / Türkiye

Öz: Giriş: Bodrum; coğrafi özellikleri, tarihi, kültürel değerleri ile olduğu kadar kent dokusu ve konut tipolo-
jisiyle de önemli bir turizm merkezi olmaktadır. Bodrum’da ilk yerleşimler 18. Yüzyıl başlarında kale dışında 
ve kıyı şeridi boyunca yer almaktadır. Kent dokusu zaman içerisinde nüfus yoğunluğu, gelir kaynakları, kıyı 
yerleşim biçimleri ile değişime uğramakta ve sokak yapı ilişkisi ile konut tipleri bu bağlamda ortaya çıkmak-
tadır. Coğrafi özellikler, yerleşim ve konut yapısının biçimlenmesinde önemli bir etken olmuştur. Binaların 
yapımında taş, ahşap, kargı gibi doğal malzemeler kullanılmıştır. Duvarların beyaz renkte boyanması, yüksek 
avlu duvarları ile dar sokakları yaz aylarında güneşin etkileri ve sıcaklıktan korunmak amacıyla yapılanmıştır. 
Coğrafi özelliklerinin yanı sıra gelir kaynaklarının da konut ve yerleşim yeri yapısı üzerinde etkileri açıkça 
görülmektedir. Konutlarda, tarım ve hayvancılık ile uğraşan kesimin oturduğu mahallelerde büyük ve bahçeli, 
sünger ve balıkçılık ile uğraşan kesimin oturduğu mahallelerde daha küçük ve ticarete dönük bir yapılanma 
oluşmuştur. 1980 sonrası gelişen turizm ile birçok yapının yeniden biçimlendiği de görülmektedir. Bodrum’un 
kendine özgü geleneksel konut yapısı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları, Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hükümleri ile korunmaya çalışılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı; Bodrum geleneksel kent do-
kusuna değinmek, geleneksel konut yapıları, malzemeleri ve iç mekanları hakkında örneklerle bilgi vermek-
tir. Kapsam: Bu çalışma genel olarak kent ve konut bilgilerine yer verilmesini, geleneksel konut tiplerini 
örnek çizimler, iç mekanlara ait fotoğraflarla detaylı bir biçimde aktarılmasını kapsamaktadır. Sınırlılıklar: 
Bodrum’da bulunan üç tip geleneksel konut yapısının aktarılmasında örneklem olarak Bodrum kentsel sit alanı 
olan merkez bölgesi seçilmiş ve burada yer alan örneklerle konut tipleri açıklanmıştır. Yöntem: Araştırmada 
yöntem olarak nitel araştırma, literatür ve kaynak tarama kullanılmış, örnekler için sözlü görüşmeleri içeren 
saha çalışmalarına yer verilmiştir. Bulgular: Bodrum geleneksel konutları musandıralı, sakız ve kule olarak üç 
grupta tanımlanmaktadır. Bu konut tipleri iklim, malzeme yapısı, malzeme boyutları gibi sınırlılıklarla benzer 
karakterler göstermiş, ekonomik yapılanma, gelir kaynakları ve kullanım biçimleri ile yapıları birbirlerinden 
ayıran özellikler ortaya çıkmıştır. Musandıralı evler dikdörtgen plana sahip, diğer tiplerden daha küçük, iç 
mekanda farklı kotlarla bölümlerin birbirinden ayrıldığı bir yapıya sahiptir. Genellikle “alt ev” denilen giriş 
kotunda mutfak ve banyo olarak kullanılan, ocak ile pişirme bölümü ve yunmalık denilen yıkanma bölümü yer 
almakta, tuvalet dışarıdadır. Birkaç basamakla oturma bölümüne geçilmekte ve üst kotta musandıra diye adlan-
dırılan bölüm ile yatak odasına geçilmektedir. Musandıra bölümü diğer katlardan daha az yüksekliğe sahiptir. 
Birimler arası geçiş kısımlarında ayrıca yüklük denilen depolama bölümleri yer almaktadır. Sakız tipi evlerin, 
musandıralıya benzer özellikte dikdörtgen planlı fakat daha büyük olduğu görülmektedir. Girişler ve merdiven 
ortada, sağda ve solda simetrik biçimde odalar yer almaktadır. Ocak ve yıkanma birimleri alt katta, tuvalet 
dışarıdadır. Aynı plana sahip iki kattan oluşmaktadır. Kule ev tipleri kareye yakın planlı ve yüksek yapılardır. 
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Bahçe girişlerinde ahır bulunmakta ve ev girişleri bir üst kattan yapılmaktadır. Ev iç mekanları musandıralı ev 
tiplerinde olduğu gibi yarım katlardan oluşmaktadır. Kat aralarında depolama üniteleri yer almaktadır. Gele-
neksel Bodrum konutlarında malzeme olarak cephelerde beyaz renk ya da taş duvarlar bulunmakta, pencere-
lerin etrafında mavi söveler yer almaktadır. İç mekanlarında da duvarlarda beyaz renk ve mobilya, merdiven, 
tavan ve pencere panjurlarında masif ahşap malzeme kullanımı görülmektedir. Sonuç: Bu çalışmada ülke-
mizim turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’un geleneksel konutları, iç mekanları ve yapım malzemeleri 
örneklerle aktarılmakta, konut yapısındaki farklılıklara yer verilmektedir. Sonuç olarak; modernleşme ile bir-
likte değişen yaşam koşulları ve ekonomik gelir kaynakları konut yapısında değişimler oluşturmaktadır. İlgili 
yönetmelikler gereği yapı malzemeleri, renk seçimleri, cephe ölçüleri var olan mimari yapılanmaya uygun 
biçimde tutulmakta ve kent dokusu korunmaya çalışılmaktadır. Muğla Kültür Varlıkları Koruma kurulundan 
alınan bilgiler ışığında yapılan saha çalışmalarında tescilli olan ve geleneksel konut tiplerine benzer özellikler 
gösteren yapıların restorasyon gören ya da konut niteliği değiştirilerek kullanılanlar olduğu gibi terk edilmiş 
biçimde bir çok yapının da bulunduğu, 21 Temmuz 2017’de meydana gelen depremde hasar ve yıkımların 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile geleneksel Bodrum kent ve konut dokusu ile bahsi geçen musandıralı, 
sakız ve kule tiplerine ait iç mekan özelliklerinin aktarılması ve literatüre katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bodrum, Geleneksel Konut Yapısı, İç Mekan



116

SÖZEL SUNUMLAR

DİVANYOLU ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ KENT MEYDANLARI, BU MEYDANLARI 
TANIMLAYAN BİNALAR VE BU MEYDANLARIN BARINDIRDIĞI GÜNÜMÜZDE 

VAROLMAYAN İŞLEVLER

Münevver DAĞGÜLÜ ¹, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ²

¹-² Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Osmanlı döneminde; İstanbul’da tarihi meydanlar ve yollar günlük yaşamın bir parçası olarak 
çeşitli işlevleri bünyesinde barındırmaktaydılar. Bazen bu meydanlar Osmanlı askeri teşkilatının bir toplantı 
yeri; bazen de halkın herhangi bir konuda bilgilendirildiği alanlar olabilmekte ve Her çeşit toplantı, miting, 
isyan, ceza ve infazlar bu meydanlarda gerçekleştirilmekteydi. Bu meydanların çevresindeki külliyeler ve 
bedestenler içinde halkın günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek iş ve meslek gruplarına ait mesleklerinin 
ehli kişiler iş ve düzenlerini oluşturmaktaydılar. Osmanlı Padişahları (1299-1300) imparatorluğun başkentini, 
önce Bursa, daha sonra Edirne ve nihayetinde III.Ahmet’ le birlikte temelli olarak 1703 den sonra İstanbul’a 
taşımışlardır .Özellikle III Ahmet döneminde İstanbul (tarihi yarımada)içinde yeni yollar açılmıştır .Büyük 
saraylar ana yol güzergahında yer almaktaydı ve ayrıca bu yol güzergahında çeşitli etkinliklerin gerçekleş-
tirildiği meydanlar yer almaktaydı. Padişahlara, önemli devlet adamlarına ve sultanlara ait birçok Camiler, 
medreseler, şifahaneler, medreseler ve hastaneler, her türlü iş ve meslek gruplarına ait fabrikalar, atölyeler 
kurulmuştu. Bu meydanlardan bazıları Divan-ı Ali Meydanı, Ayasofya Kebir Meydanı, At meydanı, Acemi 
oğlanları Meydanıydı. Osmanlı İmparatorluğunun son başkenti olan, tarihi yarımadayı çevreleyen surlar için-
deki İstanbul’un en önemli meydanları ve Devlet-i Aliye’nin saltanat yolu olan “Ordu Caddesi” üzerinde, 
İstanbul’un fethinden İmparatorluğun yıkılışına kadar geçen süreçte her türlü etkinliğe sahne olmuş, önemli 
meydanlar bulunmaktadır. İşte Ordu caddesi de denilen; divanyolu ( yeniçeriler caddesi) Aksaray’daki Et 
meydanı ile başlar, Laleli Cami ve Koca Ragıp Paşa külliyesini takiben, bugün mevcut olan Lalelideki İstanbul 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi önünden büyük çarşıya doğru giderken sol tarafta II 
Beyazıt medresesi daha ileride Cami ve türbeleri ve Fatih Sultan Mehmet’in inşa ettirdiği Büyük Çarşının da 
( günümüzde Kapalı Çarşı) içinde yer aldığı, Eski saray önündeki Büyük Beyazıt-ı Veli meydanına ulaşılır, 
aynı güzergahı takiben daha eski bir meydana, Roma ve Bizans döneminden zamanımıza dek gelebilen Çem-
berlitaş’ da ki, Yanık direk meydanına ulaşılır. Ve nihayet Divan yolu Ayasofya Kebir meydanı, At meydanı ve 
Topkapı sarayının birinci avlusundaki Divan-ı Ali Meydanı ile son bulmaktaydı. Bu meydanlar bir askeri sınıf 
olan yeniçeriler ile saray çevresi ve halk arasında etkin bağların kurulmasında önemli roller üstlenmişlerdir. 
Özellikle “Divanyolu” adıyla anılan bu yol güzergahı üzerinde yer alan meydanların geçmişteki işlevlerinin 
neler olduğunu ortaya koymak ve her meydanın kendine özgü işlevlerini vurgulamak bu bilgilerin toplumsal 
hafızamızdan tümüyle silinmesini önlemek açısından önem kazanmaktadır. Bir zamanlar bu meydanlar,onları 
çevreleyerek tanımlayan binalar,bu binaların barındırdıkları işlevler, bu meydanlarda tarihi süreç boyunca ger-
çekleştirilen etkinlikler,her meydanı ayrı kullanılış biçimi ile bir dönemin günlük yaşamı ve sosyal yapısını or-
taya koyan nitelikleri ile farklı özellikler taşımaktaydılar.Bu meydanlar at meydanı,deve meydanı,et meydanı 
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,divan-ı ali meydanı gibi isimlerle anılmaktaydı.Her meydan çevresinde yer alan külliyeler ve içindeki eğitim 
yapılarıyla,işliklerle,çarşılar ve alışveriş alanlarıyla,acemi oğlan ve yeniçeri kışlaları,askeri etkinlik alanlarıyla 
çok zengin,hareketli ve adeta kent bütününün can damarı üzerinde yer alan yaşayan birer organizma gibiydi-
ler.1922 tarihli ve hava fotoğraflarından üretilmiş bir harita üzerinde yapılan incelemede Divanyolu’nun hala 
kentin en prestijli yol aksı olduğu görülmektedir.Yol güzergahındaki meydan ve sokak isimleri bu meydanların 
özelleştirilmiş kullanımlarıyla geçmişten günümüze bir köprü oluşturmakta ve günümüzde artık aynı işlevi 
barındırmasa bile geçmişi hatırlatan isimleriyle canlı ve hareketli yaşamlarını sürdürmektedirler. Amaç: Çalış-
manın amacı 1922 tarihli harita esas alınarak ve daha eski başka haritalardan ve yazılı metinlerden elde edilen 
bilgilerle üretilen görsellerde bir zamanlar bu meydanlar üzerinde yer alan ve günümüzde mevcut olmayan 
yapıların da belirlenmesiyle geçmişte bu meydanlarda varolan yaşamın çözümlenmesidir. Kapsam: Çalış-
ma İstanbul kentinin çok sayıda tarihi cadde aksından onu çok özel kılan nitelikleri nedeniyle sadece Ordu 
caddesi de denilen “Divanyolu” üzerindeki meydanlara odaklanmaktadır.Sınırlılıklar:Bu meydanlar üzerinde 
geçmişte var olmuş olan ve meydanlara kimliklerini kazandıran yapı stokunun tümüne ulaşmak kaynak ye-
tersizliği nedeniyle mümkün olmadığından çalışma günümüzde mevcut kaynakların bize bildirdiği envanter 
ile sınırlı kalmıştır. Yöntem: Çalışmada kullanılan yöntem Literatürün araştırılması, tarihi belgelerde yer alan 
bilgilere ulaşılması ve bu bilgilerin hava fotoğraflarından üretilmiş ve bölgenin bilinen en eski ve güvenilir 
haritalarından biri olarak bilinen 1922 tarihli bir haritanın şablon olarak kullanılmasıyla üretilen görseller 
ve günümüz durumunu belgeleyen fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalı olarak analizidir. Bulgular: Yapılan 
çalışma sonucunda umulandan daha fazla geçmiş yapı stokuna dair veriye ulaşılmış ve bu meydanlarda bir za-
manlar kent yaşamına dair gerçekleştirilen önemli etkinlikler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada yeri bilinmeyen 
bazı tarihi yapıların yerleri hakkında öngörüde bulunmak ta mümkün olmuştur. Sonuç: Çalışmanın sonucunda 
İstanbul kentinin geçmişte de günümüzde olduğu gibi toplumsal yaşamın odaklandığı çok sayıda canlı mey-
dana sahip olduğu. Hatta bu meydanların kent yaşamında günümüz meydanlarından çok daha etkili yaşamsal 
roller üstlendikleri görülmüştür. Bu meydanlar günümüz meydanları kadar büyük olmamakla beraber kent iççi 
sirkülasyonunun düğüm noktaları olmaktan çok belli işlevlerde ve hizmetlerde uzmanlaşmış alanlar olarak 
ortaya çıkmaktadırlar.Bunun yanı sıra meydanlar her türden toplumsal etkinlik için de kullanılmaktadırlar.
Meydanların üstlendikleri toplumsal işlevlerin çeşitliliklerinin ise o meydanları çevreleyerek tanımlayan nite-
likli yapı gruplarının barındırdıkları işlevler olduğu görülmüştür.Bu işlevlerin de meydandan meydana önemli 
farklılıklar gösterebildikleri anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Divanyolu,Tarihi meydanlar, Yapılar, Yaşam
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GELENEKSEL MİMARİDE BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ/AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİ

Kader KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Samsun / Türkiye

Öz: Giriş: Sanayi devrimiyle birlikte başlayan teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme, bilinçsiz ve aşırı kaynak 
kullanımı çölleşme, ormansızlaşma, asit yağmurları, küresel ısınma, ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevre 
sorunlarını beraberinde getirmiş ve iklim değişikliklerinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler doğadaki 
ekolojik dengeye zarar vermiş ve geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebep olmuştur. Doğal çevrenin 
bu geri dönüşü olmayan tahribatlarını durdurması amacıyla da ‘sürdürülebilir mimarlık’ kavramı ortaya çık-
mıştır. Sürdürülebilir mimarlık kavramı mevcut arazi ve iklim verilerini dikkate alan, yerel malzemeleri kulla-
nan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik tanıyan, binalarda tüketilen enerji miktarını en aza 
indirgemeyi amaçlamayan tasarım yaklaşımıdır. Mimarlık sonuç ürünü olan yapılar ve yapı endüstrisi, diğer 
faaliyet alanlarına kıyasla yerküredeki kaynakların büyük bölümünü tüketmekte ve yapı üretiminin daha ilk 
evrelerinde yapı alanına yapılan müdahalelerle birlikte ekolojik öğeleri değiştirmeye başlayarak çevre üzerin-
de olumsuz izler bırakmaktadır. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen yapı sektörü ‘çevreye duyarlı tasarım’ 
yaklaşımı konusunda hala bilinçli davranmamakta ve bu duruma bağlı olarak da çevreye vermiş olduğu zararlı 
yaklaşımlara hızla devam etmektedir. Amaç: Bu doğrultuda çalışmadaki ana amaç, bulundukları yörenin iklim 
ve doğa koşullarına uygun çözümler üretmeleriyle ortaya çıkmış, sürdürülebilir mimarlık ve tasarım kriter-
lerine örnek teşkil eden geleneksel mimariden ipuçları yakalamak ve ortaya çıkarmaktır. Kapsam: Çalısma, 
geleneksel mimarinin özelliklerini ve sürdürülebilir tasarım kriterlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. 
Sınırlılıklar: Çalışma kapsamı doğrultusunda geleneksel mimari özellikler barındıran Trabzon kentine ait sit 
alanlarından biri olan Akçaabat/Ortamahalle’deki geleneksel evler incelemeye alınmıştır. Yöntem: ‘Akçaabat 
Ortamahalle Evleri’ yerleşim organizasyonu, mekan organizasyonu, kütle organizasyonu ve cephe organi-
zasyonu başlıkları altında analiz edilerek geleneksel evlerden öğretiler elde edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: 
Seçilen evlerin yerleşim organizasyonu incelendiğinde evlerin ılıman-nemli iklim bölgesi özelliği gösteren 
alanlara uygun dağın üst bölgelerine doğru yerleştikleri, yapılar arası uzaklık durumu incelendiğinde evlerin 
birbirlerini gölgelemeyecek ve hava hareketini engellemeyecek şekilde ayrık yerleştikleri, güneş ışınımla-
rından optimum yararlanacak yönde yönlendirildikleri, nemli ve soğuk esen kuzey-kuzeybatı rüzgarlarından 
korunacak şekilde araziye yerleştikleri ve kullanılan bahçe duvarları ile birlikte rüzgarların yapı kabuğuna olan 
olumsuz etkilerinin azaltılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Seçilen evlerin mekan organizasyonu incelendiğin-
de, iç mekanda istenmeyen ısı kayıp ve kazançları azaltmak için en sıcak olması gereken yaşama mekanlarının 
güneye yönlendirildikleri, evlerin orta bölümünde düzenlenen ve sofaya açılan merdiven kovası yardımıyla 
bina içerisinde; düzenlenen orta sofa aracılığıyla da mekanlar arasında doğal hava sirkülasyonunun sağlan-
maya çalışıldığı, evlerin eğimli olan topoğrafya yapısına uyumlu olacak şekilde yerleşerek bodrum katların 
düzenlendiği, bodrum kat ile birlikte binadaki yaşama mekanlarının zeminden koparılarak zemin ile yaşama 
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mekanları arasında tampon bölgenin oluşturulduğu ve bu tampon bölge yardımıyla da ısı kayıpların ve nemin 
önüne geçildiği görülmüştür. Seçilen evlerin kütle organizasyonu incelendiğinde evlerin formunda kompakt 
formlar yerine rüzgar etkilerinden yararlanmaya imkan tanıyan hareketliliğin ve girintinin çıkıntının olduğu, 
çatılarında ise yağmur yağışlarının görüldüğü bu bölgeye uygun olarak kırma çatı şeklinde çatı formunun dü-
zenlendiği tespit edilmiştir. Seçilen evlerin cephe organizasyonu incelendiğinde bina girişlerinin soğuk rüzgar 
yönünde düzenlenmeyerek istenmeyen ısı kayıplarının azaltıldığı, güney ve doğu cephelerinin gelen güneş 
ışınımlarından daha fazla yararlanan cepheler olmaları nedeniyle evlerin güney ve doğu cephelerinde çok 
sayıda pencerelerin açıldığı ve güneşin ısıtıcı etkilerinden yararlanılmaya çalışıldığı, bazı mekanlarda da kar-
şılıklı pencere boşlukları yardımıyla mekan içerisinde çapraz havalandırmaya imkan tanındığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca evlerin malzeme özelliklerine bakıldığında ise evlerde bölgenin iklimine uygun yerel malzeme olan taş 
ve ahşabın kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuçlar: Yapılan çalışmalar doğrultusunda Akçaabat Ortamahalle 
geleneksel evlerinin sürdürülebilir mimarlığa örnek teşkil eden tasarım yaklaşımlarına sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Evlerin arazi ve topoğrafya yapısına uyumlu olacak şekilde yerleştiği, yerin getirdiği iklimsel veri-
leri dikkate aldığı, enerji korunumunu sağlamaya yönelik düzenlemelere sahip olduğu ve yerel malzemelerin 
kullanımına öncelik tanıdığı görülmüştür. Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmış, 
deneme yanılma yöntemiyle ortaya çıkmış, basit çözümlerle çevre ve enerji tüketimi dengesini kurabilmiş bu 
geleneksel evler, çevre ve enerji kaynaklarının tükenmesi durumuna geldiğimiz bu dönemde yapı sektörüne 
sürdürülebilir mimarlık kapsamında kazandırdığı öğretilerle rehberlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Enerji Etkin Mimarlık, Geleneksel Mimari, Akçaabat Ortama-
halle Evleri
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YEŞİL BİNA TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN PALLADİUM TOWER VE BARCO TEKSTİL 
FABRİKASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ekrem KAZAN1, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ2

1-2İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz:Giriş: Sanayi devriminin insanlara getirdiği refahın yanı sıra, yüz yıllık süreç içerisinde bu refah düzeyine 
paralel, insanların konut ihtiyaçlarıyla şehirler, büyümekle karşı karşıya kalmıştır. Sanayi ve konut stokunun 
hızla artışı çevre sorunlarını da günümüze taşımıştır. Doğal kaynakların büyük bir bölümü sanayi ve konutlar 
tarafından kullanıldığı göz ününe alınırsa bilinçsiz bu kullanımlar çevre ve hava kirliliğinin en büyük sebep-
lerini teşkil etmektedir. Bu sorunları en aza indirme ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma adına son 
yıllarda ‘’sürdürülebilir mimari’’ kavramı ortaya çıkmıştır. Doğanın ve doğal kaynakların yetişen nesillere 
sağlıklı aktarımı açısından konut ve çevrenin, tasarım aşamasından sonuca varılmasına kadar kullanılacak 
malzemelerin seçimi konusunda, yeşil bina tasarım kriterler ortaya konmaya başlanmıştır. Bu tasarım kriter-
leri enerjinin verimli kullanımı, su kullanımının azaltılması, binaların kendi enerjilerini üretmesi, iç yaşam 
konforu ve atıkların geri dönüşülebilirliğini kapsamaktadır. Yukarıda bahsi geçen nedenlere bağlı olarak, bir 
çok ülkede yeşil bina kavramını bölgesel ve coğrafi farklılıkları da gözetilerek, belli kriterlere bağlamak üzere, 
yeşil bina sertifikasyon sistemlerini kurmaya, ülkelerinden sonra bu sistemleri Dünyaya yaymaya başlamış-
lardır. En yaygın ve önemlileri, Leed (ABD), Breeam (İngiltere) ve Dgnb ( Almanya) başta olmak üzere, bir 
çok sistem dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılım ve ilgi görmektedir. Amaç:Araştırmada, son yıllarda 
sürdürülebilir yeşil bina kavramıyla ortaya çıkan sertifika sistemlerinin, binalarına prestij kazandırmayı ön-
celik haline getiren bir anlayışla, etik kurallarla hareket ederek sertifika sistemine dahil olmayan fakat yeşil 
bina kriterlerini sağlayan anlayışın farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Kapsam:Makale şehir 
merkezinde Leed gold kriterlerini yerine getirmiş prestijli bir örneği teşkil eden Ataşehir Palladium Tower ve 
şehir dışında kırsal alanda kurulmuş, Çatalca Barco tekstil fabrika binasının yapım süreçlerini kapsamaktadır. 
Sınırlıklar:Sertifikasız yeşil bina üretiminin ender rastlanan örneklerinden birini oluşturan Barco tekstil fabri-
kası örneğiyle birlikte, Türkiye’de 800 üstünde ki sertifikalı binaların içinden adı geçen Palladium ofis binası 
ile araştırma sınırlandırılmıştır. Yöntem:Palladium Tower için, Leed’in Türkiye’de ki temsilcisi Altensis tara-
fından derecelendirilen sürdürülebilirlik kriterleri, resmi web siteleri üzerindeki yayınları incelenmiş, projeyi 
yürüten gruptan teknik veriler elde edilmiştir. Tekstil fabrikasında ise alan çalışmasıyla birlikte, firma sahibi 
ve inşaat safhalarını gerçekleştiren teknik ekipten gerekli bilgi ve belgeler toplanarak çalışma yöntemine ışık 
tutulmuştur. Bulgular:Sürdürülebilir yapı teknolojisinin tasarım aşamasından bitimine kadar Leed kriterlerine 
göre inşa edilmiş, binalarına saygınlık kazandırma ve pazarlamada ayrıcalık kazanma stratejisine yönelik ya-
pımı tamamlanan Ataşehir Palladium Tower binasının değerlendirilmesiyle birlikte, yeşil bina değerlendirme 
sisteminde, bir belgenin oluşturduğu maliyete ve firmaya bağımlığı hoş görmeyen, doğaya ve insana saygıyı 
misyon edinmiş, proje tasarım aşamasında, yapıda kullanacağı geri dönüştürülebilir malzemeleri tanımlaya-
rak, kendi yeşil binasını inşa edip işletmeye açan Çatalca Barco Tekstil fabrika binasının sürdürülebilir yeşil 
bina kriterlerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Sonuç:Doğadaki kaynakların hızla tükenmesi hava kirli-
liğinin yüksek seviyelere ulaşması, su kaynaklarının hızla azalması, insanların bu konuda bilinçlendirilmeleri, 
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doğayı koruma adına etik değerlerle hareket ederek bilinç altına bu olguların yerleşmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu eğitim ve bilinçlenmeyle birlikte, teknik alt yapısını oluşturan kurumlar çoğaldıkça, bu tür aracı 
firmaların önemini azaltacağı gibi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Alman Standartlar Enstitüsü (Deuts-
ches Institut für Normung e. V.), (DIN) gibi, Ülkelerin milli kuruluşlarında bu sertifikasyon sistemlerindeki ta-
nımlanmış yeşil bina özelliklerini içeren malzemelerinin kullanımının mecburi hale getirilmesiyle de bu aracı 
kuruluşlara ihtiyaç kalmamış olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kâr amacı güden ve aralarındaki rekabetle kendi 
yarattığı sistemlerden ödün vermeye başlayacakları, modelleri çöküntüye uğrayıp, kendi sürdürülebilirliğini 
kaybetmekle karşı karşıya kalabileceklerini göz ardı etmemeleri gerektiğinin sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Palladium Tower, Barco Tekstil, Yeşil Bina Kriterleri, Sürdürülebilirlik
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KIRSAL YERLEŞMELERDE GELENEKSEL KONUTLARIN EKOLOJİK AÇIDAN 
İRDELENMESİ: ILDIRI KÖYÜ ÖRNEĞİ

Burcu ŞENGÜN ERTURGUT¹, Mehmet Bülent ÖZKAN²

1-²Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstri devrimi sonrası başlayan ve 20. yüzyılda artan bir ivmeyle yükselen teknolojik gelişmeler, 
zaman içerisinde insan ve doğa arasındaki hassas dengeyi bozarak, çevre sorunlarını da beraberinde getirmiş-
tir. İnsanların yaşam alanlarına yaptıkları tüm müdahale ve değişiklikler, başta kişiler olmak üzere doğal çevre-
yi doğrudan etkilemiş, ekolojik dengenin olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da 
“ekolojik mimarlık” kavramı ortaya çıkmıştır. Kırsal yerleşim dokularındaki geleneksel konutlar gerek iklim 
ve çevre koşullarına göre şekillenmeleri gerekse yere özgü malzeme ve doğaya aykırı düşmeyen yapım teknik-
leri nedeniyle ekolojik mimarlığın en iyi örnekleridir. Ege Bölgesi içerisinde yer alan Ildırı Köyü; mimari yapı-
sı, tarihi özellikleri, topografik yapısı, yerel halkı (geçmişte Türk ve Rum toplumu iken bugün sadece Türk top-
lumu), sosyo-ekonomik yapısı, yaşam tarzı ve gelenekleri ile dikkat çeken kırsal yerleşim alanlarından biridir. 
Günümüzde hızla değişen yaşam tarzı, konfor koşulları ve turizmin etkilerine rağmen Ildırı Köyü kendi içinde 
yerel özeliklerini korumaya çalışmaktadır. Amaç: Kırsal yerleşim alanlarındaki geleneksel mimarlığı ekolojik 
açıdan ele alan bu çalışmada; mimari analizler dikkate alınarak yerleşme yapısı, bina formu ve kabuğu, bina 
yönü, mekan organizasyonu, malzeme seçimi, konstrüksiyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
bağlamında gerçekleştirilen gözlemler sonucunda, ortaya konulacak ekolojik özelliklerin Ildırı Köyü’ndeki 
geleneksel konutlarda, anket çalışmasının da desteğiyle, irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Ildırı’nın ge-
rek anket yöntemi sonucundaki istatistiksel verilerle gerekse de gözlem yöntemiyle ekolojik duyarlılığı olan 
yerleşim alanı olduğunu belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, geleneksel mimari-
nin korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmanın kapsamını Ildırı Köyü geleneksel konutları ve konut kullanıcıları oluşturmaktadır. Köy içerisin-
den, yapıların geleneksel mimari özelliklerine dayanarak 31 konut seçilmiştir. Yöntem: Araştırmada anket 
ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplamaya yönelik arazi gözlem formları ve anket formları hazır-
lanmış ve araştırma alanına uygulanmıştır. Arazi gözlem formu hazırlanırken; konutların yerleşim özellikleri, 
mimari özellikleri ve ekolojik özellikleri göz önde bulundurulmuştur. Form üzerinde detaylandırılan bu ana 
başlıklar, arazi üzerinde yapılan çalışmanın sistematik bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. 2007 yılı 
nüfus sayımı sonuçlarına göre Ildırı Köyü hane sayısı 571’dir. Köyde örnek büyüklüğünün, evrene oranının % 
5’in altında kalmayacak sayıda veri toplanması amaçlanmıştır. Ildırı Köyü’nde 31 örnek ile evrenin %5,4’üne 
ulaşılmıştır. Buna dayanarak 31 konut üzerinde gözlem yapılmış, 31 konut kullanıcısıyla da yüz yüze anket 
gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara açık uçlu ve kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Anketlerin istatistiksel analiz-
lerinin gerçekleştirilmesinde, Ege Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim 
Dalı öğretim elemanından destek alınmış, anket sorularının kendi içerisindeki sayı ve yüzde dağılımlarının ya-
pılmasında çapraz tablolama yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın Problemi: Geleneksel yapı kulla-
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nıcılarının çalışmanın anket ve gözlem aşamasında zorluk çıkartarak yapı içlerine girilmesine izin vermemesi, 
anket sorularını cevaplamadaki isteksizlikleri problemlere yol açmıştır. Araştırmanın Kısıtları: Geleneksel 
konutlardan birçoğunun terk edilmiş olması araştırma yapılabilecek yapıları sınırlandırmıştır. Bulgular: Arazi 
gözlem formları yardımıyla gerçekleştirilen gözlemler ve anket çalışmasından elde edilen veriler doğrultusun-
da, Ildırı Köyü geleneksel konut mimarisi özellikleri (mekan organizasyonu, malzeme ve konstrüksiyon, yapı 
elemanları) saptanmıştır. Yapılan bu mimari analizler dikkate alınarak Ildırı Köyü’ndeki geleneksel konutların; 
yerleşme yapısı, bina formu ve kabuğu, bina yönü, mekan organizasyonu, malzeme seçimi ve konstrüksiyon 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bağlamında ekolojik özelliklere sahip oldukları tespit edilmiş-
tir. Sonuç: Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle oluşan çevre sorunları ve bunların çö-
zümü, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakabilmek için ekolojik bilincin oluşmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu sebeple modern mimarinin başlıca hedeflerinden biri çevre dostu, ekolojik yapılar tasarlamak olmalıdır. 
Kırsal yerleşim alanlarındaki geleneksel konutların tasarımına bakıldığında, çevresel faktörleri göz önünde 
bulunduran, doğayla uyumlu yapılar oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, günümüzde gerek birçok ülkede 
gerekse de Türkiye’de tasarım kriteri olarak ilk sırada ekoloji kavramı yer almaktadır. Buna göre çalışmada, 
geleneksel mimarlıktaki ekolojik özelliklerin irdelenmesine yönelik olarak Ildırı Köyü’ndeki geleneksel ko-
nutlar üzerinden analiz çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında köydeki geleneksel konutların mimari 
özellikleri ekolojik özellikler ile birlikte ele alınmış ve bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ildırı 
Köyü’ndeki geleneksel konutların, yapılan analizlere göre ekolojik özelliklere uyum açısından iyi bir örnek 
teşkil ettiği görülmektedir. Ildırı’da birçok yapının kullanılmadığı ve terk edildiği, kullanılmayan yapıların 
da bakımsızlıktan dolayı yıkılıp yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Gerek mimari 
gerekse de tarihi özelliklerinin yanı sıra bu çalışma ile ekolojik özelliklerinin tespiti yapılmış ve yapıların ko-
runmasının gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Yerleşme, Geleneksel Mimari, Ekoloji, Ildırı Köyü Geleneksel Konutları

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZKAN tarafından danışmanlığı yapılan Ege Üniversite-
si, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı”nda yapılmış Burcu ŞENGÜN ERTURGUT’un “Kır-
sal Yerleşmelerde Mimari Yapılaşmaların Ekolojik Açıdan İrdelenmesi: Ildırı ve Şirince Köyü Örnekleri” 
Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasından üretilmiştir.
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ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANIM OLANAKLARI VE TASARIM İLKELERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

B. Ece ŞAHİN 

Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde kütüphaneler, sağladığı öğrenme ve sosyalleşme olanaklarıyla kamusal ilişkilere zemin 
oluşturmakta, bu yönüyle kentlerin yaşama mekanı olarak nitelendirilmektedir. Güncel gereksinimler doğrul-
tusunda tasarlanan kütüphaneler, ulaşılabilir girişleri, farklı öğrenme tercihlerine uygun esnek çalışma ortamı 
ve sosyal kullanım olanaklarıyla, geçmiş dönemdeki örneklerden farklılık taşımaktadır. Çocuk kütüphaneleri, 
belirtilen niteliklere sahip halk kütüphanelerinin temel bölümlerinden biridir. Çocuk kullanıcıları kütüphaneye 
çekebilmek, aslında yetişkinlerin ve ailelerin kütüphaneye gelmesi için neden oluşturması açısından da önem 
taşımaktadır. Çocuk kütüphanelerinin, bilgiye ulaşmayı eğlenceli hale getirebilmesi ve çocuklar tarafından 
sevilen bir ortam oluşturması beklenmektedir. Amaç: Bu kapsamda çalışmada, çocuk kütüphanelerinin tasarı-
mında önem verilmesi gereken temel ilkeleri belirleyebilmek amaçlanmaktadır. Yöntem: Değerlendirme kap-
samında, literatür incelemesi yöntemiyle çocuk kütüphanelerindeki kullanım olanakları ve mekânsal gereksi-
nimler araştırılmaktadır. Bulgular: Çocuk kütüphanelerine, halk kütüphanesi içerisinde bir bölüm olarak yer 
verilmesi çocukların toplumsal yaşamın bir parçası olduklarını hissetmesi açısından yararlı görülmektedir. Bu 
ilişkinin başarılı bir şekilde kurulması için, çocuk bölümünün kütüphane içerisinde tanımlı hale getirilmesine 
ve konumunun belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocuk bölümü, 
kütüphanenin genel mimari karakteriyle uyumlu ve her yaşta çocuğa çekici gelecek bir etki yaratabilmek he-
defiyle tasarlanmalıdır. Çocuklara ayrılan bölüm, kütüphane içerisinde okunabilir olmalı ve çocuklarda aidiyet 
duygusu uyandırabilmelidir. Çocuk kütüphanesinin, giriş holünden görülebilir konumda yer alması ya da farklı 
katta olması halinde, düşey sirkülasyonun girişten algılanabilir bir bölümde planlanması sağlanabilmelidir. 
Çocuk kütüphanelerinin son yıllarda, hikaye anlatımları, okuma etkinlikleri, ev ödevi çalışmaları, farklı tekno-
lojik kaynaklara erişim gibi çeşitli işlevler sunarak, geçmiş dönemlere oranla daha aktif kullanıldıkları belirtil-
mektedir. Bu açıdan kütüphanelerde bebeklik döneminden itibaren farklı yaş gruplarına yönelik, çeşitli aktivite 
ve okuma mekanlarının düzenlenmesine önem verilmektedir. Çocuk kütüphanesindeki kullanım alanlarının, 
işlevsel alt bölümler olarak düzenlenmesi uygun görülmektedir. Kütüphane içerisinde zonlar oluşturmanın, ço-
cuklar arasında işbirlikçi davranışın ve olumlu sosyal ilişkilerin kurulmasını desteklediği belirtilmektedir. Bu 
açıdan, kullanılan mobilyaların da çocukların sosyalleşmesine olanak verebilmesi, esnek kullanabilir olması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Çocuk kütüphanesi içerisindeki alt bölümlerin tasarımında geçirgenlik sağlanma-
sına önem verilmelidir. Bölümler arasındaki ayrımın, çocukların görebileceği yükseklikte, yetişkin gözetimine 
engel oluşturmayan ancak çocukların mahremiyet gereksinimine de olanak verecek çözümlerle sağlanabilmesi 
önem taşımaktadır. Çocukların kütüphaneyi genel olarak bir yetişkin ile birlikte bireysel, ya da okul gezileriyle 
grup olarak kullandığı dikkate alınarak mekanların planlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, kütüphanenin 
okul gezisiyle aynı anda gelen yaklaşık otuz çocuğun hikaye dinlemesi, özel bir çalışmaya ya da bir grup çalış-
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masına katılması için uygun koşullar sunabilmesi beklenmektedir. Ayrıca, çocuğun yetişkin ile birlikte geldiği 
durumlar düşünülerek, bebek arabalarının bırakılması, yetişkinlerin beklemesi, mobilyalarda çocuk ve yetişki-
nin birlikte kullanımına olanak verilmesi gibi gereksinimler tasarım sürecinde dikkate alınmalıdır. Çocukların 
kütüphane materyallerini tanıması açısından renklerden, sembollerden ya da yüksekliklerde değişimlerden 
yararlanılması gerekmektedir. Kütüphanede, çocuklara bilgi ve iletişim teknolojilerinde seçenekler sunulması 
ve bu açıdan kullanım esnekliği sağlayan mekansal düzenlemelere yer verilmesi önem taşımaktadır. Çocuk 
kütüphanelerinde mekânsal olanakların geliştirilmesi ve kullanımın desteklenmesi açısından, çalışmada önemi 
belirtilen konular kapsamında başarılı çözümlere ulaşabilmek için, tasarım süreçlerinde mevcut ve potansiyel 
kullanıcıların katılımına olanak yaratılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Sonuç: Kütüphanelerin çocukluk 
döneminden itibaren aktif olarak kullanımının sağlanması, toplumda kütüphane kullanım alışkanlığın oluşumu 
üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Bu çerçevede, çocuklara farklı öğrenme deneyimleri ve sosyalleşme 
olanakları sunan kütüphanelerin geliştirilmesi açısından, çocuk kütüphanesi tasarımı özel bir konu alanı olarak 
değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, Çocuk Kütüphanesi İşlevleri, Çocuk Kütüphanesi Tasarımı
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SEÇİLMİŞ NEOLİTİK ANADOLU BULUNTU YERLERİNDEKİ ARKEOLOJİK BULUNTU 
TÜRLERİNDEN MİMARİ KİMLİKTE OLANLARI ÜZERİNE BİR DERLEME

Atlıhan Onat KARACALI1, Nur URFALIOĞLU2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İnsan, soyut düşünebildiğini bildiğimiz tek canlıdır. Bu soyut düşünme yeteneği ile biriktirebil-
diklerine kültür; kültürlerin toplamı ile ortaya çıkan kavrama da uygarlık denir. Literatürde, uygarlık tari-
hi için bazı dönüşüm noktaları tespit edilmiştir. Bunlar; “tarım devrimi”, “kentleşme devrimi” ve “endüstri 
devrimi”dir. Bu çalışma günümüzde yapılıyor olsa idi; bunlara, veri işleme ve depolama biçimlerini tümden 
değiştiren “internet devrimi” ve çok yakın bir gelecekte öngörülen ve uygarlığımızı gezegenler arası bir kim-
liğe taşıyacak “Mars’a yerleşim” dönüşümleri de şüphesiz eklenirdi. Tüm bu dönüşümler yaşanmakta iken 
mimarlık her zaman; elde edinilebilen malzeme, tecrübe edilmiş yapı teknolojisi ve toplumsal, kültürel ve 
ekonomik unsurları bünyesinde bulunduracak şekilde gelişmişliğin ve yaşam tarzının göstergesi olmuştur. Uy-
garlığımızın ilk kırılma noktası olan tarım devriminin gerçekleştiği dönem olan Neolitik ve Neolitik mimarlık 
üzerine çalışmak, bu bağlamda anlamlıdır. Bugün, Mars’a yerleşim için Mars’tan yapı malzemesi üretmek gibi 
vernaküler mimarlık kimliğinde çalışmalar kurgulanmaktadır ve tüm ileri teknolojimize rağmen Mars hakkın-
daki bilgi düzeyimiz, belki de Neolitik dönemde Dünya hakkındaki bilgi düzeyimiz ile eşlenebilir konumdadır. 
Öte yandan, üzerinde yaşadığımız Anadolu; tarihin çoğu noktasında doğu ve batı uygarlıkları arasında hem 
sınır hem de köprü işlevi görmüştür. Tarihin bir noktasında Yunan ile Pers, bir başka noktasında İslam ve Hı-
ristiyanlık, bambaşka bir noktasında geleneksel ve modern kültürlerin aracısı olan Anadolu, Neolitik dönemde 
de tarım toplumları ile avcı-toplayıcı göçebeler arasındaki köprüdür ve tarımın, dolayısıyla yerleşik hayat ve 
uygarlığın Avrupa’ya Anadolu üzerinden aktarıldığı görüşü literatürde ağırlık kazanmaktadır. Tüm bu alanları 
kesiştirdiğimizde ortaya çıkan “Neolitik Anadolu Mimarlığı” üzerine yapılacak çalışmalar; birçok açıdan ve 
alandan bakıldığında, sadece geçmişi değil, bugünü ve yakın geleceği daha doğru kavramak noktasında eli-
mize eşsiz veriler sunacaktır. Amaç: Bu araştırma; seçilmiş Neolitik Anadolu buluntu yerlerindeki arkeolojik 
buluntu gruplarından mimari kimlikte olanlarının Neolitik dönemdeki gelişimlerin seyri ile olan kesişimleri ve 
bu noktalarda yapılmış çalışmaların literatüre katkıları üzerine bir derlemeyi amaçlamaktadır. Kapsam: Araş-
tırmanın kapsamı; modern politik sınırları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Asya kıtasında kalan toprakları olarak 
ifade edilen Anadolu’da, Neolitik döneme tarihlenmiş ve literatüre katkı açısından ön plana çıkmış Göbeklite-
pe, Çayönü, Aşıklıhöyük ve Çatalhöyük’teki arkeolojik buluntu türlerinden mimari kimlikte olanlarından oluş-
maktadır. Sınırlıklar: Türkiye’de yüzey araştırmaları ve kazılar dahil dört yüzün üzerinde Neolitik buluntu 
yeri tespit edilmiş ve bu sayı günden güne artıyor olduğundan; çalışma, bunlardan araştırma çapı ve etkisi ile 
ön plana çıkanları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada, öncelikle Neolitik dönem üzerine genel litera-
tür taranmış ve bu dönemde uygarlığımızın önemli dönüşüm noktaları tespit edilmiştir. Ayrıca, Anadolu’nun 
Neolitik dönemdeki önemi ve diğer yerleşim bölgeleri ile olan ilişkileri irdelenmiştir. Anadolu’da tespit edilen 
Neolitik buluntu yerlerinin, Neolitik dönemdeki dönüşümlerle olan ilişkisi de incelenerek; buralardaki mimari 
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unsurların doğru değerlendirilmesi ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Saptanan her bir buluntu yeri için üretil-
miş literatür değerlendirilerek, mimari unsurların ayrıntılı özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bulgular: Neolitik 
dönemde uygarlığın dönüşüm noktaları olarak tarım, seramik ve mimarlık saptanmıştır. Bunlardan ilki olan 
tarımın; gezegenin en az altı farklı noktasında, birbirinden bağımsız olarak deneyimlendiği ortaya çıkmıştır. 
Bu noktalardan biri ve en eskiye tarihleneni olan Yakındoğu’nun sınırları tespit edilmiş ve son dönemde bu 
sınırlar genişletilerek Anadolu’nun iç bölgelerinden biri halinde değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 
bir önemli dönüşüm olan seramiğin; basit bir teknolojik gelişimdense tarımsal üretimin kurumsallaşmasını 
temsil ettiği ve literatürde Neolitik dönemi ikiye bölecek (Seramiksiz ve Seramikli Neolitik) etkide olduğu 
gözlemlenmiştir. Üçüncü dönüşüm ve çalışmanın odağı olan mimari ise; Neolitiğin öncülü olan Paleolitik 
dönemdeki avcı-toplayıcıların geçici kampları, yeterli besin bulunduğunda ortaya çıkan daha uzun soluklu 
mevsimsel kampları ve nihayet Neolitikte tarımın deneyimlenmesi ile yaygınlaşan yerleşik hayat ile tümden 
kalıcı yapıların ortaya çıkması bağlamında ele alınmıştır. Yine konut yapılarının; Seramiksiz Neolitiğin baş-
larında dairesel biçimde iken, Seramiksiz Neolitiğin sonlarında dikdörtgensel biçime dönüştüğü, Seramikli 
Neolitikte ise dikdörtgensel ve çok bölümlü biçime evirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Neolitikte; konut 
yapıları dışında, toplu halde yaşamanın bir getirisi olarak kamusal yapıların kimi buluntu yerlerinde ortaya 
çıktığı görülmüştür. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, Anadolu’da saptanan Neolitik buluntu yerlerinden güney-
doğuda yer alan ikisinin (Göbeklitepe ve Çayönü) gerek kültürel gerekse de mimari açılardan, Yakındoğu’nun 
Anadolu dışındaki geleneksel çekirdeği olan Bereketli Hilal yerleşimleri ile ilişkilendirilebildiği; diğer ikisinin 
(Aşıklıhöyük ve Çatalhöyük) ise, özellikle mimaride oldukça özgün bir gelişim gösteren Orta Anadolu bölge-
sini temsil ettiği çıkarımında bulunulmuştur. Ayrıca her bir buluntu yeri için de özgün değerlendirmeler ortaya 
çıkarılmıştır. Göbeklitepe’de konut yapısının bulunmayıp yapıların tamamının kamusal nitelikte olduğu ve 
Çayönü’ndeki yapı katmanlarının daireselden dikdörtgensel biçime dönüşümün tüm aşamalarını gösterir kim-
likte olduğu fark edilmiştir. Güneydoğudakilerden daha geç bir döneme tarihlenen Aşıklıhöyük’te, Neolitik 
Orta Anadolu’nun karakteristik biçimi olan ve “petek doku” olarak adlandırılan bitişik dikdörtgensel yapılar 
topluluğunun ilk aşamasının görüldüğü ve kamusal kimlikte yapıların varlığının sürdüğü; Aşıklıhöyük’ten de 
geç bir döneme tarihlenen Çatalhöyük’te ise petek dokunun varlığı sürmekte iken, kamusal yapıların ortadan 
kaybolduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neolitik, Neolitik Anadolu, Neolitik Mimari, Vernaküler Mimari

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Nur URFALIOĞLU tarafından danışmanlığı yapılan ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda 
yürütülen Atlıhan Onat KARACALI’nın “Neolitik Anadolu Buluntu Yerleri Restitüsyonları Üzerinden Me-
kan Okumaları” başlıklı doktora tez çalışmasından türetilmiştir.
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KİMYASAL ENJEKSİYON YAPILMIŞ KUMLARDA FARKLI KÜR KOŞULLARININ 
PERMEABİLİTEYE ETKİSİ

Eyubhan AVCI

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Geoteknik mühendisliği uygulamalarında birçok enjeksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Per-
measyon enjeksiyonu bunlar arasında en çok bilinenidir. Permeasyon enjeksiyonu enjeksiyon malzemesinin 
düşük basınçlar altında zemine enjekte edilmesi işlemi olarak tanımlanır. Kimyasal enjeksiyonlar permeasyon 
enjeksiyonları içinde en çok tercih edilen ve en eski enjeksiyon malzemeleridir. Kimyasal enjeksiyon malze-
meleri zemin ve kaya içindeki boşluklara yerleşip jelleşerek zeminlerin ve kayaların dayanımlarını artırırken 
geçirgenliklerinide azaltmaktadır. Dünya genelinde bileşenleri ve kimyasal yapıları birbirinden farklı birçok 
kimyasal enjeksiyon malzemesi bulunmaktadır. Kimyasal enjeksiyonlar içerisinde en yaygın kullanılan enjek-
siyon malzemesi sodyum silikatlardır. Sodyum silikatların çok tercih edilen kimyasal enjeksiyon malzemesi 
olmasında çevre dostu, zararsız ve ekonomik olmaları etkilidir Sodyum silikatlar, silikat kumu ya da herhangi 
bir formdaki silikanın Na2CO3 ile 900 °C civarında ısıl işleme tabii tutulması ile hazır hale getirilir. Rafine 
edildikten sonra sodyum silikat akışkan bir çözelti halini alır. Bu çözeltiye değişik oranlarda su ilave edilerek 
istenen oranda konsantrasyon elde edilir. Hazırlanan çözeltiye asidik karakterde bir malzeme reaktant olar-
ak eklenerek nötrleştirilerek jelleştirilir. Jelleşme derecesini etkilen birçok parametre vardır. Bunlar Sodyum 
silikat oranı, reaktant türü, reaktant miktarı ve ortam sıcaklığıdır. Birçok araştırmacı tarafından Sodyum si-
likat karışımları ile kumlar üzerinde enjeksiyon denemeleri yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda kür 
koşullarının enjeksiyon yapılmış kumların permeabilite değerlerine etkisinden bahsedilmemiştir. Amaç: Bu 
deneysel çalışmada Sodyum silikat-Glyoxal karışımı ile enjeksiyon yapılmış kumların permeabilite değerler-
ine farklı kür koşullarının etkisi araştırılmıştır. Kapsam: Bu deneysel çalışma kapsamında %30 rölatif sıkılıkta 
ve 4 farklı gradasyonda hazırlanmış ince-orta kum karışımlara, 5 farklı Sodyum silikat-Glyoxal karışımı ile 
enjeksiyon denemesi yapılmıştır. Enjeksiyon sonrası Farklı kür koşullarında bekletilmiş numunelerin perme-
abilite değerleri kıyaslanmıştır. Sınırlıklar: Sadece %30 rölatif sıkılıkta hazırlanmış kum numune karışımları 
üzerinde enjeksiyon deneyleri yapılmıştır. Yöntem: Deneylere ilk olarak reolojik özellik belirleme deneyleri 
ile başlanmıştır. 5 farklı karışım oranında hazırlanmış Sodyum silikat-Glyoxal karışımları üzerinde jelleşme 
süresi, viskozite ve sinerez yüzdesi belirleme deneyleri yapılmıştır. 5 farklı Sodyum silikat-Glyoxal solüsyoları 
içinde %30, %40, %50, %60 ve %70 oranlarında sodyum silikat ve tüm karışımlarda %10 oranında Glyoxal ve 
kalan diğer yüzdelerde su bulunmaktadır. Sodyum silikat-Glyoxal solusyonlarının reolojik özelliklerinin belir-
lenmesinden sonra enjeksiyon deneyleri yapılmıştır. Enjeksiyon deneylerinde başarılı olan numuneler açık or-
tamda ve kür tankında bekletilerek 7., 28., 56. ve 150. günlerde düşen seviyeli permeabilite deneyine tabi tutul-
muştur. Deneysel çalışmaların tamamı +20 °C de yapılmıştır. Bulgular: Jelleşme testleri sonucunda Sodyum 
silikat-Glyoxal karışımlarının jelleşme sürelerinin 45 ile 175 dakika arasında değiştiği görülmüştür. Sodyum 
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silikat oranının artması ile jelleşme süreleri kısalmıştır. Jelleşme testlerinden sonra Sodyum silikat-Glyoxal 
karışımları üzerinde viskozite deneyleri yapılmıştır. Karışımların viskoziteleri Brookfield marka Reometre 
ile ölçülmüştür. Ölçümler hemen karışım sonrasında yapılmıştır. Deneyler sonucunda karışımların viskozite 
değerlerinin 1.75 cP ile 5.20 cP arasında olduğu görülmüştür. Sodyum silikat oranının artması ile viskozite 
değerleri artmıştır. Jelleşmesi tamamlanan numuneler üzerinde sinerez yüzdesi belirleme deneyleri yapılmıştır. 
Sinerez ölçümleri 720 gün sürmüş ve ölçümlerde ağzı hava almaz kapaklı kaplar kullanılmıştır. Sodyum si-
likat-Glyoxal karışımlarının sinerez yüzdeleri 720. gün sonunda 51% ile 82% arasında değişmektedir. Sinerez 
yüzdesi zamana bağlı olarak 15. güne kadar hızla artmış, 15. günden sonra artış yavaşlamıştır. Sodyum silikat 
oranının artması ile ile sinerez yüzdesi artmış 40% sodyum silikat oranında sinerez yüzdesi maksimum değere 
çıkmış, bu değerden sonra sodyum silikat yüzdesinin artması ile sinerez yüzdesi azalmıştır. Reolojik özel-
lik belirleme deneylerinden sonra belirlenen karışım oranları ile enjeksiyon deneyleri yapılmıştır. Enjeksiyon 
deneylerinde çok düşük enjeksiyon basınçlarında bile tüm numunelere başarı ile enjeksiyon yapılmıştır. En-
kjeksiyon deneylerinde minimum enjeksiyon basınç değerleri 7 ile 45 kPa arasında değişmektedir. Sodyum 
silikat yüzdesi ve ince kum yüzdesinin artması ile minimum enjeksiyon basıçları artmıştır. Enjeksiyon den-
eylerinden sonra numuneler açık ortam ve kür tankında bekletilmiş ve belirlenen zamanlarda permeabiliteleri 
ölçülmüştür. 150 gün sonunda, %70 sodyum silikat oranı ile enjeksiyon yapılmış numunelerin permeabilite 
değerleri açık ortamda bekletilmiş numuneler için 1.39 x 10-5 cm/s ile 2.93 x 10-5 cm/s arasında, kür ortamında 
bekletilmiş numuneler için 4.63 x 10-6 cm/s ile 9.76 x 10-6 cm/s arasında değişmektedir. %60 sodyum silikat 
oranı ile enjeksiyon yapılmış numunelerin permeabilite değerleri açık ortamda bekletilmiş numuneler için 3.47 
x 10-5 cm/s ile x 7.31 x 10-5 cm/s arasında, kür ortamında bekletilmiş numuneler için 1.16 x 10-5 cm/s ile x 2.44 
x 10-5 cm/s arasında değişmektedir. %50 sodyum silikat oranı ile enjeksiyon yapılmış numunelerin permeabil-
ite değerleri açık ortamda bekletilmiş numuneler için 4.17 x 10-5 cm/s ile x 8.78 x 10-5 arasında, kür ortamında 
bekletilmiş numuneler için 1.39 x 10-5 cm/s ile x 2.93 x 10-5 arasında değişmektedir. %40 sodyum silikat oranı 
ile enjeksiyon yapılmış numunelerin permeabilite değerleri açık ortamda bekletilmiş numuneler için 4.58 x 
10-5 cm/s ile x 9.66 x 10-5 arasında, kür ortamında bekletilmiş numuneler için 1.53 x 10-5 cm/s ile x 3.22 x 
10-5 cm/s arasında değişmektedir. %30 sodyum silikat oranı ile enjeksiyon yapılmış numunelerin permeabilite 
değerleri açık ortamda bekletilmiş numuneler için 2.22 x 10-5 cm/s ile x 4.68 x 10-5 arasında, kür ortamında 
bekletilmiş numuneler için 7.41 x 10-6 cm/s ile x 1.56 x 10-5 arasında değişmektedir. Açık ortamda bekletilmiş 
numunelerin permeabilite değerleri, kür tankında bekletilmiş numunelerin permeabilite değerlerinden büyük 
çıkmıştır. Bunun nedeni açık ortamda bekleyen numunelerin daha fazla büzülme göstermesi ve buna bağlı 
olarak da numune içinde daha fazla kılcal çatlak oluşturmasıdır. Enjeksiyon yapılmış numunelerin permea-
bilite değerleri zamana bağlı olarak azalmıştır, Bu azalma 28. günden sonra yavaşlamaktadır. En düşük per-
meabilite değerleri %70 sodyum silikat oranı ile enjeksiyon yapılmış numunelerde görülmekte iken en yüksek 
permeabilite değerleri %40 sodyum silikat oranı ile enjeksiyon yapılmış karışımlarda görülmüştür. Sonuç: 
Yapılan deney çalışmalar kür koşullarının kimyasal enjeksiyon yapılmış kumlarda permeabiliteyi etkilediğini 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Enjeksiyon, Permeabilite, Kür Koşulları, Jelleşme süresi, Sinerez
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YATAK KATSAYISI DEĞİŞKEN ELASTİK ZEMİN ÜZERİNDEKİ KİRİŞİN EĞİLME 
PROBLEMİNİN FARKLI ANALİTİK TAHMİN YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Hilal ALBAYRAK MUTLU1, Safa Bozkurt COŞKUN2, Eren MUTLU3

1Şile Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul / Türkiye 
2Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

3Arçelik A.Ş., Araştırma ve Geliştirme Merkezi., İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Elastik zemine oturan kirişler uygulamada çok sık rastlanan yapı elemanları olduğundan bu konu-
da yapılan çalışmalar oldukça fazladır. Yapı zemin etkileşimleri konusu günümüze kadar önemini koruyarak 
gelmiştir. Elastik zemine oturan betonarme yapılar, havaalanı yapılarında yumuşak filamentlerin kullanımının 
artması, soğuk bölgelerde yapılan bina çalışmaları, yatay yük etkisindeki düşey kazık ve palplanş kullanımının 
artması ile elastik zemine oturan kiriş, plak ve kabuk problemi gibi uygulama alanlarının çokluğu, elastik ze-
min üzerine oturan betonarme elemanlarının detaylı bir şekilde incelenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
çalışmada da yatak katsayısı değişken elastik zemin üzerindeki kirişin incelenmesi problemi Varyasyonel İte-
rasyon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), Homotopi Pertürbasyon Metodu (Homotopy Perturbati-
on Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodu (Adomian Decomposition Method (ADM)) yöntemleriyle 
incelenmiştir. Varyasyonel İterasyon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), Homotopi Pertürbasyon 
Metodu (Homotopy Perturbation Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodu (Adomian Decomposition 
Method (ADM)) adi/kısmi, doğrusal/doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin çözümünde başarılı ve et-
kin bir şekilde kullanılan analitik tahmin yöntemleridir. Bu yöntemler problemlerin sınır koşullarına uygun 
bir başlangıç tahmin fonksiyonuyla başlayarak problemin tanım aralığında analitik ve sürekli bir fonksiyonu 
çözüm olarak elde etmemizi sağlar. Literatürde problemle ilgili çalışmalar araştırılarak önerilen yöntemlerle 
elde edilen sonuçlar literatürde var olan mevcut çözümlerle karşılaştırılmıştır ve bu çalışmada yapılan tüm 
problemlerin çözümünde mathematica programı kullanılmıştır. Amaç: Bu araştırma ile mühendislik alanında 
yaygın uygulama alanı bulunan elastik zemin üzerindeki kiriş problemlerinin, yatak katsayısı değişken zemin-
ler dikkate alınarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Zemin davranışının modellenmesinde 
değişik yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlardan biri zemin davranışının birbirinden bağımsız elastik yay-
larla temsil edildiği Winkler zemin modelidir. Winkler zemin modeli, elastik zemine oturan kiriş problemleri-
nin çözümünde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elastik zemin, değişken yatak katsayılı 
Winkler zemini olarak ele alınmıştır. Kirişler Euler-Bernoulli kirişi varsayılmış, analizde bu kirişlerin eğil-
me problemi çözülmüştür. Çözüm için Varyasyonel İterasyon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), 
Homotopi Pertürbasyon Metodu (Homotopy Perturbation Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodu 
(Adomian Decomposition Method (ADM)) kullanılarak farklı mertebelerde çözümler elde edilmiştir. Sınır-
lıklar: Yapılan çalışmalar tek açıklıklı kirişler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizde yaygın kullanılan üç ana-
litik tahmin yöntemi tercih edilmiştir. Yöntem: Ele alınan problemin çözümünde, her üç yöntemle de birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci mertebeden çözümler elde edilerek sonuçlar literatürde var olan mevcut 
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bulgularla kıyaslanmıştır. Çözümlerin nasıl yakınsadığı da gözlemlenmiş ve iyi sonuç elde edilebilecek uygun 
çözüm mertebeleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Bulgular: Eğilme problemi için Varyasyonel İteras-
yon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), Homotopi Pertürbasyon Metodu (Homotopy Perturbation 
Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodu (Adomian Decomposition Method (ADM)) ile 1. mertebe, 2. 
mertebe, 3. mertebe, 4. mertebe ve 5. mertebe olarak çözümler üretilmiş, 4. mertebede elde edilen çözümler ile 
5. mertebede çözümlerin farklı olmadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde var olan sonuçlar ile 
kıyaslanarak yöntemlerin performansları değerlendirilmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre Varyasyonel 
İterasyon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), Homotopi Pertürbasyon Metodu (Homotopy Pertur-
bation Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodu (Adomian Decomposition Method (ADM)) benzer 
performans göstermişlerdir. Yöntemler çözüm olarak analitik fonksiyonlar türetmiş ve elde edilen sonuçların 
literatürden seçilmiş problemlerde verilen sonuçlarla çok iyi bir uyum içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Ya-
pılan bu çalışmanın neticesinde, yatak katsayısı değişken elastik zemin üzerindeki kirişlerin eğilme problemi-
nin analizinde Varyasyonel İterasyon Metodu (Variational Iteration Method (VIM)), Homotopi Pertürbasyon 
Metodu (Homotopy Perturbation Method (HPM)) ve Adomian Ayrıştırma Metodunun (Adomian Decomposi-
tion Method (ADM)) etkin olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elastik Zemin, Varyasyonel İterasyon Metodu , Homotopi Pertürbasyon Metodu Adomian 
Ayrıştırma Metodu
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BULANIK MANTIK TABANLI HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI 
İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ, TASARIMI VE OPTİMİZASYONU

Metin TÜYSÜZ1, Halil İbrahim OKUMUŞ2

1-2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojik gelişmeler ve insanların yaşam standartlarının artmasıyla birlikte enerji ihtiyacının da 
beraberinde artmasını sağlamıştır. Son birkaç yüzyıldır enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını karşılayan 
fosil yakıtlar doğaya verdikleri zararlar gibi bir olumsuz etkiye ve rezervlerinin tükenmesi gibi bir soruna 
sahiptir. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında büyük bir ilerleme 
gerçekleştirilmiş, yenilenebilir kaynaklara olan yönelim üst seviyelere çıkmıştır. Özellikle de yarı iletken tek-
nolojisi alanında yaşanan yenilikler ile geliştirilen güç elektroniği elemanları yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimli ve etkin kullanımını artırmıştır. Bütün bu olumlu taraflarının yanında yenilenebilir enerji kaynak-
larının düzeni olmayan ve önceden kestirilebilme oranlarının oldukça düşük olması bazı zorlukları ortaya 
çıkarmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu zorlukları, hibrit enerji sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Bu 
enerji sistemlerinde birden fazla yenilenebilir kaynak, şebeke bağlantılı olarak çalışabilmekte, böylece enerji 
düzensizliği sorunu giderilmektedir. Yenilenebilir enerji üretiminde verimlilik konusu en önemli parametre-
lerden biri olduğundan, güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde hibrit enerjisi yönetim sistemlerinde maksimum 
güç noktası izleme (MPPT) sistemlerinin önemli bir görevi vardır. Amaç: Bu çalışmasının amacı yenilenebilir 
enerji kaynaklarının süreksizliğinden ve düzensizliğinden dolayı meydana gelecek dengesizlikleri azaltmak ve 
mevcut üretim teknolojileri ile güneş ve rüzgardan alınabilecek enerji potansiyelinin net enerjiye dönüştürü-
lebilen kısmında maksimum güç noktası izleyiciler ile hibrit(güneş ve rüzgar) sistemlerin verimli bir şekilde 
çalıştırılabilmesi ve maliyetlerin düşürülmesidir. Kapsam: Hibrit enerji sisteminde güneş ve rüzgar enerjisi-
nin ortak bağlı olduğu dc bara gerilimini sabit tutmak için arttıran çeviricilerin kullanımı gerekmektedir. Bu 
çeviricilerin değişen güneş ışınımı, sıcaklık ve rüzgar hız değerleri için kontrollerinin yapılması büyük önem 
teşkil etmektedir. Bu amaçla değişik kontrol yöntemlerinin benzetimleri yapılarak en etkin benzetim yöntemi 
bulunacaktır. Sınırlıklar: Benzetim çalışmasının uygulamasının yapılması yüksek maliyet gerektirdiğinden, 
benzetim çalışması uygulaması henüz gerçekleştirilmemiştir. Yöntem: 10 KWlık Güneş enerji sistemi ve 5kW 
lık rüzgar enerji sistemi için tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bulanık mantık tabanlı hibrit enerji sis-
teminde kullanılan arttıran (boost) dönüştürücü tasarımı, MPPT’nin bulanık mantık, değiştir-gözle, artımsal 
iletkenlik algoritmaları ile tasarımı ve iyileştirilmesi ile en iyi sistem performansını elde etmek için kullanılan 
yöntemler ele alınmıştır. Bulanık çıkarım sistemi parametreleri en hızlı ve doğru sistem yanıtlarını elde etmek 
için optimize edilmiştir. Önerilen bulanık mantık tabanlı MPPT’nin hibrit enerji çalışma durumunda, farklı 
çalışma koşulları altında performansı diğer yöntemlerle karşılaştırılmış ve bu performansın iyileştirilmesi ele 
alınmıştır. Bulanık mantık MPPT fonksiyonu hem güneş hem de rüzgar enerjisi için tasarlanan arttıran (boost) 
dönüştürücü kullanılarak gerçekleştirildi. Bilgisayar simülasyonları uygulanmış ve simülasyon sonuçları da 
Matlab/Simulinkte temsil edilmiştir. Bulgular: Güneş ve Rüzgar enerjisi için tasarımı yapılan her bir arttıran 
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çeviri ortak bara gerilimi olan 500 volta her iki sistemi regüle ettiği görülmüştür.10 KWlık Güneş enerji sise-
minde ve 5kW lık rüzgar enerji sisteminde üretilen enerjinin şebekeye bağlantısı gerçekleştirilmiş ve yapılan 
ölçümlerde toplam enerji kabul edilebilir kayıplarla şebekeye aktarılmıştır. Değişen rüzgar hızı koşulları altın-
da rüzgar enerjisi için bulanık mantık ve değiştir gözle metodu karşılaştırılmış, bulanık mantık tabanlı kontro-
lör daha doğru maksimum güç noktasını izleyebildiği gözlenmiştir. Değişen güneş ışınımı ve sıcaklık koşulları 
altında güneş enerjisi için bulanık mantık ve artımsal iletkenlik metodu karşılaştırılmış, bulanık mantık tabanlı 
kontrolör daha doğru Maksimum güç noktasını izleyebildiği gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada; rüzgar ve gü-
neş enerji sistemlerinin sürekli olarak MGN’de çalışmasını sağlayacak, bulanık mantık tabanlı MGNİ sistemi 
tasarlanmış ve sistemin performansını iyileştirmek için çeşitli üyelik fonksiyonları denenmiştir. Yüksek doğ-
ruluklu izleme ve çalışma koşullarındaki değişimlere hızlı cevap verebilmek için bulanık mantık denetimini 
diğer MPPT yöntemleri olan değiştir gözle ve artımsal iletkenlik ile performansları karşılaştırılmıştır. Hibrit 
sistem, ortak DC barada birleştirilmiş ve şebekeye bağlı çalışmasında geçerliliği kanıtlanmıştır. Bulanık kont-
rolör tarafından üretilen kontrol çıkışı duruma göre değişkendir. Çalışma noktası MGN’den uzakta iken adım 
büyüklüğü büyük, yakın iken küçük olduğu görülmüştür. Bu sayede MGN’ye yumuşak ve hızlı bir şekilde 
ulaşılmıştır. Ve de osilasyonlar azaltılmıştır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda araştırmacılar farklı üyelik 
fonksiyonu düzenleme yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu çalışmada deneme ve yanılma metodu kullanılmıştır. 
Deneme yanılma metodu sistem hakkındaki uzman bilgisini kullanan ampirik bir yöntemdir. Bu yöntemin uy-
gulanması kolaydır fakat en iyi sonuçları elde etmek için çok sayıda deneme yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit (Fotovoltaik/Rüzgar) Enerji Sistemi, Arttıran Çevirici, Bulanık Denetim, Maksi-
mum Güç Noktası İzleyici
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İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARDA PİSTON KOLU AĞIRLIK ORANININ 
DENGELEMEYE ETKİSİ 

Selim KÜÇÜKATEŞ1, H.Metin ERTUNÇ2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: İçten yanmalı pistonlu motorların doğrusal ve döner yörüngelerde yüksek hızlar ile çalışan parça-
larının bulunmasından dolayı, dengelenmemiş en küçük kütleler dahi önemli ölçüde atalet kuvvetleri oluştu-
rurlar. Hareketli parçaların kinematik ve dinamik olarak modellenip oluşan toplam sarsıntı kuvvetlerini en aza 
indirebilmek için dengeleyici amaçlı karşı ağırlıklar kullanılması gerekir. Dengelemenin amacı; atalet kuvvet-
lerini yok etmek değil, aksine onlara zıt yönde eş atalet kuvvetleri oluşturarak birbirini dengelemek ve böylece 
toplam atalet kuvvetlerini en aza indirmektir. Krankın dönüşü sırasında krank biyel mekanizması vasıtası 
ile oluşturulan piston hareketi incelenirse piston kolunun uzunluğu sonsuz olmadığından dolayı karmaşık bir 
trigonometrik fonksiyon açığa çıktığı görülmektedir. Krankın merkezkaç denge ağırlığının piston yörüngesi 
üzerindeki iz düşümü tam bir sinüs fonksiyonu oluşturduğu halde, pistonun hareketinin tam bir sinüs fonksiyo-
nu karşılar harekette değildir. Bu durum, dengeleme işleminin tam anlamı ile mükemmel yerine getirilmesine 
engel olur. Piston kolu, krank biyel mekanizması içinde en karmaşık harekete sahip parçadır. Kinematik ve 
dinamik analizlerde kullanılan matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak maksadıyla, piston kolu maddesel 
tek bir noktaya indirgenir. Piston kolu ağırlık merkezine indirgenen bu kütlenin yeri, piston kolunun yapısına 
bağlıdır. Piston kolunun kranka bağlı olduğu büyük gözünün kütlesi, pistona bağlı olan küçük gözünden daha 
fazla olduğundan dolayı, Şekil 1’den görülebileceği gibi ağırlık merkezi de büyük olan göze daha yakın çık-
maktadır. 

Şekil-1. Piston kolunun ağırlık merkezi
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L%b = Lbg / Lb          (1)

Denklem (1)’de verilen Lbg piston kolu ağırlık merkezinin büyük göze olan uzaklığı iken, Lb piston kolunun 
uzunluğudur. Bu iki değerin birbirine oranı ise boyutsuz bir değere sahip olan piston kolu ağırlık oranını (L%b) 
verir. Krank biyel mekanizmasındaki dengeleme işleminin doğrusal yörüngeler için başarı ölçeğini belirlemek 
için Denklem (2) kullanılır. Buna göre, her bir kinematik modelin eşit krank devrinde nihai dengelemelerden 
oluşan toplam azami atalet kuvveti (ΣFa), en büyük piston atalet kuvvetine (Fpa) oranı alınır.

hf = ΣFa / Fpa         (2)

Amaç: Bu çalışmada, içten yanmalı pistonlu motorların piston kolu ağırlık oranlarının (L%b) dengeleme du-
rumuna etkisi incelenip, piston kolu tasarımı sırasında motor dengeleme işlemini etkileyen faktörlerden biri 
olan piston kolu ağırlık oranının hangi değerler arasında veya hangi değerde olması gerektiği hakkında veri 
toplanacaktır. Bu sayede motorun dengesi adına piston kolu mimarisine etki eden bir parametreye (L%b) dikkat 
çekilerek tasarıma etkisi araştırılacaktır. Yöntem: Piston kolu ağırlık oranına (L%b) bağlı olan tek silindirli 
motor dengeleme başarı oranı, denklemi eşit aralıkta farklı değerlere sahip değişkenler ile koşturulup birbirleri 
ile olan ilişkileri grafik şeklinde elde edilmektedir. Krank biyel mekanizmasının dengeleme denklemleri içe-
risindeki piston kolu ağırlık oranı ve krank karşı dengeleme ağırlığı (mk) parametre kabul edilerek bilgisayar 
ortamında çalışan bir program içerisinde koşturulmuştur. Her bir piston kolu ağırlık oranı için en iyi denge-
leme oranına erişene dek krank karşı dengeleme ağırlığı aranmış ve piston kolu ağırlık oranı için başarı oranı 
bağıntıları oluşturulmuştur. Nihayetinde elde edilen piston kolu ağırlık oranı ve dengeleme başarı ölçülerinden 
oluşan bağıntılar ile grafik üzerinde piston kolu ağırlık oranının dengelemeye etkisi gösterilmiştir. Bu kapsam-
da model kabul edilen tek silindirli bir motorun piston kolu ağırlık oranı ve krank dengeleme ağırlığı dışındaki 
diğer parametrelerinin sabit tutulup piston kolu ağırlık oranını sıfır ile bir arasında değiştirip, en uygun krank 
karşı ağırlığı ile dengeledikten sonra çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç: Tek silindirli bir motor için 
aşağıda verilen 

L = 0.144 m

l = 0.29 

mp = 0.46 kg

mb = 0.74 kg

n = 850 d/dk 

değerleri için. 

0 (sıfır) ve 1 (bir) arasında beş değişik eşit aralıkta verilen her bir L%b değeri için motorun en iyi dengelendiği 
krank karşı kütlesi (mk) kütlesi tespit edilerek bulunan ağırlığın dâhil edildiği dengeleme başarı oranı (hf) Tab-
lo 1’de listelenmiş ve Şekil 2’de resmedilmiştir. 
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L%b mk hf

0 1.44 0.511

0.25 1.35 0.710

0.5 1.25 0.922

0.75 1.15 1.137

1 1.04 1.349

Tablo-1

Şekil-2

Şekil-2’deki grafikten de anlaşıldığı gibi L%b piston kolu ağırlık oranının değeri büyüdüğünde doğrusal denge-
leme kuvvetlerinin başarı oranı (hf) olumsuz yönde etkilenir. Sonuç olarak, ideal bir piston kolunun L%b oranı, 
sıfır değerine en yakın bir noktada belirlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Krank Biyel Mekanizması, Dengeleme Başarı Oranı, Piston Kolu Ağırlık Oranı, Piston 
Kolu Tasarımı
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VERİ TABANI YÖNETİM YAZILIMINDA OBJELERE ERİŞİM VE YETKİLENDİRME 
GÜVENLİĞİ: ORACLE VERİ TABANI ÖZELİNDE İNCELENMESİ

Ahmet YORULMAZ1, Nejat YUMUŞAK2

1-2Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü,  
Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstri 4.0 ile verinin toplanması ve analiz edilmesi çok daha önem kazanmıştır. Ticari veya kamu 
kuruluşlar artık birbiri ile dijital ortamlarda sürekli konuşur hale gelmiştir. Kurumsal firmaların dijital ortam-
daki konuşmalarında adeta veri; harfleri, bilgi seslendirebilecekleri kelimeleri, temsil etmektedir. Bilgi alışve-
rişinin sonuçları ise firmaların karar destek sistemlerine direk etki etmektedir. Bu tarz haberleşmek için iki ta-
rafında alt yapı sistemi performanslı, erişilebilir ve güvenli olmak zorundadır. Sistemsel alt yapıların omurga-
sında hangi teknolojik yenilik olursa olsun veri tabanları durmaya devam edecektir. Bu da veri tabanı yönetim 
yazılımların, sistemlerin alt yapısı için en temel sistem kompenentlerden biri olduğunu göstermektedir. Verinin 
sağlıklı yönetilmesi için temel gereklilikler, veriye erişimin güvenli olması, doğru yetkilendirilmesi, bilinçli 
yedeklenmesi ve yüksek performanslı olmasıdır. Performans alınmayan veri tabanın, verilerini stoklaması-
nın, yedeklenmesinin ve güvenliğinin üst seviyede tutulmasının bile hedeflenen verimi veremeyeceği bellidir. 
Güven vermeyen, tutarlılığı olmayan verilerin performanslı olmasının da depolanmasının da bir manasının 
olmayacağı aşikârdır. Sürekli SQL saldırıların sebep olduğu (SQL Injuction) kesintilerin olduğu veri hizmet-
lerin, müşteri memnuniyeti sağlamayacağı gibi verimliliği de azaltacağı kurumlar tarafından belirtilmektedir. 
Veri tabanı güvenliği bilgisayar biliminin güncel ilgilendiği kavramdır. Gartner Pazar araştırmacılarından Kish 
ve Lowans veri tabanların bulut teknolojilerine kaydığını ve artık veri tabanların logların izlenmesi verilerin 
redüksiyon yapılması bilim dünyasında popüler olduğunu belirtmiştir. Hassas verilerin korumunu için litera-
türde geçen üçayak üstünde duran veri tabanı güvenliği için olmazsa olmazı gizlilik (confidentiality),bütünlük 
(integrity), erişilebilirlik (availability).(Deepika,2015:621-625) Raydel Montesino artık insan elinin daha az 
dokunduğu daha çok kontrollü sistemlerin otomatik hale getirdiği yapılarda güvenlik çok daha kritik hale 
geldiğini belirtmiştir.(Montesino ve Fenz,2011:280-285) Bu bağlamda veri tabanı yapılarını yöneten otomatik 
yapılardaki güvenlik açıkların ya da yazılımsal hataların (bug) proaktif çözümlerle giderilmesi elzemdir. Veri 
tabanı endüstri dünyasının marka kurumlarından Oracle firmasının veri tabanı yönetim yazılımın özellikle veri 
tabanı güvenliğine nasıl bir baktığı ve güvenliği nasıl sağladığı incelemenin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Amaç: Araştırmada, veri tabanı yönetimini yapan yazılımların oturumlarda erişim güvenliğini ve oturum gü-
venliğine sahip (authentication) erişimlerin objelere yetkilendirilmesi (authorization) Oracle Veri Tabanı Yö-
netim yazılımı özelinde incelenmesi sağlanacaktır. Kapsam: Veri tabanı sistemlerinde bilinirliği yüksek olan 
Oracle Veri tabanlarında güvenlik için geliştirilen yazılımların, teknolojilerin incelenmesi yapılacaktır. Sınır-
lıklar: Çalışmamız veri tabanı teknolojilerinde standart hale gelen güvenlik çözümleri ile sınırlandırılacaktır. 
Yöntem: Oracle veri tabanımızdaki Sunucu-İstemci (Client-Server) mimarisi ile istemcinin Oracle Client-dri-
ver aracılığı ile talep ettiği oturum isteğinin(tnsname.ora) sunucu tarafında hizmet veren veri tabanı servisleri 
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(listener.ora,sqlne.ora) ile karşılık vermektedir. Bu mimarideki ilk karşılaşma sırasında veri tabanındaki veri 
tabanı kullanıcıları veya çeşitli objelere sahip şemaların ilk talep edeceği tabi ki şifre kontrol mekanizmasıdır. 
Ancak bu basit güvenlik mekanizması elbette ki günümüz veri tabanı güvenliği için yeterli olmamaktadır. 
Bu bağlamda ilave güvenlik parametreleri ile güvenliğin sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. Bu bakımından 
erişim talebinde bulunan istemcinin erişirken kullandığı IP, makine adı, LDAP kullanıcı adı, erişirken kullan-
dığı uygulama gibi parameterlerin bağlanmadan önce veri tabanı güvenlik sisteminde kayıtlı olursa bu kayıt 
ile o an erişen kayıt bilgisinin karşılaştırılması sağlanacak ve bu da erişim güvenliğini bir üst mekanizmaya 
taşıyacağı bariz şekilde ortadadır. Bulgular: Erişim güvenliği veri tabanı sunucuları için kritik olduğu ayrıca 
erişen her istemcininde belirli kısıtlamalara zorlanması gerektiği görülmüştür. Ayrıca erişimi bu parametrelerle 
onaylanan istemci veri tabanında neler yapabileceğini uygulamalardan bağımsız direk kısıtlanma imkânı da 
verilebilir. Örneğin erişmek isteyen istemci kesinlikle hiçbir objeyi drop edemez. Sonuç: Veri tabanına erişim 
ve yetkilendirme yöntemleri sürekli kavram olarak gelişmektedir. Veriye erişirken daha güvenli yapı için sade-
ce şifre güvenliğinin yeterli olmadığı erişenin önceden kimliğinin tam ve inkâr edilemez şekilde tanımlanmış 
olması ve aynı şekilde yetki tanımlanmasında da tam ve yetkilerin ayrıştırılmasının sağlanması gerektiğini 
sonuç olarak belirtebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Veri Tabanı Güvenliği, Veri Tabanı Erişim Güvenliği, Veri Tabanı Objelerin Yetkilendi-
rilmesi

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya 
Üniversitesi,Bilgisayar ve Bilişim Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği “Fen Bilimleri 
Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Ahmet YORULMAZ’ın “VERİ TABANI SİSTEMLERİNDE YÜK-
SEK PERFORMANS VE ERİŞİLEBİLİRLİK İLE GÜVENLİĞİN ORACLE VERİ TABANI SİSTEMİ 
ÖZELİNDE İNCELENMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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[0/90]s FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT 
MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN DELAMİNASYON 

HASARININ İNCELENMESİ

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu, Makine Eğitimi Bölümü, Bolu / Türkiye

2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük / Türkiye

Öz: Giriş: Karbon Fiber Takviyeli Plastik (CFRP) kompozit malzemeler, özellikle uzay ve havacılık, otomotiv, 
denizcilik, askeri teçhizatlar, tıbbi protezler ve spor malzemeleri gibi endüstriyel sanayi alanlarının birçoğunda 
kullanılmaktadır. Bu malzemeler anizotropik ve heterojen yapılarından dolayı işlenmesi zor malzeme türleri 
arasındadır. Diğer tabakalı kompozit malzemelerde olduğu gibi bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleri 
ile işlenmesinde matris çatlamaları, fiber çekilmesi, fiber kopmaları, fiber-matris ayrılması ve delaminasyon 
(delik yüzey hasarı) gibi hasarlar oluşmaktadır. Bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleriyle işlenmesin-
deki en büyük sorunlardan biri takım aşınması ve aşınma sonrasındaki takım değişikliğinden oluşan zaman 
kaybıdır. Bu tür zaman ve maliyet kaybının önlenmesi amacıyla bu malzemelerin modern imalat yöntemleri ile 
işlenme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aşındırıcılı su jeti (ASJ) ile işleme teknolojisinin hemen hemen her mal-
zemeyi işlemek için uygun olan, ekstra takım ve sabitleme gerektirmeyen, kendinden temizlemenin sağlandığı 
soğuk işleme yöntemi olmasından dolayı CFRP kompozit malzemelerin işlenmesi için iyi bir alternatif işleme 
yöntemidir. Bu bağlamda endüstriyel sanayi alanlarının çoğunda kullanılan [0/90]s fiber oryantasyonuna sahip 
CFRP kompozit malzemenin ASJ ile işlenmesi sonucu oluşması muhtemel olan delaminasyon hasarı analizi 
yapılmıştır. Amaç: Bu çalışmada; malzemelerin son montajı esnasında delme işleminin diğer işlemlere kıyasla 
en sık kullanılan işleme yöntemi olmasından dolayı CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesi konusu ele 
alınmıştır. [0/90]s fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzemenin farklı işleme parametreleri kombinas-
yonu altında ASJ ile işlenmesinde oluşabilecek delaminasyon hasarının minimuma indirgenebilmesi amacıyla 
optimum işleme parametrelerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Kapsam: CFRP kompozit malzemenin modern 
imalat yöntemlerinden biri olan ASJ kesme işlemiyle ilgili literatürde çalışma bulunmakta olup bu malzeme-
lerin delinmesi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Birçok endüstri alanında kullanılmakta olan [0/90]s 
fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzemenin farklı işleme parametreleri altında ASJ ile delinmesinde 
oluşabilecek delaminasyon hasarı, çalışmamız için problem konusu olarak ele alınmıştır. Yöntem: Yapılan 
çalışmada, [0°/90°]s fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzeme iş parçası olarak kullanılmıştır. Deney 
numunesinin delme işlemleri Bystronic marka Byjet Flex 8030 model max. su basıncı 5300 bar olan 3 eksenli 
ASJ tezgâhında gerçekleştirilmiştir. CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesinde nozul çapı (0,80 mm), 
aşındırıcı akış oranı (350 gr/dak), aşındırıcı türü ve boyutu (80 mesh garnet) sabit tutulmuştur. Tasarım ve ana-
liz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Optimum delme parametrelerini belirlemek ve belirlenen 
delme parametrelerinin delaminasyon hasarına etkilerini analiz etmek için en uygun ortogonal dizi olan L16 

(4 x 4) seçilmiştir. Taguchi deney tasarım yönteminin, farklı işleme parametrelerinde, farklı seviyeleri arasın-
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dan optimum işleme parametrelerini belirlemek için oldukça yararlı bir yöntem olduğu yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Taguchi metoduna göre yapılan deney tasarımı ve istatistiksel analizler Minitab 17 yazılımı 
ile gerçekleştirilmiştir. Varyans analizi (ANOVA) ile en etkili işleme parametresi belirlenmiştir. Bulgular: 
CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesi sonrası deliklerde meydana gelebilecek delaminasyon hasarını 
gözlemlemek için deliklerin mikroskobik, SEM, EDS görüntüleri alınarak açılan deliklerin mikro yapısal in-
celemeleri ve ayrıntılı analizleri gerçekleştirilmiştir. Farklı işleme parametrelerinde açılan 16 farklı delik için 
delaminasyon hasarı ölçümü yapılmıştır. Aşındırıcılı su jeti ile işlemenin yapısından kaynaklı tabaka giriş ve 
çıkışında oluşabilecek hasar miktarı farklı olabileceği için görüntüler tabaka girişi ve tabaka çıkışında olacak 
şekilde iki farklı yönden alınmıştır. Sonuç: Yapılan deneysel analiz sonucunda; yüksek su basıncı ve düşük 
nozul yaklaşma mesafesinde delik giriş ve çıkışında delaminasyon hasarının azaldığı tespit edilmiştir. [0/90]s 
fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzemenin tabaka girişinde oluşan en yüksek delaminasyon hasarı 
(Fd) değeri 1,383 ve en düşük delaminasyon hasarı (Fd) değeri 1,091 olarak elde edilmiştir. Bu durum, diğer 
parametrelere bakılmaksızın nozul yaklaşma mesafesindeki 4 kat azalmayla birlikte su basıncındaki % 47,22 
oranında artışın tabaka girişinde oluşan Fd değerinde % 21,11 oranında iyileşme sağladığını ortaya koymak-
tadır. Ayrıca; [0/90]s fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzemenin tabaka çıkışında oluşan en yüksek 
delaminasyon hasarı (Fd) değeri 1,241 ve en düşük delaminasyon hasarı (Fd) değeri 1,055 olarak elde edilmiş-
tir. Bu durumda da tabaka çıkışında oluşan Fd değerinde % 14,99 oranında iyileşme sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Karbon Fiber Takviyeli Plastik Kompozit Malzemeler (CFRP), Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ), 
Delaminasyon, Taguchi Metodu

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA tarafından danışmanlığı yapılan Karabük Üniversi-
tesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Meltem 
ALTIN KARATAŞ’ın “Aşındırıcı Su Jeti ile Karbon Fiber Takviyeli Plastik Kompozit (CFRP) Malzemenin 
Delinmesi ve Kesilmesi” Konu Başlıklı Doktora Tez çalışmasının bir bölümünden alınmıştır.
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[0/90]s FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT 
MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN YÜZEY 

PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu, Makine Eğitimi Bölümü, Bolu / Türkiye

2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük / Türkiye

Öz: Giriş: Karbon Fiber Takviyeli Plastik (CFRP) kompozit malzemeler, düşük özgül ağırlıklarına karşı sergi-
ledikleri yüksek dayanımları ile birlikte amaca uygun özelliklerde farklı şekillerde üretilebilmelerinden dolayı 
uzay ve havacılık endüstrisi başta olmak üzere birçok endüstri alanında artarak kullanılmaktadır. İmalat işlem-
lerinden delme işlemi parçaların montajı (perçinli, cıvatalı vb.) esnasında en sık kullanılan işleme yöntemlerin-
den biri olup tüm işleme operasyonlarının yaklaşık olarak % 40’ını oluşturmaktadır. Diğer tabakalı kompozit 
malzemelerde olduğu gibi CFRP kompozit malzemelerin hasar görmeden işlenmesi, heterojenite ve termal 
hassasiyet nedeniyle, uygun koşullar sağlanmış olsa bile, delme, kesme, frezeleme, taşlama, vb. gibi kon-
vansiyonel işlemlerle işlenmesi oldukça zor olmaktadır. Modern imalat yöntemlerinden biri olan aşındırıcılı 
su jeti (ASJ) ile işleme teknolojisinin hemen hemen her malzemeyi işlemek için uygun olan, ekstra takım ve 
sabitleme gerektirmeyen, kendinden temizlemenin sağlandığı soğuk işleme yöntemi olmasından dolayı CFRP 
kompozit malzemelerin işlenmesi için iyi bir alternatif işleme yöntemidir. Bu bağlamda endüstriyel sanayi 
alanlarının çoğunda kullanılan [0/90]s fiber oryantasyonuna sahip CFRP kompozit malzemenin farklı işleme 
parametreleri altında ASJ ile delinmesi sonucu oluşan ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri analiz edilerek 
işleme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Amaç: Bu çalışmada; 
malzemelerin son montajı esnasında delme işleminin diğer işlemlere kıyasla en sık kullanılan işleme yöntemi 
olmasından dolayı CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesi konusu ele alınmıştır. [0/90]s fiber oryantas-
yonundaki CFRP kompozit malzemenin farklı işleme parametreleri altında ASJ ile işlenmesinde oluşabilecek 
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin minimuma indirgenebilmesi amacıyla optimum işleme parametrele-
rinin belirlenmesine çalışılmıştır. Kapsam: CFRP kompozit malzemenin modern imalat yöntemlerinden biri 
olan ASJ kesme işlemiyle ilgili literatürde çalışma bulunmakta olup bu malzemelerin delinmesi ile ilgili ye-
terli çalışma bulunmamaktadır. Birçok endüstri alanında kullanılmakta olan [0/90]s fiber oryantasyonundaki 
CFRP kompozit malzemenin farklı işleme parametreleri altında ASJ ile delinmesinde ortalama yüzey pürüz-
lülüğünün minimuma indirgenmesi çalışmamız için problem konusu olarak ele alınmıştır. Yöntem: Yapılan 
çalışmada, [0°/90°]s fiber oryantasyonundaki CFRP kompozit malzeme iş parçası olarak kullanılmıştır. Deney 
numunesinin delme işlemleri Bystronic marka Byjet Flex 8030 model max. su basıncı 5300 bar olan 3 eksenli 
ASJ tezgâhında gerçekleştirilmiştir. CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesinde nozul çapı (0,80 mm), 
aşındırıcı akış oranı (350 gr/dak), aşındırıcı türü ve boyutu (80 mesh garnet) sabit tutulmuştur. Tasarım ve ana-
liz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. 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 x 4) seçilmiştir. Taguchi deney tasarım yönteminin, farklı işleme parametrelerinde, farklı seviyeleri arasın-
dan optimum işleme parametrelerini belirlemek için oldukça yararlı bir yöntem olduğu yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Taguchi metoduna göre yapılan deney tasarımı ve istatistiksel analizler Minitab 17 yazılımı 
ile gerçekleştirilmiştir. Varyans analizi (ANOVA) ile en etkili işleme parametresi belirlenmiştir. Bulgular: 
CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinme işlemi sonrasında ölçümü yapılan ortalama yüzey pürüzlülüğü 
muayenesi ASTM A802 standardına uygun olarak yapılmıştır. Farklı işleme parametrelerinde açılan 16 farklı 
delik için ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Her bir delik için, Mitutoyo marka SJ-410 model 
pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılarak 4 adet ölçüm yapılmıştır. 4 ayrı bölgede elde edilen ortalama yüzey pü-
rüzlülüğü değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak her bir delik için ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri 
tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan deneysel analiz sonucunda; yüksek su basıncı ve düşük nozul yaklaşma me-
safesinde ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerinin azaldığı tespit edilmiştir. [0/90]s fiber oryantasyonundaki 
CFRP kompozit malzemenin ASJ ile delinme işlemi sonucunda elde edilen en yüksek Ra değeri 2,606 µm ve 
en düşük Ra değeri 1,013 µm olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, diğer parametrelere bakılmaksızın nozul 
yaklaşma mesafesindeki 4 kat azalma ve su basıncındaki % 47,22 oranında artışla Ra değerinde % 61,13 ora-
nında iyileşme sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Karbon Fiber Takviyeli Plastik Kompozit Malzemeler (CFRP), Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ), 
Yüzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA tarafından danışmanlığı yapılan Karabük Üniversi-
tesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Meltem 
ALTIN KARATAŞ’ın “Aşındırıcı Su Jeti ile Karbon Fiber Takviyeli Plastik Kompozit (CFRP) Malzemenin 
Delinmesi ve Kesilmesi” Konu Başlıklı Doktora Tez çalışmasının bir bölümünden alınmıştır.
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SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 VE AA6082-T6 
ALAŞIMLARININ FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

Samet SOYLU1, Handan BAYCIK2 

1-2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Zonguldak / Türkiye

 

Öz: Giriş: Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynak yöntemlerinde, ergitme ve katı hal kaynak yön-
temleri olmak üzere ağırlıklı olarak iki kaynak yöntemi kullanılır. Katı hal kaynak yöntemlerinden olan Sür-
tünme Karıştırma Kaynağı (SKK) ile daha az enerji sarf edilerek porozite, çatlak veya deformasyon meydana 
gelmeden düşük birleşme sıcaklığında ve kısa kaynak süresi ile başarılı bir şekilde birleştirmeler yapılabil-
mektedir. Bu kaynak yönteminde önemli parametreler, takımın ilerleme hızı, takımın devir hızı, uç malzemesi, 
uç omuz çapı, pim çapı, batma derinliği ve malzeme parça kalınlığıdır. Amaç: Bu çalışmada, SKK yapılan 
AA6082-T6 ve AA5182-H111 alaşımlarının literatür çalışmaları irdelenmiştir. Yapılacak Yüksek Lisans ça-
lışması için takım pim profili, takım dönme hızı, takım ilerleme hızı, ısı girdisi gibi önemli SKK parametre 
etkilerinin literatür incelemesi amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma, SKK yöntemi ile birleştirilen AA5182-H111 
ve AA6082-T6 alaşımlarının farklı işlem parametrelerinin belirlenmesi için irdelenen literatür çalışmalarının 
bir kısmını içermektedir. Bulgular: Rodrigues (2010), AA5083-H111 ve AA6082-T6 alaşımlarının kaynak-
lanabilirliğini ve iki malzemenin kaynak sonrası özelliklerini karşılaştırmıştır. Malzemelerin yüksek hızlarda 
SKK ile kaynaklanabileceği sonucuna varmıştır. Tronci (2013), AA5182-H111 ve AA5083-H111 alaşımlarını 
SKK ile birleştirerek işlem parametrelerinin 1 mm kalınlıktaki malzemenin kaynak özelliklerine etkisini in-
celemiştir. Kaynak sırasında ısı girdisinin azalmasının kaynak bölgesinde mekanik dayanımı artırdığını sap-
tamış, bunun için uç dönme hızının artırılmasının gerektiği ifade etmiştir. Leitao (2009), 1 mm kalınlığında 
AA5182-H111 ve AA6016-T4 alaşımlarının kaynaklarının gerilme davranışı, mikrosertlik testleri ve mikroya-
pısal analizlerini incelemiştir. Kaynak bölgesinin sünekliğinin temel malzemeye göre büyük oranda azaldığını 
belirtmiştir. Daniolos ve Pantelis (2016), AA7075-T651 ve AA6082-T6 alaşımlarının kaynak sonrası mikro ve 
makroyapılarını, mikrosertliklerini ve çekme sonuçlarını incelemişlerdir. Emiralioğlu (2017), 5 mm kalınlığın-
da AA6082-T6 ve AA7075-T651 alaşımlarının kaynağında, farklı dönme hızı, ilerleme hızı ve pim profillerini 
kullanmıştır. Üçgen pim profiline sahip takım dönme hızının takım ilerleme hızına oranının 10’dan yüksek 
olduğunda ısı girdisine bağlı olarak kaynak işlemlerinin başarılı olduğunu; helisel ve beşgen pimlerde ise daha 
düşük oranlar elde edildiğini söylemiştir. Aval (2015), AA6082 ile AA7075 ile yapılan kaynaklarda pim profili 
değişken olarak alınmıştır. Üç oluklu üçgen pim profilinin kareye göre daha yüksek sıcaklık oluşturduğunu ve 
kaynak uzunluğuna bağlı olarak ısı girdisi etkisinin önemli ölçüde arttığını ifade etmiştir. Costa ve arkadaşları 
(2017), AA6082-T6 sabit bir takım dönüş hızı (600 dev/dak) ve dişli olmayan bir konik pim takımı kullanılarak 
250 ila 1600 mm/dak arasında değişen takım ilerleme hızlarında kaynağı gerçekleştirilmiştir. Takım ilerleme 
hızının artırılmasının kaynak kusurlarını arttırdığını saptamışlardır. Donatus ve arkadaşları (2015), AA5083-O 
ve AA6082-T6 alaşımlarının kaynak sonrası korozyona olan duyarlılıklarını araştırmışlardır. Her iki alaşımın 
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ısıdan etkilenen bölgelerindeki mikroyapıları irdelemişlerdir. Donatus ve arkadaşları (2015), AA5083-O ve 
AA6082-T6 alaşımlarının farklı sürtünme karıştırma kaynaklarındaki akış şekillerini irdelemişlerdir. Malze-
menin ilerleyen taraftan geri çekilme tarafına doğru daha fazla aktığı ama karışmadığını gözlemlemişlerdir. 
En iyi tanelerin geri çekilme tarafında takım kenarına en yakın bölgelerde mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. 
Ullegaddi ve arkadaşları (2015), AA-6082-T6 malzemesinde farklı takım omuz profilleri ve farklı dönüş hızla-
rında SKK uygulamışlardır. Konik dişli pimli içbükey omuzun, düz omuz, eş merkezli omuz, kaydırma omuza 
göre en uygun sonucu verdiğini belirtmişlerdir. Sonuç: Yapılan literatür çalışmalarında, iki farklı Alümiyum 
alaşımının sürtünme karıştırma kaynağında genellikle takım ilerleme ve dönme hızlarının kaynak kalitesini 
etkilediği; kaynak ilerleme hızının yüksek, takım dönme hızının düşük olduğu durumlarda deney sonuçlarının 
daha başarılı olduğu fakat hızın çok artması durumunda kaynak kalitesinin kötüleştiği görülmüştür. Isı girdisi-
nin azalmasının mekanik dayanımı artırdığı, üçgen pim profilinde ısı girdisine bağlı olarak daha iyi özellikler 
elde edildiği gibi sonuçlara varılmıştır. İncelenen literatür çalışmalarının hepsi özette verilememiş olup en 
uygun parametrelerin irdelenmesi bilimsel çalışmalarda günümüzde de devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, AA6082-T6, AA5182-H111, Pim Profili, Isı Girdisi
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Abstract: In this work, we present the growth of monolithic nanostructures with multiple segments possessing 
dissimilar chemical compositions. This is realized by a novel growth method using chemical vapor deposition 
system and we have demonstrated tuning and control of correlated color temperature of trichromatic white 
light emission from a single ZnCdSSe nanosheet. Introduction: Development of LEDs for various applica-
tions such as lighting and displays has been a very attractive research area for over 50 years and has greatly 
intensified over the last two decades due to their low power consumption, long lifetime, high efficiency and 
small footprint. Especially the development of blue LEDs has been a big breakthrough as 2014 Nobel Prize in 
Physics was given to the inventers of blue LEDs for leading highly efficient and less power consumed white 
LEDs. In our daily life, we see RGB and white LEDs almost everywhere and makes our life very colorful. 
They are expected to completely replace incandescent and fluorescent lamps in the near future. Although 
there are two ways of producing white LEDs: either all-semiconductor LED based approach or semiconductor 
LED combined with phosphorus coating, more than 90% of the white LEDs in commercial market uses the 
latter approach. However, due to the degradation of the phosphors over time and the energy efficiency losses 
caused by the Stokes shift where part of the high energy photons (blue) is consumed by the phosphorus layer, 
makes this choice non-ideal. Aim: Our aim in this work is to build CCT tunable light emitters based on all 
semiconductor materials in a single body. Constrains: Producing white LEDs based on all semiconductors is 
very difficult since it requires to grow materials with dissimilar chemical compositions on a single substrate. 
Due to the lattice mismatch of different compositional materials it is unlikely to be grown on a single chip. 
Although there are some approaches such as die transfer, they increases the cost of LEDs tremendously and 
make it impractical. Method: In this work, nanotechnology plays a crucial role and we have achieved growing 
single nanostructures with multiple segments possessing dissimilar chemical compositions. This is realized 
by a unique growth method using chemical vapor deposition and we have demonstrated tuning and control 
of correlated color temperature of trichromatic white light emission from a single ZnCdSSe nanosheet. The 
nanosheets have thicknesses in the range of 60-350 nm and lateral dimensions of tens of microns. Our growth 
procedure utilizes temperature-dependent composition deposition and by changing the position of substrate 
during a single growth run we can grow multiple segments with various chemical compositions of ZnCdSSe 
quaternary alloys. The width of each segment in nanosheet structures can be controlled by the growth time at 
a specific position. Such controls determine the chemical composition (therefor emission color) and relative 
intensity of each segment, and thus resulting in the tuning of the color temperature of the white light, or in the 
realization of any visible colors. Results: By using various growth parameters we demonstrated trichromatic 
white light emission with the CCT ranging from 2700K to 14400K. It was also shown that by adjusting the 
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growth parameters and growth paths we can grow any number of segments in a monolithic structure and color 
can be tuned by segment width or pumping power density. Conclusions: The results pave the way for various 
applications in solid state lighting and displays. By tuning the relative emission intensity of different segments 
either by optical pumping or electrical injection we can change the warmness of the white light emission. 
People can choice their favorite type of white light in a wide range of CCT by utilizing this technology and 
therefore we call it personalized white light. It is also important to note that our approach meets the Solid state 
lighting requirements for CCT tunable, and phosphor-free white light emission from a single structure grown 
using a single ZnCdSSe material system. These results show great potential for various types of device applica-
tions in optoelectronics and photonics.

Key Words: Nanomaterials, LEDs, Light Emitters, Nanotechnology, Semiconductors
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Abstract: Introduction: Our society use fossil fuels such as coal, oil and natural gas, but these fossil fuels will 
be depleted someday in the future because they are limited. CO2 is produced in the combustion of fossil fuels 
and the quick increase of CO2 concentration has affected the consequence of climate, resulting in the global 
warming effect. Under these circumstances, interest in photovoltaic (PV) solar cell is increasing rapidly as an 
alternative and clean energy source. Photovoltaic solar cells provide clean electrical energy because the solar 
energy is directly converted into electrical energy without emitting carbon dioxide. The solar energy is not 
limited, free of charge and distributed uniformly to all human beings. Crystalline silicon solar cell has been 
extensively studied and used for practical terrestrial applications. However, the expensive material cost and 
lots of energy necessary for manufacturing have caused high cost and long energy payback time, which have 
prevented the large spread of PV power generation. Purpose: The purpose of this study is produced a solar cell 
that achieves very high power-conversion efficiencies (PCEs) by using hybrid nanostructures. This work also 
addresses the reduction of fabrication cost of the nano-hybrid cells to make them more economically viable as 
it is easy to proceed and suitable for large-scale production, and paves the way for the growth of some other 
promising materials to further improve the cell efficiency. The design of hybrid DSSCs structures used in this 
research is studied and a charge transfer processes of dye sensitized solar cell based on ZnO/CuO hybrid struc-
tures are explained. Scope: Under solar irradiation, the dye molecules adsorbed on the n-type semiconductor 
film’s surface are excited from the ground state to the excited state, and the electron transferred to the lowest 
unoccupied molecular orbital (LUMO) of the dye is injected into the conduction band (CB) of the typical n-
type semiconductor. The electron is transported through the semiconductor layer and then the external circuit 
to the counter electrode of the DSSC. The electron at the CB of the semiconductor may undergo recombina-
tion with the oxidized dyes and the redox couple mediator and this reduces the power conversion efficiency of 
the cells therefore this process is unfavorable and should be prevented to collect as much as electron possible 
to increase the PCE of the cells. Limitation: It is widely believed that the ruthenium dyes N719 are regener-
ated by iodide with near unity quantum yield following photo-oxidation in dye-sensitized solar cells (DSSCs). 
However, the incident photon-to-current efficiency (IPCE) of DSSCs using these dyes decreases with increas-
ing forward bias, limiting power conversion efficiency (η) compared to the hypothetical constant-IPCE case. 
This phenomenon could arise due to incomplete regeneration, but despite the important implications for cell 
efficiency, it has received little attention. The results strongly suggest that this is the case, even for abnormally 
high iodide concentrations, where η is reduced by as much as 30% by the effect. Method: In this study, CuO 
nanorods were coated on top of ZnO nanowire photoelectrode to form a barrier layer by hydrothermal method. 
The photoanode based 1 dimensional (1D) ZnO was prepared by a hydrothermal method. 0.1 g Zn(NO3)2.4H2O 
and 40 ml deionized water were prepared in a magnetic stirrer. 2 mL ammonia was added to adjust the pH~10.6 
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of the solution. The solution was placed into a Teflon-lined stainless steel autoclave. The FTO substrates were 
immersed in the solution, and the autoclave was then sealed and heated to 175 °C for 12 h. In addition to, for 
produce hybrid structures, 0.52 g CuCl2.H2O and 50 ml deionized water solution was prepared and adjusted to 
pH ~ 11 using ammonia solutions. The 1D ZnO were putted into the solution and then heated to 150 °C for 24 
h. After the growth step, the substrates were dried under a flow of N2 and were then annealed in a furnace at 350 
°C in air for 30 min to form the hybrid structures. Results: The hybrid structures have the potential to decrease 
the chance of electron-hole recombination. The growth of CuO nanorods on ZnO nanowire can effectively ob-
struct the injected electron from back-transferring from the conduction band of the ZnO to the electrolyte. Con-
sequently, the recombination of photo-generated electron with oxidized dye molecules or tri-iodide in the elec-
trolyte is decreased. The power conversion efficiency and short-circuit current density (Jsc) of ZnO/CuO hybrid 
photoanodes were obtained around 6.18% and 14.76 mA cm−2 much higher than (~30%) pure ZnO nanowire. 
Structural, morphological, chemical and optical characterizations were carried out using X-ray diffraction 
spectroscopy (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM), Energy Dis-
persive Spectroscopy (EDS), Raman spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS), and Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy tools. Conclusion: Hybrid nano-semiconductors 
were obtained for application in hybrid-DSSCs with enhanced solar conversion efficiency. CuO low band-gap 
nano-semiconductors were used as a layer on the top of 1D-ZnO to form a blocking layer. Photocurrent mea-
surements indicated that the light-harvesting efficiency of the obtained ZnO/CuO hybrid film was higher than 
that of bare ZnO nanostructures. Current density-voltage characterization indicated that the ZnO/CuO hybrid 
structures exhibited remarkably enhanced power conversion efficiency about 30% higher than that of pure 
ZnO. Our results show that ZnO/CuO hybrid structures are clearly favorable for DSSC applications owing to 
their fast electron transport, effective diffusion length, and reduced rate of charge recombination. 

Key Words: Dye-Sensitized Solar Cell, ZnO/CuO, Hybrid Nano-Semiconductors, Nanowires
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Abstract: Hexagonal boron nitride (h-BN) is an inorganic material which shows superior lubrication effect 
because of the structure of strong bonds between atoms in layers with the weak Van Der Walls bonds between 
layers. Non-adhesive coating composition; which includes hexagonal boron nitride (h-BN) having high lu-
bricity forms an inorganic coating layer on the surface of an enamelled pan made of cast iron, is applied by 
spraying method to surface and then cured. As a result of the preliminary experimental studies made, the 
non-stick effect of the h-BN layer could not be determined precisely which is applied on the surface onto the 
vitreous enamelled cast iron samples. Introduction: Cast iron cookware remains popular among other cook-
wares thanks to superior heat retention and dissipation properties along with its health benefits and ability to 
withstand high temperatures without damage. Enamelled cast iron has a glaze coated on the cast iron surface 
that can prevent rusting, eliminate the need for seasoning and impart dishwasher safe and scratch resistantance 
properties however it does not provide a non-stick cooking surface. The hexagonal boron nitride (h-BN) which 
is applied as a top coat layer on cast iron pan, prevent food from adhering to the surface at the time of cook-
ing. Such a coating composition which does not generate harmful gases at the time of heating, can maintain 
material properties such as corrosion resistance, heat resistance, durability for a long period of time and can 
exhibit non-adhesivity even at higher temperatures up to 400 °C. Objective: It is aimed to improve the tri-
bological properties on the surface by applying h-BN layer on the enamel coating to the cast iron pan and to 
obtain a coating surface with high quality of non-sticking. Scope: The scope of this project is to take the place 
of existing types of pans (PTFE coated, aluminum pans, ceramic coated pans, stainless steel pans etc.) which 
are less durable and have relatively low heat capacities by improving the properties of the highly popular cast 
iron pans which are not preferred by the customer due to labor loss and special care requirements. Limitation: 
Since the research requires a long time and many experimentation under different parameters, the h-BN coat-
ing layer can only be applied on the cast iron pan. Method: In this experiment, h-BN solution was sprayed 
onto the primer enamel coated specimens with a spray gun in order to prioritize the non-sticking property of 
h-BN. After primer enamel layer, 3 samples were cured 15 minutes at 760 0C. Sample 1 was set as the control 
group and the top layer was coated with the same enamel composition by the spraying method. As the top 
layer of the sample 2, 10 grams of h-BN (16 microns) was added to the enamel composition and was coated 
onto the primer enamel layer (130 microns thickness). On the sample 3, prepared solution which is containing 
h-BN instead of frit was coated. Three samples were cured for 13 minutes at 760 0C. Results: Citric acid and 
sauce tests were applied to the samples. Sample 2 was successful in the citric acid test, however did not show 
expected results in the sauce test. Sample 3 showed high performance in the tests, however the top layer was 
not homogeneously dispersed. Conclusions: Sample 2 is not suitable for commercial use because it failed in 
the sauce test. Sample 3 needs to provide a more homogeneous coating. The process needs to be improved by 
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changing coating parameters such as curing temperature, chemical composition of additives and grain size, 
thus, future work should focus on adressing this issue.

Key Words: Non-Stick Coatings, h-BN, Vitreous Enamel, Cookware
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Abstract: Introduction: In order to facilitate the analysis of determining the seismic load that will affect a 
structure in a possible ground motion, spectral analysis method is more widely used than dynamic analysis 
methods. Here, while a static analysis method, which is much simpler than a more realistic and complex 
method, is preferred, the response spectra used are proposed as the design spectrum in today’s seismic codes. 
Response spectra, which have an important place in the design of the earthquake-resistant structure, are curves 
plotted between maximum responses of damped single degree of freedom system at a constant damping ratio 
subjected to specified earthquake ground motion, in terms of acceleration, displacement or velocity magni-
tudes, and its time period or frequency. Aim: Determination of spectral acceleration values and control periods 
defined in Turkish Seismic Code 2007 (TSC 2007) and Turkish Building Seismic Code 2018 (TBSC 2018). 
Scope: TSC 2007 and TBSC 2018 were compared through the calculation of these values for 4 selected prov-
inces in 4 different seismic zones, according to the seismic hazard map published in 1996 and TSC 2007. Limi-
tations: According to TSC 2007, for the 1st degree seismic zone Kocaeli province, for the 2nd degree seismic 
zone Eskisehir province, for the 3rd degree seismic zone Kayseri province and for the4th degree seismic zone 
Konya province were selected. For TSC 2007, the values were determined using the spectral acceleration coef-
ficients defined for these regions. However, for TBSC 2018, they were obtained from earthquake accelera-
tion map found in the website of the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD), considering 
the center coordinates of these provinces. Method: The design spectrum curves of the regions were plotted 
separately according to each soil class and four different seismic ground motion levels for both the seismic 
codes. The values obtained for the curves were interpreted through the arrangement of two separate tables 
for the design earthquake in terms of spectral acceleration magnitudes and control periods. Results: While 
the spectral acceleration coefficients for the same seismic zone do not differ from one soil class to another in 
TSC 2007, these values show slight differences according to soil classes in TBSC 2018. In TBSC 2018, as the 
soil class gets softer, the acceleration coefficients increase. For Kocaeli province center selected for the 1st 
degree seismic zone according to TSC 2007, the spectral acceleration coefficient value showed a maximum 
increase in the ZC soil class of about 60% in the TBSC 2018. Likewise, for Eskisehir province selected for the 
2nd degree seismic zone, this value reached the maximum level in the ZE soil class with an increase of 28%. 
In Kayseri province selected for the 3rd degree seismic zone, the highest increase of 63% was found in the ZE 
soil class and for Konya province, which was selected for the 4th degree seismic zone, the highest increase 
occurred again in the ZE soil class and the increase amount was calculated as 175%.While the highest spectral 
acceleration values in all the provinces, excluding Kocaeli, were found in the softest soil class ZE, it was found 
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in ZC soil class in Kocaeli province. Conclusion: In TSC 2007, the control periods, TA and TB, vary only in 
accordance with the soil classes, however in TBSC 2018 these values also vary according to the seismic zones. 
Although, in TBSC 2018, the plateau between the control periods for different soil classes and the same seis-
mic zone extends the same as in TSC 2007, when examining for different seismic zones and the same soil class, 
the control periods and the regions between them increase. Although the results are limited to these regions, in 
general, for soft soil groups, TBSC 2018 is on the safer side than TSC 2007.

Key Words: Code, Design, Spectral Acceleration, Spectrum, TBSC 2018, TSC 2007
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Abstract: Introduction: One of the important steps in determining and improving the seismic performance 
and behavior of the existing structures is to determine the displacement demands. In seismic codes, it is de-
sirable to limit the displacement demands. Since the increase of displacement demands in the structures will 
result in increased structural damage, displacement boundary conditions have been specified in the seismic 
codes. Displacement demand is a function of the seismic load or seismic acceleration acting on the structure. 
The DD-2 earthquake ground motion describes a rare earthquake ground motion which has a probability of 
exceedance of 10% in 50 years and a return period of 475 years. This earthquake ground motion is also referred 
to as the standard design earthquake ground motion. With the changed seismic code and the acceleration spec-
trum, the expected spectral displacement values also change. Aim: Determining the displacement demands 
for reinforced concrete structures, according to Turkish Seismic Code 2007 (TSC 2007) and Turkish Building 
Seismic Code 2018 (TBSC 2018). Scope: For the province of Kocaeli located in the 1st degree seismic zone 
according to TSC 2007, in the view of the changed code’s criteria, the spectral displacements to be formed 
in reinforced concrete buildings with different soil classes and different periods were found and compared 
between the codes. Limitations: 5 different building models having 3 spans with a span length of 5m and 5 
different numbers of storeys (5, 7, 9, 11, 13) with a storey height of 3m were designed. These models were 
analyzed under the design earthquake (DD-2) for five different soil classes according to TBSC 2018 and their 
spectral displacement values were calculated according to both the codes. Method: The 25 building models 
were analyzed by the ETABS structural analysis program and the natural periods of the buildings were deter-
mined. Using these periods, based on the displacement spectrum equations defined in TBSC 2018 code, spec-
tral displacement values of uncracked section according to TSC 2007 and cracked section according to TBSC 
2018 were obtained. Obtained spectral displacements were compared using tables and graphs and interpreted 
taking into account the displacement limits given in the related codes. Results: When the obtained tables and 
graphs were examined, the dimensionless spectral displacement values differ at certain ratios between TBSC 
2018 that adopts the cracked section and TSC 2007 that adopts the uncracked section. As expected, it was 
observed that the displacement values of the cracked section increased with respect to the uncracked section. 
When the values of the cracked sections were compared to those of the uncracked sections, increase of 48.3%, 
50.1%, 51%, 51.3% and 51% was observed in the building models with total heights of 15m, 21m, 27m, 33m 
and 39m, respectively. Generally, as the heights of the building models increased, the increase ratios also in-
creased; only the model with the height of 39m showed a lower increase ratio than the one with 33m height. 
For the same building height, these ratios were found to be the same for the five soil classes. It was also ob-
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served that as the soil class gets softer, the amount of displacement increases. However, in each of the codes, it 
was observed that the spectral displacement values in the soil classes ZA and ZB for each building height were 
the same. Conclusion: Displacement increase ratios between the codes were not affected by the soil class. 
When all the results were evaluated, the increase ratio of the displacement demand that is about 50% shows 
that in order to design a building according to TBSC 2018 that has the same displacement values of a building 
designed according to TSC 2007, the cross-sections of the load bearing elements must be enlarged seriously. 
Although this situation shows that TBSC 2018 is in a safer area when compared to TSC 2007, it will also cause 
a considerable raise in the cost of the building.

Key Words: Cracked Section, Displacement Demand, Spectral Displacement, TBSC 2018, TSC 2007, Un-
cracked Section
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Abstract: Introduction: “Architecture is widely perceived to possess meaning to be more than mere structu-
re” (Whyte, 2006: 2). How buildings convey meaning has been a question for many critics and writers through 
time. Meaning, in its linguistic definition, is the intent or purpose and meaning in architecture is the intended 
message, experience and physical representation of ideas that represent our reality. The architect comprehends 
the surrounding milieu and conveys it by creating the architecture that reflects the notions of the milieu. Since 
architecture depends on the everyday advance of the contemporary life; creating architecture that is adequate 
for the necessities of contemporary people and bringing their lives into a meaningful whole is the task of the 
architect. Rem Koolhaas, being a journalist, a writer and an architect has works extending from the 70s of 
the last century until our days and contribuited in forming distinguished buildings drawn into cities’ skylines 
around the world. In this study, meaning of “meaning in architecture” will be proposed and this proposed 
meaning’s reflections in the contemporary time will be examined through architect Koolhaas’ works. Purpose: 
The purpose of this research is to examine the frame of meaning in architecture in the contemporary time thro-
ugh seeking the buildings of the architect Rem Koolhaas. Scope: The research is scoped within researching 
the frame of meaning in architecture by expounding literature for contemporary critics who handles meaning 
frame. Limitations: Since Koolhaas has several writings on his own and several critical texts written on his 
architecture, the proposed model for meaninig in architecture was only applied for Koolhaas, keeping in mind 
that further study requires more number of architects to be included. Method: ‘Meaning’ in architecture will 
be examined in according to the Historian Christian Norberg-Schulz whose studies had been researching this 
frame. Regarding this, the study will be based upon the book: ‘Meaning in architecture’ penned by the histo-
rian and critic Charles Jenks, published in 1970, in which an examination of the meaning in architecture was 
studied with references to Schulz. In addition, the contemporary critics Paul Goldberger, Juhani Pallasmaa and 
William Whyte who had discussed ‘meaning’ in the 21st century, will also be demonstrated in this paper. The 
study concluded from these critics will be categorized into three sections. According to these three sections six 
sorted sub-headings will be concluded to project it upon the works of the architect Rem Koolhaas and accor-
ding these sub-headings, his architecture will be examined in the term of meaning frame. Findings According 
to Schulz’s and the mentioned critics’- meaning frame researching; meaning had been sorted under three hea-
dings; The first one demonstrates how architecture is conceived as a concretization of the reality we are living 
in and meaning is a variable notion related with time. The second section: discusses how the architect should 
create an enriched experience for people so they assign values for the architectural space and spaces become 
meaningful for them. The last section explains how architecture is interpreted as a visual expression of ideas. 
The projection of the theoric study upon Koolhaas’ works revealed that Koolhaas had sought to bring meaning 
for his buildings regarding certain parameters (place, culture, economy, function..ext.), recognized each one 
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as an individual matter and worked in different approaches; either through the mindset of form composing, or 
the juxtaposition of spaces, or through utilizing contemporary technologies into his buildings. Conclusion: It 
had been concluded from the study that the case of architecture design and creating architecture which bear 
meaning is not a matter of form, function or climate...ext. solely. The factor of time which formalize our reality 
is a critical notion which affects our lives and is being reflect upon architecture. Schulz and Goldberger assert 
that it is the task of the architect to create architecture that fulfill their requirments. Also the architect Rem Ko-
olhaas is conscious that the needs of the contemporary man are different than any other time, and architecture 
should go simultaneosly with this change.

Key Word: Contemporary, Architecture, Meaning, Rem Koolhaas

Author’s Note: This study has been reproduced from the Master’s Thesis of Alia Rahmoun titled “Reading 
Meaning in architecture: A study upon the 21 s t Century’s Pritzker Prize laurates” conducted in Gazi Uni-
versity, Faculty of Architecture, Architecture Department “Institute of Science and Technology” with the 
counselling of Prof. Dr. P ınar Dinç Kalaycı.
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Abstract: Introduction: Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have been intensively studied with a growing 
demand as potential alternatives for the next generation solar cells due to their low cost and eco-friendly pro-
duction, easy processing, and relatively high energy conversion efficiency when compared with conventional 
solar cells. In contrast to the conventional solar cells, which relies on high purity substrates grown at very high 
temperatures using high cost processes in a specially designed environments such as clean room, DSSCs do 
not require such costly and complex processes and can be prepared in a simple laboratory environment without 
much concern on materials purity and ambient atmosphere. Purpose: The purpose of this study is growth of 
ZnO nanostructures with different surface morphology such as nanowire, nanorod and nanoflower in order to 
obtain higher efficiency dye sensitized solar cells (DSSCs). Scope: A typical DSSC consists of a wide band-
gap semiconductors as photoanode deposited on fluorine doped tin oxide (FTO) coated glass substrate and 
sensitized by dye molecules and Pt coated FTO counter electrode (CE) with a I-/I3

- redox electrolyte filled in 
between photoanode and CE. Under solar irradiation, excited electrons in the Ruthenium-dyes are injected into 
the conduction band of semiconductors and diffuse into the FTO/semiconductors interface and eventually are 
extracted to an external load. The extracted electrons flow through the load and reach the CE. I-/I3

- redox elec-
trolyte accept the electrons from Pt CE and those are transferred to the dye molecules to refill the holes in the 
HOMO. Limitation: It is widely believed that the ruthenium dyes N719 are regenerated by iodide with near 
unity quantum yield following photo-oxidation in dye-sensitized solar cells (DSSCs). However, the incident 
photon-to-current efficiency (IPCE) of DSSCs using these dyes decreases with increasing forward bias, limit-
ing power conversion efficiency (η) compared to the hypothetical constant-IPCE case. This phenomenon could 
arise due to incomplete regeneration, but despite the important implications for cell efficiency, it has received 
little attention. The results strongly suggest that this is the case, even for abnormally high iodide concentra-
tions, where η is reduced by as much as 30% by the effect. Method: Growth was carried out on FTO (SnO2:F) 
substrate by hydrothermal method. The average diameters of the structures were determined to be 50-250 nm 
and lengths in the range of 1-10 μm. Detailed structural and optical characterizations were performed by using 
scanning electron microscopy, x-ray diffraction, photoluminescence, absorbance and Raman spectroscopies. 
Results: DSSCs were constructed using ZnO nanorods, nanowires and nanoflowers structures. The current 
density-voltage (J-V) characteristics of solar cells fabricated using the different ZnO nanostructures, under 100 
mW/cm2 of AM-1.5 illumination were compared each others. Active electrode area was modified as 0.25 cm2. 
We show that there is a considerable increase in the short-circuit current density (Jsc) of the ZnO nanoflower 
DSSCs in comparison with the other 2 nanostructure DSSCs. This is attributed to the superior light absorbing 
characteristics, provided by the larger surface areas of the nanoflower structure. Although, the open-circuit 



158

SÖZEL SUNUMLAR

voltage (Voc) of the different DSSCs are almost identical, the higher Jsc of the nanoflower structure results in 
higher solar conversion efficiency (h) of 3.1 %, while it is obtained 1.59 % and 2.04 % for nanorod and nanow-
ire samples, respectively. ZnO nanoflower structures achieve h values that are almost 50 % higher than that of 
the ZnO nanowires and about 85% higher than ZnO nanorods structures. This is a significant result showing 
the dependence of solar cell performance on surface morphology of the ZnO nanostructure. Achieved larger 
surface area also results in improved dye adsorption. In comparison with nanoflowers, both nanowire and 
nanorod structures have gaps that are inherent in their morphology, which results in lower internal surface area 
leading to incomplete absorption of photons. However, ZnO nanoflowers structures have nanoscale branches 
that stretch to fill these gaps and also, provide both a larger surface area and a direct pathway for electron 
transport along the channels resulting in higher Jsc. Higher solar conversion efficiency in the present study was 
obtained compared to the given values for the ZnO nanostructures DSSCs in the literature. The ZnO nano-
flower DSSCs show much higher IPCE (34% at about 510 nm) compared to the ZnO nanowires (25% at about 
520 nm) and ZnO nanorods (18% at about 510 nm), mainly due to the aforementioned effect of larger surface 
area (and dye-loading). Conclusion: ZnO nanostructures were used as the wide band-gap semiconducting 
photo-electrode in DSSCs. Solar conversion efficiencies and incident photon to current conversion efficiencies 
(IPCE) were measured for different ZnO nanostructures. The highest solar conversion efficiency of 3.1% and 
IPCE of 34% was obtained in ZnO nanoflowers/N719 dye/I-/I-

3 electrolyte, while it is 2.04% and IPCE of 25% 
for ZnO nanowires and 1.59% and IPCE of 18% for the nanorods, respectively.

Anahtar Kelimeler: Dye-sensitized Solar Cell, Nanowires, Nanorods, Nanoflowers, ZnO
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Abstract: Introduction: As a new kind of inhomogeneous composite, functionally graded materials (FGMs) 
generally consist of a gradual change in the volume fraction of constituents from one location to the other in 
a component. When FGMs are used as coatings or interfacial materials, appropriate gradual variation of their 
elastic modulus may significantly reduce mismatching stresses and improve surface properties around the in-
denter, and even leads to suppression of Hertzian cracking at the edge of the contact region (Suresh et al.,1997: 
1307-1321). Functionally graded materials are extensively used in turbine blades, wear-resistant coating, cut-
ting edges, rocket engine components, high speed train, space vehicles, micro-electronics, heat exchanger 
tubes, etc. In the past two decades, researchers kept their concern the contact mechanics of FGMs because of 
the potential application to resist the contact deformation and damage. Purpose: The purpose of this study is 
to solve a continuous contact problem of a functionally graded layer resting on rigid foundation and loaded 
by a rigid circular punch. Method: An inhomogeneous functionally graded elastic layer of finite thickness h 
extending infinitely in the x-direction is in contact with a rigid foundation. The graded layer is modeled as an 
inhomogenous medium with a constant Poisson’ ratio and exponentially varying shear modulus and mass den-
sity. It is assumed that contact between all surfaces is frictionless, the effect of functionally graded layer’s body 
force is taken in consideration, and only compressive stress is transferred along the contact surfaces. Where 
applicable, the germane quantities are reckoned per unit length in the z-direction. Using theory of elasticity 
and integral transform techniques, the problem is converted into the solution of a Cauchy-type singular integral 
equation in which the contact stress under rigid circular punch and half contact width are the unknowns. This 
singular integral equation is solved numerically using the Gauss–Chebyshev integration formula and an itera-
tive scheme is employed to obtain the correct half contact width that satisfies the equilibrium condition. Find-
ings: The effects of the inhomogeneity parameters (stiffness and density parameters) of the functionally graded 
layer and the radius of the punch profile on the contact stress distribution under rigid punch, half contact width 
between functionally graded layer and rigid circular punch, the initial separation load and the initial separation 
distance between the functionally graded layer and the rigid foundation have been determined. Conclusion: It 
has been concluded after this study that half contact width between functionally graded layer and rigid circular 
punch increases with increasing of punch radius. Contact stress distribution under rigid punch is symmetrical, 
its maximum value occurs at the symmetry axis, its value is zero at the end points of contact and it decreases 
as the punch radius increases. Results show that with increasing values of inhomogeneity parameters (stiffness 
and density parameters), the initial separation load between functionally graded layer and rigid foundation 
decreases. Otherwise, the initial separation distance between functionally graded layer and rigid foundation 



160

SÖZEL SUNUMLAR

increases as the inhomogeneity parameter (stiffness parameter) increases and it is not affected by the change in 
another inhomogeneity parameter (density parameter).

Key Words: Continuous Contact, Functionally Graded Layer, Rigid Punch 

Author’s Note: The authors thank The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBI-
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Abstract: Introduction: The global energy consumption increases day by day. Considering the increasing 
energy demand and the environmental issues, the use of renewable-energy sources and development of alter-
native energy systems has become important to supply energy needs. At this point, the low-temperature level 
power cycles that use renewable sources can be considered as a promising option for thermal plants and energy 
systems. The low-quality heat obtained from geothermal, solar and biomass energy can be used in these cycles. 
The Organic Rankine Cycle (ORC) which is regarded as one of the low-temperature level power cycles can 
be integrated into a power plant in order to improve the plants overall thermal efficiency and the net power 
output. Objective: The performance of different working fluids for an organic Rankine cycle using geothermal 
energy source was investigated comparatively with working fluid R134a. Scope: The simulation of the process 
was carried out by using Aspen Hysys simulation software, and the results were evaluated. Thus, different 
ORC working fluids will be compared under the specific working conditions. Limitations: Geothermal energy 
source was used to provide the heat required by the organic Rankine power cycle. The working conditions and 
power output of the ORC depends on the amount of energy transferred from the geothermal source to the work-
ing fluid of organic Rankine cycle. The working fluids that can be used in the ORC are limited depending on 
the operating conditions of the system. Method: Organic Rankine power cycle technologies using low-to-me-
dium energy sources (generally between the temperatures of 90-150°C) such as geothermal and solar energy 
have attracted attention for electricity generation. The components of the organic Rankine cycle are the same 
as those of conventional Rankine cycle components that mainly a circulating pump, evaporator, condenser and 
turbine-generator group. The thermophysical and critical properties of the working fluids affect the operating 
performance of ORC systems. In this study, performance analysis of different working fluids for an ORC was 
carried out to determine the appropriate working fluid and to produce maximum power under specific condi-
tions. Results: A geothermal energy source was used as the heat source for an organic Rankine power cycle 
where R134a was used as the working fluid in the basis system. The required mass flow of the working fluid 
R134a, for net power output of about 12 MW, was found to be 598 kg/s. The power consumed in the circulation 
pump, which supplies pressurized working fluid R134a, was determined as 1400 kWe. R134a and some other 
organic fluids such as R114, R152a, R143a were compared based on the ORC’s thermal energy efficiency, 
mass flow rate, power consumption of the circulating pump and net power output of the system. As a result, 
the optimum working fluids were determined under the basis operating conditions of the system. Conclusion: 
Geothermal energy based ORC systems are important option among the renewable energy sources in supply-
ing energy demands due to the absence of combustion and fuel cost. Furthermore, the integration of the ORCs 
into the thermal power plants can improve the efficiency of the overall system. The determination of the ap-
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propriate working fluid in such systems plays an important role identifying the optimum operation conditions 
and lowering the environmental impacts. In this study, the performance analysis of different working fluids for 
an organic Rankine cycle was investigated. For this purpose, the ozone depletion potential (ODP) and global 
warming potential (GWP) of the refrigerants were considered in order to use the suitable working fluid. Based 
on this criterion, the influences of selected different working fluids on the system performance were compared 
with the basis system operating with R134a. 

Key Words: Geothermal Energy, Organic Rankine Cycle, Simulation, Performance Analysis
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Abstract: Introduction: Usage of large-scale petroleum-based polymer create an important environmental 
problem such as solid waste management. Poly (lactic acid) (PLA) is the degradable polymer and it is obtain-
ing by fermentation from renewable resources such as corn or sugar beet [1,2]. Compostable and biodegrad-
able properties of PLA provide a useful solution to solid waste management problems. PLA is promising 
polymer among the biodegradable polymers due to its good mechanical properties such as high mechanical 
strength. Besides, the other properties of the PLA are gas permeability, good biocompatibility and high trans-
parency. Benefit from the use of PLA in many applications such as in automotive components, electrical indus-
try, building materials, and the aerospace industry. However, low toughness and easy flammability properties 
restrict usage of PLA for different industries. The toughness of PLA can be improved by adding plasticizer 
or blending with the other polymers. On the other hand, polycarbonate (PC) which has high thermal stability, 
toughness, easy processability and high tensile strength, has been widely used as an engineering plastic [2]. 
Enormous mechanical properties such as high toughness demonstrated of the PC’s can be combined with PLA 
in the PLA/PC blends. However, the mechanical properties of the resulting blend are lower than expected 
value due to the incompatibility of these polymer [3,4,5]. Synthetic fiber reinforcement is a commonly used 
method to improve mechanical properties of the neat polymers. Goal: It was aimed to improve the decreasing 
mechanical properties and thermal properties of PLA/PC blend due to the incompatibility by reinforcing with 
synthetic fiber. The mechanical, thermal and morphological properties of glass fiber (GF) reinforced PLA/PC 
blends were examined with the increasing loading level of GF. Method: Primarily, a PLA/PC (50/50) blend 
was prepared and were used as the control sample. Loading levels of GF were changed as 5 wt.%, 10wt.%, 
15wt.%, 30wt. %. All composites were compounded on a laboratory scale co-rotating twin-screw mini-extrud-
er (Micro-compounder) with a screw speed of 100 rpm. Samples were subsequently injection molded by using 
a laboratory scale injection molding machine with a 10 bars injection pressure. Discussion: Characterization 
of the composites were performed by differential scanning calorimetry (DSC), tensile test, thermogravimetric 
analysis (TGA), limiting oxygen index (LOI) and scanning electron microscope (SEM). Results: The highest 
crystallization degree and Tg value were obtained PLA/PC (50/50) blend 23.3 % and 65°C, respectively. 5wt.% 
GF addition decreased the crystallization degree of the sample. Also, the crystallization degree of the prepared 
composites enhanced by increasing GF content. While the addition PC to the PLA increased LOI value of neat 
PLA, enhancing GF content decreased LOI values of the composites. Generally, the strain at break values of 
the composites was decreased with the increasing loading level of the GF. In addition, it is observed that the 
strain at break values of the 5wt.% GF composite was higher than neat PLA. The tensile strength and modu-
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lus value of the PLA/PC blend were improved by the addition of the GF. Furthermore, the maximum tensile 
strength value was obtained from the 30 wt.% GF reinforced PLA/PC blend as 110.18 MPa.

Key Words: Biodegredable, Glass Fiber, Mechanical Properties
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Abstract: Introduction: An explosive of RDX, known as 1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine, was discov-
ered by Henning in 1899. However, at that time Henning was not aware of that RDX was an explosive and he 
used it for medical purposes. Herz used RDX as an explosive in 1920. It is a white crystalline solid at melting 
point of 204oC. Pure RDX is so sensitive towards impact and friction that it is generally desensitized by coat-
ing the crystals with wax, oils or grease. It can also be combined with mineral jelly or similar materials to have 
plastic RDX explosives. RDX has a greater explosive power than TNT and picric acid (Akhavan, 2004: 41-42). 
The stable RDX crystals at room temperature has orthorhombic α-RDX structure. α-RDX is a stable phase of 
RDX at low pressures (Miller and Garroway, 2001: 2). The desired properties in modern explosives are having 
higher crystal density, higher standard heat of formation, higher detonation velocity and pressure and higher 
thermal stability while having lower sensitivity and favorable oxygen balance (Wei, Zhang, He, Shreeve, 2015: 
8607-8612). Tetrazole based energetic materials are popular in this manner that these materials have a great 
potential to produce environmentally friendly gas nitrogen. The second advantage of tetrazole ring is having 
an aromatic structure which provides additional kinetic and thermal stabilities to the energetic materials it is 
attached. However, the tetrazole ring alone or substituted tetrazole rings are sensitive energetic materials. 5-ni-
trotetrazole based materials such as 5-nitro-2-H-tetrazole, 1-methyl-5-nitrotetrazole and 2-methyl-5-nitrotet-
razole can be given as examples. Their sensitivities were found to be lower than 2 J. However, 5-nitrotetrazole 
has higher crystal density, detonation velocity and pressure than RDX while the methyl derivatives had lower 
values (Klapötke, Sabate´, Stierstorfer, 2009: 136-147). On the other hand, functionalization of energetic ma-
terials with tetrazole ring can provide them extra ballistic strength and insensitivity. Furazan-functionalized tet-
razole salts were synthesized and the higher decomposition temperatures, impact and friction sensitivities and 
ballistic performances were obtained with respect to RDX (Wei, Zhang, He, Shreeve, 2015: 8607-8612). Tet-
razole modified 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene derivatives were designed and investigated theoretically. 
There found to be higher crystal density, detonation velocity and specific impulse properties in addition to 
lower sensitivity with respect to RDX in some of these derivatives (Ma, Liao, Cheng, Fan, Huang, Wang, 2016: 
639-655). Purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of attached tetrazole ring on the 
properties of α-RDX explosive, computationally. Scope: First, the study was performed on α-RDX structure 
and then tetrazole ring attached α-RDX structure in order to compare the differences between the two in terms 
of insensitivity, ballistic and chemical properties. Limitations: The results of the study can be evaluated in the 
limitations of the theoretical method, functional and basis set used. Method: The DFT method with UB3LYP 
functional and 6-31G(d,p) basis set was used throughout the study (DFT UB3LYP/6-31G(d,p)) (Kohn and 
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Sham, 1965: A1133-A1138). Gaussian 09 software was used for all the computations (Frisch et al., 2013). 
Findings: Contrary to expectations, tetrazole ring attachment increased the sensitivity of RDX. The weakest 
N−NO2 bond dissociation energy of 131,7 kJ/mol in RDX decreased to 111,3 kJ/mol in RDX-tetrazole. The 
results showed that the electrostatic potential around RDX N−NO2 bonds shifted to more positive region in 
RDX-tetrazole structure which indicated that the electron density around RDX N−NO2 bonds decreased in a 
significant amount in RDX-tetrazole. Consequently, this deficiency caused to more sensitive bonds. The com-
peting ballistic performances (detonation velocity (D) and detonation pressure (P)) with respect to RDX were 
obtained in a new compound (D(RDX) = 9,02 km/s, D(RDX-tetrazole) = 8,89 km/s, P(RDX) = 35,82 GPa, P(RDX-tetrazole) = 
35,02 GPa). The chemical hardness (η) of RDX is a little bit more than RDX-tetrazole (η(RDX) = 0,27 eV, η(RDX-

tetrazole) = 0,22 eV). Additionally, the electrophilicity index (ω) of RDX is more than RDX-tetrazole showing 
that RDX has a more electrophilic character (ω(RDX) = 0,072 eV, ω(RDX-tetrazole) = 0,063 eV). However, the frontier 
molecular orbital energy ratios (EHOMO/ELUMO: fH/L) showed that RDX-tetrazole was less resistant to oxidation 
compared to RDX (fH/L(RDX-tetrazole) = -6,98; fH/L(RDX) = -6,46). Conclusion: Ballistically powerful, thermally more 
sensitive and less oxidizable energetic material was obtained via modification of RDX with tetrazole ring.

Key Words: RDX, Tetrazole, Ballistic Performance, Bond Dissociation Energy, Frontier Molecular Orbital
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Abstract: Introduction: 1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (RDX), an important secondary explosive, has 
attracted the attention of scientists for many years since it was synthesized by Henning in 1899 for medicinal 
use and used as an explosive in 1920 by Herz (Akhavan, 2004: 41-42). The most stable crystalline structure of 
RDX was found to be α-RDX. RDX is one of the most effective energetic materials with applications ranging 
from explosives to propellants (Zhu, Xiao, Zhu, Xiao, 2009: 1082-1088). The impact sensitivity (h50) of RDX 
is 24 cm in which RDX is classified as a sensitive explosive (Storm, Stine, Kramer, 1990: 605-639). Triazoles 
can be used in preparation of high performance primary and secondary explosives, since these nitrogen rich 
aromatic rings provide good kinetic and thermal stabilities to these explosives in addition to the production of 
nitrogen gas after explosion (Dippold, Izsák, Klapötke, 2013: 12042-12051). Coburn synthesized highly ther-
mally stable explosives of 3-(picrylamino)-1,2,4-triazole (PATO) and 3-amino-5-(picrylamino)-1,2,4-triazole 
(APATO) containing of both trinitrobenzene and triazole rings (Chioato, Klapötke, Mieskes, Stierstorfer, Wey-
rauther, 2016: 956-962). Nitro group bonded triazole ring and hydroxyl group bonded tetrazole ring containing 
triazole-tetrazole derivative, 5-(3-nitro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)tetrazol-1-ol (NTTO), was synthesized in which 
the friction and impact sensitivities were much higher than that of RDX. Another advantage of this compound 
was its ballistic performances which did not decrease so much (Dippold, Izsák, Klapötke, 2013: 12042-12051). 
Dihydroxylammonium salt of 3,5-bis(dinitromethyl)-1,2,4-triazole (BDT) was synthesized with low sensitiv-
ity relative to RDX in which the ballistic performances were high enough to compete with it (Dharavath and 
Shreeve, 2018: 48-53). Purpose: The purpose of this research is to investigate how the material and explosive 
properties of α-RDX change in case of triazole ring attachment, computationally. Scope: The calculations were 
performed on first α-RDX structure and then triazole ring attached α-RDX structure in order to compare the 
differences between the two in terms of insensitivity, ballistic and chemical properties. Limitations: Relative 
comparisons were done in the limitations of the method, functional and basis set used in this computational 
study. Method: The DFT method with UB3LYP functional and 6-31G(d,p) basis set was used throughout the 
study (DFT UB3LYP/6-31G(d,p)) (Kohn and Sham, 1965: A1133-A1138). Gaussian 09 software was used 
for all the computations (Frisch et al., 2013). Findings: The triazole ring attachment increased the sensitivity 
of RDX contrary to the expectations. The weakest N−NO2 bond dissociation energy of 131,7 kJ/mol in RDX 
decreased to 110,4 kJ/mol in RDX-triazole. The results showed that the electrostatic potential around RDX 
N−NO2 bonds shifted to more positive region in RDX-triazole compound which indicated that the electron 
density around RDX N−NO2 bonds decreased in a significant amount in new compound. As a result, this defi-
ciency caused to more sensitive bonds. The reduced amount of ballistic performances (detonation velocity (D) 
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and detonation pressure (P)) were obtained with respect to RDX (D(RDX) = 9,02 km/s, D(RDX-triazole) = 8,52 km/s, 
P(RDX) = 35,85 GPa, P(RDX-triazole) = 32,02 GPa). The chemical hardness (η) of RDX was found to be higher than 
RDX-triazole (η(RDX) = 0,27 eV, η(RDX-triazole) = 0,22 eV). The electrophilicity index of RDX was greater than 
RDX-triazole (ω(RDX) = 0,072 eV, ω(RDX-triazole) = 0,049 eV) which indicated that RDX had more electrophilic 
character than RDX-triazole. However, the frontier molecular orbital energy ratios (EHOMO/ELUMO: fH/L) showed 
that RDX-triazole was more resistant to oxidation compared to RDX (fH/L(RDX-triazole) = -5,10; fH/L(RDX) = -6,46). 
Conclusion: Ballistically less powerful, thermally more sensitive and chemically more oxidizable energetic 
material was obtained via attachment of triazole ring to RDX.

Key Words: RDX, Triazole, Ballistics, Insensitivity, Density Functional Theory
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Abstract: Introduction: The laser scanning rangefinders are used in different robotic applications for variety 
of purposes. Autonomous ground vehicles, mobile robots, robotic arms, welding robots, etc. need to observe 
their working environment in order to generate required desired trajectories. 2D laser scanners are generally 
used for performing scanning tasks. High measurement accuracy, fast response time, tough case and low power 
consumption rate are the advantages of why 2D laser scanner are preferred in robotic applications. In addition 
to scanning of working environment and mapping of indoor and outdoor fields, the laser scanners are also used 
for doing an estimation about the surrounding. An easiest method to build a 3D scanning system is that a laser 
scanner is attached to a 2DOF mechanism which is actuated by the use of two actuators. While the mechanism 
is in motion, laser scanner gets the distance data in each increment, then a point cloud is created. At the end of 
the motion a data pool which actually shows a 3D surface is to be created. The challenging part in a 3D scan-
ning system is the handle of the data flowing from sensors to computer. In the literature, there is no ready-to-
use toolbox for conducting such a task. In the current perspective, all the subsystems of the computation and 
communication units should be developed by the designer. It is also a fact that the data process of a 3D scan-
ning system require experiences and knowledge about the sensors and their data decoding processes. Aim: In 
this study, the aim is to develop a control toolbox for a 3D scanning system. The control toolbox is created by 
the use Robot Operating System (ROS) – (www.ros.org), which has been using by the robotic researchers for 
educational and industrial purposes. It provides an open-source environment and runs under Linux operating 
system. It is verified that the use of ROS in robotic systems increase the accuracy and performance. Further-
more, because of its smooth and stable working capability, real-time problems are encountered in minimum 
level in case ROS is adapted into a system. In this study, a 3D laser scanning system is constructed based on a 
2D laser scanner, two stepper motors and their motion controllers and a couple of slave & master computers. 
The communication and computational units are developed by the use C++ programming languages. They are 
created in a way that all the libraries and algorithms are recognized by ROS and runs in a harmony with the 
ROS repositories. In order to test the performance of the control toolbox developed, many experimental studies 
are conducted and the satisfactory results are obtained. Scope: The scope of this study is to develop an easy-
to-use and easy-to-adapt control toolbox solution for a 3D scanning system. The programming architecture is 
created using ROS since the ROS structure today is almost a touchstone for the robotic applications. Since the 
libraries have to be created by following some guidelines published by the ROS community, the continuity in 
a robotic project can be guaranteed (by this way the project becomes independent of the person). Limitations: 
The limitations in this study can be specified that the user should have knowledge of using Linux operating 
system. The deep knowledge and experience of using C/C++ programming language may be the other chal-
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lenge for the users. Method: In order to develop the control toolbox for the 3D scanning system, the archi-
tecture, which is responsible for communicating with the sensorial systems and microprocessors, performing 
data processes and required mathematical calculations, is developed by following some strict rules offered by 
ROS infrastructure. Results: The 3D scanning system is tested for estimating the surface of a triangular prism 
shape. The ROS based control toolbox controls everything in the mechanical-electronical-computing system. 
The laser scanner used in this study is Hokuyo URG-04LX which gives its distance measurement output with 
an error of 3%. Considering this sensor specification, the shape estimation of the triangular prism is conducted 
successfully and the dimensions of the prism is obtained with an error of 4%. Conclusion: In this study, a 
control toolbox for a scanning system is built by the use of ROS environment. The control toolbox is tested 
in an experimental setup and satisfactory results are obtained. It can be concluded that an open-source control 
system architecture is developed and the procedure designed in this study can be adapted into any robotics, 
automation or mechatronics system.

Key Words: ROS, Laser Scanning Rangefinder, Control Toolbox, 3D Scanning
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DESIGN OF AN AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL ROBOTIC SYSTEM

Gokhan BAYAR1, Erkan BASYIGIT2

1-2Bulent Ecevit University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department,  
Zonguldak / Turkey 

Abstract: Introduction: Mobile robots and autonomous vehicles have been using in industrial applications 
for different purposes especially for the last decade. Today, the need for them is dramatically increasing. 
The industrial processes are being converted into automated modes and by this way the number of products 
manufactured is being increased parallel to these enhancements. One of the challenges encountered in the 
manufacturing lines is the transportation of the products between manufacturing lines or to the storage area. 
The conventional transportation techniques cannot reach the speed of the automated manufacturing lines. The 
transportation of the products from the stock area to the production line should be able to respond the produc-
tion rate of the production line. The solution lies the use of an autonomous ground vehicle and a robotic system 
together, which is called as automated storage and retrieval robotic system. The system proposed in this study 
composes of a four wheeled autonomous vehicle with a computer controlled forklift and a 3DOF mechanical 
system that has the capability of motions in three axes. Aim: In this study, the aim is to develop an automated 
storage and retrieval robotic system that can be used in industrial applications for doing a connection between 
the manufacturing lines and the storage area. The whole system is designed based on an autonomous forklift 
and a computer controlled mechanical system which has the capability of moving in x, y and z directions. The 
design, simulation, manufacturing and control processes of the 3DOF mechanical system are completed and 
the details are to be presented in this paper. Scope: The scope of the study is the development of a robotic 
system including an autonomous forklift and a 3DOF automated machine. The system is considered to be inte-
grated into a production line in order to increase the production rate, performance, safety and quality of the end 
products. The system considered promises also an IoT structure that allows to publish the current state of the 
autonomous system to the registered users. It is planned that the communication and computational tasks are 
performed into embedded computers which run Linux operating system. Limitations: The limitations in this 
study depend on how much the manufacturing line is complex and how much the storage area is well designed. 
The performance of the system designed is determined by these two important criteria. Method: The 3DOF 
mechanical part of the automated storage and retrieval robotic system is designed based on linear guidance, 
power screw and belt-drum systems. Three actuators are used to give motion to the end-effector of the retrieval 
robotic system. The system is designed in a way that the accuracies in three axes are less than 0.1 mm. Three 
independent motion control units are coupled with the actuators. The required control signal is generated via 
an Atmel based microprocessor. A user interface is also designed to be able to construct the communication 
between the end user and the robotic system. All the programming infrastructure is developed using C/C++ 
programming language. Results: The system is fully designed using a computer aided design tool. Necessary 
simulations are performed before the mechanical production and assemblies are done. The control algorithms 
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designed are also tested in Matlab & Simulink environment. At the current state, the manufacturing and the 
experimental studies of the 3DOF retrieval robotic system are completed. The robotic system can be able to 
track a reference desired trajectory and the system responds to the user inputs with a tracking error less than 0.1 
mm which satisfies the design requirement. Conclusion: The industrial applications need automated systems 
in their production lines. The use of autonomous vehicles have been sharply increasing in industry, however, 
it is still far from filling the gap which is about the need an intelligent connection between the storage area and 
the manufacturing lines. In this study, a solution is proposed for this problem by taking into consideration the 
required movements between storage and production lines. An automated storage and retrieval robotic system 
design is introduced. The starting point, design, manufacturing and experimental studies are illustrated. It can 
be concluded that the performance and accuracy of a manufacturing line in an industrial application would be 
increased if a robotic system, proposed in this study, is adapted. The results obtained in the experimental stud-
ies would also give some highlights to the researchers and engineers who wish to work on this subject. 

Key Words: Automation, Autonomous Storage, Retrieval Robot, Unmanned Ground Vehicle
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ERİŞİLEBİLİRLİK VE KENT MEYDANLARI: SAKARYA/ARİFİYE MEYDAN ÖRNEĞİ

Buse FAZLIOĞLU1, Gülferah ÇORAPÇIOĞLU2

1-2İstanbul Arel Üniverisitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  
Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Toplumun tüm bireylerinin eşit kullanımına açık olması gereken kent meydanlarında, kimi kulla-
nıcı gruplarının paylaşımda sorunlar yaşadığı ve bu grubun çoğunlukla engelli bireylerden oluştuğu gözlem-
lenmektedir. Toplum olmanın gereklerinden biri bireylerin birlikte yaşayabilmeleridir. Toplumsal yaşama tam 
katılım ise, yapılı fiziksel çevrenin toplumun tüm fertlerinin kullanımına uygun olarak düzenlenmesiyle müm-
kün olabilir. Bu doğrultuda yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmek ve bunlardan yararlana-
bilmek anlamına gelen “erişilebilirlik” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavramın gelişmesi sonucunda ise, kent-
lerin planlanmasında evrensel tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım “herkes için tasarım” anlayışını 
getirmekte ve kentin yaşam alanlarının bireyleri ayrıştırıcı değil, bütünleştirici tasarımlarla yapılandırılmasının 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Amaç: Bu çalışmada kentlerin önemli odak noktaları olan meydanların engelli 
bireyler tarafından kullanımı, evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek tespit edilen sorunlara 
yönelik yeni tasarım önerileri ile çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Kapsam: Yapılan bu araştırma Sakarya 
İli, Arifiye İlçesinde yer alan Arifiye Meydanının yedi adet evrensel tasarım kriteri doğrultusunda görsel ana-
lizlerle değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Sınırlıklar: Bu örnek araştırma tek bir meydanla sınırlandırılmış 
olup, çalışmanın mevcut yapılı farklı kamusal alanlarda yinelenebilmesi söz konusudur. Yöntem: Araştırma 
yöntemine yaklaşım öncelikle çalışma yapılacak kent meydanının belirlenmesi ve yapılı alandaki eksikliklerin 
görsel analizler ile tespit edilmesi şeklinde olmuştur. Bu doğrultuda 1999 depreminden sonra hızlı kentsel 
gelişimin yaşandığı Sakarya, örnek il olarak ele alınmıştır. Sakarya’daki ilçe nüfus yoğunlukları en fazla olan 
beş ilçe tespit edilmiştir. Bu ilçelerde yer alan yüz ölçümü en büyük meydanlarda haftalık/günlük kullanım yo-
ğunlukları canlı gözlem metodu ile ölçülmüştür. Sürekli yoğunluğun en fazla olduğu Arifiye Meydanı çalışma 
alanı olarak seçilerek evrensel tasarım kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bulgular: Mevcut yapılı 
alan tasarımının değerlendirilmesinde yedi temel evrensel tasarım prensibi ele alınarak, alt değerlendirme 
ölçütleri belirlenmiş ve Arifiye Meydanının bu ölçütlere uygunluğu araştırılmıştır. İlk değerlendirme kriteri 
olan “Eşit kullanım prensibi” doğrultusunda, alanda tüm kullanıcılar için ayrımsız/eş değerde bir sirkülasyon 
alanı tasarlanmadığı belirlenmiştir. Kılavuz izlerinin eksik ve yanlış uygulanması, eski ve bozulmuş yer dö-
şemeleri, rampa eğimlerindeki yanlışlıklar alandaki eşit kullanım olanaklarının yetersizliğini ortaya koymuş-
tur. İkinci değerlendirme kriteri olan “Kullanımda esneklik prensibi” doğrultusunda yapılan incelemede, sesli 
uyarı sistemlerinin ve dokunsal yüzeylerin eksikliği tespit edilmiştir. Üçüncü olarak; alanın “Basit ve sezgisel 
kullanım”ı değerlendirilerek, bireylerin farklı duyularına hitap edebilecek tasarımların eksikliği görülmüştür. 
Dördüncü prensip olan “Algılanabilir bilgilendirme” tasarımı konusunda alanda farklı anlatım (görsel, işit-
sel, dokunsal) teknikleri eksiktir. Beşinci olarak “Tasarımda hata payı” kriteri değerlendirildiğinde alandaki 
mevcut elemanların çevresinde oluşabilecek tehlikelere karşı uyarı ve koruma tedbirlerinin yer almadığı gö-
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rülmüştür. Altıncı kriter olan “Düşük fiziksel güç harcanması” değerlendirildiğinde alanda uzun süreli fiziksel 
güç harcanımını azaltacak tasarımların mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yedinci ve son olarak “Yaklaşım ve 
kullanım için boyut ve mekan sağlanması” kriteri incelenmiş ve meydanda bulunan ögelerin farklı fiziksel 
özellikteki bireylerin kullanımına cevap verecek nitelikte olduğu görülmüştür. Sonuç: Kentler için “erişilebi-
lirlik” olgusu; farklı fiziksel özelliklere sahip bireylerin bir arada veya bağımsız, özgür, güvenli ve konforlu bir 
şekilde kenti yaşayabilecekleri alanların varlığı olarak tanımlanabilir. Kentlerin yaşanabilirliği kentin toplum 
içindeki tüm gruplara eşit ve uygun şekilde hizmet etmesi ile doğru orantılıdır. Erişilebilirlik olgusu değerlen-
dirildiğinde, kentin yaşam alanlarının toplumu oluşturan bireyleri ayrıştırıcı değil, bütünleştirici ve evrensel 
tasarım kriterleri doğrultusunda yapılandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada özellikle engel-
li bireylerin karşılaştıkları sosyal ve fiziksel sorunlar karşısında her kademedeki yönetim birimlerinin, farklı 
meslek gruplarının çözüm üretme zorunluluğu taşımaları, ayrıca herkes için eşit, erişilebilir tasarımlar tercih 
edilmesi yönünde kamuoyunun bilinçlendirilmesinin sağlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım, Engelli Bireyler, Kent Meydanları

Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Gülferah ÇORAPÇIOĞLU tarafından danışmanlığı yapılan İstan-
bul Arel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan 
Buse FAZLIOĞLU “Erişilebilirlik ve Kent Meydanları” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından 
türetilmiştir. 
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İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE İÇ MEKÂN TASARIMI: İLKE-SİSTEM-TASARIM BAĞINTISI

Müge GÖKER PAKTAŞ

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İskandinavya; Kuzey Avrupa’da İsveç, Norveç’in tümünü, Finlandiya’nın kuzey bölümünü içeren 
yarımadanın adıdır. Bazı coğrafyacılar, İzlanda’yı da İskandinavya’nın bir parçası sayar. Fiziksel coğrafya 
tanımının yanı sıra, politik açıdan irdelendiğinde, günümüzde İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ana-
karalarıyla bu ülkelere bağlı çok sayıda ada ve bunların kapladığı alan İskandinav ülkeleri olarak anılır. İklim, 
güneyden kuzeye tundradan kutup iklimine kadar değişiklik gösterir. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe; her 
boylamda yaklaşık 10 derece ısı düşmektedir. En kuzey bölgelerde kutup iklimi görülmektedir. Kışın; hava 
don görülecek kadar soğuk, yoğun kar yağışlı olup, gün içindeki karanlık olma süresi uzun, yazın ise; hava 
serin ve gün içindeki aydınlık süresi oldukça uzun olmaktadır. Bölgede ormanlık alanlar oldukça fazladır ve 
bunun dışında madenler bakımından da oldukça zengindir. İskandinav tasarımını oluşturan tasarım öğelerinin 
başında doğa yer almaktadır. Doğa ile yaşanılan mücadelenin bir sonucu olarak, iç mekanların kendine ait 
bir tasarım kimliğinin oluşması kaçınılmazdır. İnsan odaklı yaşam kültürüne sahip bu ülkelerde yaşanılan 
coğrafi konum göz önüne alınarak, bireyin sağlıklı bir yaşam çevresinde yaşamını sürdürmesi amaçlanmak-
tadır. Ormanlık alanların çok olması, tasarımda daha çok ahşap malzemenin tercih edilmesine yol açmış, bi-
reyin fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri gözetilerek uygun sistemler kurgulanmaya çalışılmıştır. Amaç: 
Bu araştırma, Kuzey Avrupa’da yer alan İskandinav ülkelerinde tasarım kavramını; içmimarlık açısından ele 
alarak, mekan tasarımında uygulanan ilke ve sistemler doğrultusunda incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kapsam: Yapılan bu araştırma İsveç-Norveç-Danimarka ülkelerinde; iç mimarlık-tasarımda form, malzeme, 
konstrüksiyon, renk, vb. tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Sınırlıklar: Araştırma 
coğrafi konuma bağlı olarak özellikle aydınlık seviyesinin en uzun olduğu yaz mevsimi ile aydınlık miktarının 
en kısa olduğu kış dönemi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada bireyin ilgili bölgelerde sosyo-ekono-
mik koşullar gözetilerek, doğaya karşı göstermiş olduğu bağlılık ve saygı çerçevesinde tasarımın biçimlenişi; 
uygulanan tasarımlarda basit, minimalist, üretimin düşük maliyetle elde edilmesi ve tasarımın herkese ula-
şıyor olması özelliklerini barındırması görsel örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bulgular: Bu 
ülkelerin doğal yapısı ve tarihi, deniz ticareti, limanları ve var olan denizcilik kültürünün zenginliği tasarımın 
her alanına yansımaktadır. İç mimaride çoğunlukla ahşabın kullanılması mekanlarda malzemenin yarattığı 
sıcaklık, yaşanılan soğuk iklime karşı bir kontrastlık içermektedir. Doğal ışığın mevsimlere göre aşırı uç nokta-
larda olması, tasarımın yaşam koşullarına göre biçimlenerek mimari yapılarda özellikle pencere açıklıklarının 
yapı yüzeylerinde geniş olmasına yol açmaktadır. Karanlığın en fazla yaşandığı kış aylarında, kar yağışının 
çok fazla olması soncunda, dış mekanlarda mavi-beyaz rengin baskın durma gelmesi, ortamın doğal yollarla 
aydınlanmasını sağlamaktadır. Böylelikle yaklaşık öğlen saatlerinden itibaren başlayan karanlığın sonucunda, 
karın sağladığı doğal aydınlığı iç mekanlara mümkün olduğunca fazla alabilmeyi amaçlamaktadır. İç mekan 
aydınlatmasında kullanılan gün ışığı ise, dış mekanda olan yoğun beyazlığa karşı yine bir kontrast denge ola-
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rak karşımıza çıkmaktadır. Tasarımı oluşturan temel unsur olan formda; İskandinav ülkelerinin doğasında yer 
alan ve mevsimlere göre çok hızlı değişim yaşanan doğa olaylarının devinimi tespit edilmiştir. Tasarımcılar, 
tasarımlarında benzer görselleri kaynak olarak kullanmaktadırlar. Herkesin yaşayabileceği ve kullanabileceği 
fonksiyonel tasarımlar üretmek tasarım dünyasında dikkat çekmiştir. sosyal yaşam içinde sıkça karşılaşılan, 
görsel hafızaya kaydedilen görüntüler karşımıza form, malzeme, konstrüksiyon, renk olarak çıkmaktadır. Ta-
sarım kültürü açısından ele alındığında; yalın tasarım, basit detay çözümlemeleri, hassas el işçiliği, doğal 
malzemeler, fonksiyonellik, ergonomi unsurları ile İskandinav tasarımı bir bütün olarak tasarım dünyasında 
var olmaktadır. Sonuç: İskandinav ülkelerinde iç mekan tasarımı; “ilke-sistem-tasarım” bağıntısı çerçevesinde 
ele alındığında, kente ve iç mekana değer katan, insan odaklı fonksiyonel ve ergonomik koşulları sağlayan, 
bireyin psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına cevap veren özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Tasarım kültürü 
açısından; geçmiş tasarım deneyimlerini günümüz dünyasına başarılı bir biçimde aktarılarak zamansız tasa-
rımların hayata geçirilmiş olduğu görülmektedir. Coğrafi konum nedeni ile yaşanılan iklimsel zorlukların, 
tasarım sürecine yön vererek, pozitif duruma gelmesi ile tasarımın her alanında karşımıza çıktığı, gelecekte de 
bu sürecin devam edeceği ön görüsünün var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık, Tasarım, İskandinav Tasarımı, Tasarım Kültürü
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MİMARİ PROJELERDEKİ HATA ve BOZULMALARDA İNSAN KAYNAKLI ETKİLERİN 
ARAŞTIRILMASI, ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRLİMESİ

Mahmut KAHRAMAN1, Ferhat PAKDAMAR 2

1 İnş. Yük. Mühendisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Gebze, Kocaeli / Türkiye

2 Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Gebze, Kocaeli / Türkiye

Öz: İnşaat sektörü tüm dünyada ekonomiye katkısı büyük olan sektörlerdendir. Bu sektörlerdeki etki sınıflarına 
bağlı olarak oluşan hata ve bozulmaların sonuçları hem ekonomik hem de psikolojik açıdan insanlar üzerinde 
olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Mimari projelerde insan faktörüne dayalı hata ve bozulmalar projenin her 
aşamasını etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışmada bir alan taraması gerçekleştirilerek insan kaynaklı 
oluşabilen hata ve etkiler örnekler üzerinden değerlendirilmiş ve nitel verilerden nicel değerler elde edilmiştir. 
Bu veriler sonucu yapılan analiz ve değerlendirmelerle mimari projelerde çalışan tasarımcı ve teknik ekip için 
konunun ne denli önemli olduğu ortaya konulmuştur. Binanın tasarımdan, kullanıma kadar geçen süreçteteki 
etki sınıflarının yüzdelik oranlarının bilinmesi sağlıklı bir projenin yürütülmesi açısından çok önemlidir. Bu 
bilgiler bir mimari projede insan kaynaklı etkilerin hangi aşamalarda oluştuğu, bu etkilere karşı nasıl önleyici 
tedbirlerin alınması gerektiği ve alternatif çözümlerin önceden planlanması açısından da önemli ipuçları ve-
recektir. Bir projenin tasarımdan başlayarak verilen her bir yanlış kararın projenin büyüklüğüne ve özellliğine 
göre ne denli büyük oranlarada para, zaman ve/veya itibar kaybettirecegi aşikardır. Projelerde sürekli tekrarlı 
onarımlar, yetersiz denetimler, proje revizyonları, keşif artışları, tasarım dışına çıkmalar, koordinasyonsuzluk, 
görev ve sorumlulukların netleşmemesi gibi pek çok olumsuz sonuçların da ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Tüm bu etkiler için çözümün yine insan kaynaklı olacağı da kesindir. Bu bakış açısıyla yeterli finansman, 
tecrübeli bir tasarımcı ekip, deneyimli bir yüklenici, koordineli çalışma ve yeterli denetimle hata oranı en 
aza indirilmiş bir mimari proje yapmak mümkün olabilecektir. Giriş: İnşaat sektörü tüm dünyada ekonomi-
ye katkısı büyük olan sektörlerdendir. İnşaat Türkiye ekonomisine de katkısı büyük olan sektörlerin başında 
gelmektedir.Sektör büyük ölçüde yerli sanayiye dayanması, istihdam sağlayıcı özelliklerinin fazla olması, 
imalat ve maden sektörleriyle olan yakın ilişkisi olması nedeniyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü 
sayılmaktadır. İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan 
konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir Bu 
sektördeki etki sınıflarına bağlı olarak oluşan hata ve bozulmaların sonuçları hem ekonomik hem de psikolo-
jik açıdan insanlar üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Mimari projelerde iç ve dış etkenlere bağlı 
faktörler çok önemlidir. Özellikle iç faktörlerden insan kaynaklı hata ve bozulmalar projenin her aşamasını 
etkileyen en önemli faktördür. Binanın tasarımından, kullanımına kadar geçen süreçteteki etki sınıflarının 
oranlarının bilinmesi sağlıklı bir projenin yürütülmesi açısından çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bu bilgiler, 
bir mimari projede insan kaynaklı etkilerin hangi aşamalarda oluştuğu, bu etkilere karşı nasıl önleyici tedbirl-
erin alınması gerektiği ve alternatif çözümlerin önceden planlanması açısından da önemli ipuçları verecektir. 
Bir projenin tasarımdan başlayarak verilen her bir yanlış kararın projenin büyüklüğüne ve özellliğine göre 
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ne denli büyük oranlarada para, zaman ve/veya itibar kaybettirecegi aşikardır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
yapıların inşa sürecinde insan kaynaklı etkilerin tespiti, mimari projelerin başarısını olumsuz yönde etkileyen 
insan kaynaklı etki sınıflarını tespiti, etki oranlarının belirlenmesi ve sorunların hangi aşamalarda oluştuğu ve 
hangi aşamalarda müdehale edilmesi gerektiği konularında alan çalışması yaparak tespitlerde bulunup öneriler 
geliştirmektir. Özenle hazırlanmış bir mimari projenin, tüm inşaat, mekanik, elektrik, jeolojik dökümanlarına 
uygun olarak, süresinde, şartnamesine uygun şekilde koordineli inşa edilmesi o projenin başarılı bir proje 
olarak nitelendirilebilmesi için gereken en önemli koşuldur ve mimari tasarımcı tarafından hazırlanan mi-
mari projelerin doğru ve değiştirilmeden eksiksiz uygulanmasına yönelik önemin vurgulanmasıdır. Kapsam: 
Bu çalışmada hata nedenleri yapının tasarımından, kullanım aşamasına kadar ki süreç üzerinden yapılmış 
olup, tespit edilen hata ve bozulmalara bağlı çıkarımlar amaçlanmaktadır. Yedi adet binada yapılan tespitler 
hazırlanan formlar mimar, mühendis ve teknik elamanlardan oluşan bir grup tarafından gözlemlere dayalı saha 
çalışması olarak yapılmıştır. Bir yapı projesinde tüm çalışmalar ve projeler mimari porje referans alınarak 
yapılmalıdır. Diğer projeler mimari projenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu için alan çalışmasında mimari 
proje dışında statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projelerine bağlı hata tespitleri de yapılarak değerlendirmeye 
alınmıştır. Bulgular: Yedi adet yapıda, seksen dört adet hata ve buna bağlı üç yüz kırk dört adet etki sınıfı 
belirlenmiştir. Etki sınıflarına bağlı hata ve bozulmaların gözleme dayalı olarak tespitleri yapılmıştır. Her 
bir binada tespit edilen birden fazla hata ve bozulma fotoğraflanmış, bozulma tespitleri, bozulma neden-
leri formlarla kayıt altına alınmıştır. Sınırlıklar: Bu yöntemle İstanbul ve Kocaeli İllerinin, Pendik, Tuzla 
ve Gebze ilçelerinde yapılar örneklem alınarak inceleme gerçekleştirişmiştir. Yöntem: Çalışma kapsamında 
alan taraması gerçekleştirilerek insan kaynaklı oluşabilen hata ve etkiler sahadaki örnekler üzerinden dört 
aşamada değerlendirilmiş ve nitel verilerden nicel değerler elde edilmiştir. Bu veriler sonucu yapılan analiz 
ve değerlendirmelerle mimari projelerde çalışan tasarımcı ve teknik ekip için konunun ne denli önemli olduğu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında yapılardaki bozulmalara genel bilgiler üzerinden 
bakılmıştır. Yapılarda insan kaynaklı etkiler ve çevresel kaynaklı etkilere bağlı olarak oluşabilen bozulmalar 
incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında bozulmalara neden olan insan kaynaklı etkilerin neler olduğunu 
ve bu ektilerin yapının tasarımından, kullanımına kadar geçen süreçteki yüzdelik oranının ne olabileceği ve 
bu orana göre insan kaynaklı etkilerin diger çevresel etkilere oranının ne olacağı kousunda alan çalışmasından 
faydanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın üçüncü aşamasında yapılarda oluşan hataların hangi 
sınıf etkiler oluşturduğu ve buna bağlı bozulmaların neler olduğunun tespiti yapılmıştır. Bozulmaya neden olan 
etkilerle alakalı, çalışmanın amacına uygun bir form düzenlenmiş ve yapılardaki her bir hata için bu formun 
doldurulması sağlanmış ve fotograflarla kayıt altına alınmıştır. Dördüncü aşamada, mimari projelerde hata ve 
bozulmalarda insan kaynaklı etkilerin durumunun belirlenmesi için alan araştırması yapılmıştır. Sonuç: Bu 
bulgular ışığında mimari projelerde tasarımdan uygulamaya insan faktörünün %78, insan faktörünün kendi 
içindeki proje, malzeme, uygulama, işçilik, denetim-kontrol etkisine bağlı hata ve bozulmaların ise %94 gibi 
çok yüksek bir oranda çıktığı görülmüştür. Kullanım ve onarımların etki oranlarının ise % 6 oranında kaldığı 
görülmüştür. Projelerde sürekli tekrarlı onarımlar, yetersiz denetimler, proje revizyonları, keşif artışları, tasarım 
dışına çıkmalar, koordinasyonsuzluk, görev ve sorumlulukların netleşmemesi pek çok olumsuzluğun ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Tüm bu etkiler için çözümün yine insan kaynaklı olacağı kesindir. Bu bakış açısıyla 
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yeterli finansman, tecrübeli bir tasarımcı ekip, deneyimli bir yüklenici, koordineli çalışma ve yeterli denetimle 
hata oranı en aza indirilmiş bir mimari proje yapmak mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynaklı Etkiler, Mimari Proje, Yapı Hataları, Yapıdaki Bozulmalar 
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UÇUCU KÜL, YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN 
BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

İlhan YILMAZ1, Adnan ÖNER2 

1Kavanlar Beton; Kocaeli / Türkiye

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

Öz: Giriş: Ülkemiz gerek enerji kaynakları atıkları gerekse de doğal kaynaklar açısından zengin puzolan kay-
naklarına sahiptir. Aslında çoğu kez atık olan bu malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması için en uygun 
şekilde kullanımlarının araştırılması, hem ülke ekonomisi hem de çevre koruma bilinci açısından önemli bir 
mühendislik görevidir. Bu çalışmada da termik santral atığı olan uçucu kül, demir çelik fabrikası atığı yüksek 
fırın cürufu ve doğal ortamlarda bulunan zeolit puzolanlarının günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan ken-
diliğinden yerleşen beton teknolojisinde optimum kullanımlarını belirleme amacı güdülmüştür. Dünyada ve 
ülkemizde en çok kullanılan yapı malzemesi olan beton, deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde sağlaması 
gereken özellikler açısından öne çıkmaktadır. Yaşanılan depremler sonucunda kalıpta betonun projelenen ile 
aynı kalitede olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Özellikle yeni betonarme yönetmeliği ile artan düğüm böl-
gelerindeki donatı miktarı ve ağırlaşan teknik şartlar göz önüne alındığında artan beton sınıfı ile birlikte inşaat 
kalitesinin de artması gerekmektedir. Günümüzde ülkemiz inşaat işçiliklerinden kaynaklanan pek çok yer-
leştirme ve doldurma hatalarının görülmeye devam etmektedir. Japonya’ da 1980 li yıllarda yaşanılan benzer 
mühendislik sıkıntıları sonucunda betonun kalıba kendiliğinden hiç bir işçilik gerektirmeden yerleşmesi tekno-
lojisi geliştirilmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasında, KYB üretimi için uygun agrega ve katkı seçimi yapılmış, 
çimentonun yanında kullanılan uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve zeolit ikame oranları değiştirilerek maximum 
performans için optimum karışım oranları belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında ikinci aşamada, hazır-
lanan beton karışımlarının, taze halde kendiliğinden yerleşebilirlik ve sertleşmiş halde mekanik özellikleri 
incelenip, puzolanik malzemelerin performansı birbiriyle karşılaştırılmıştır. Amaç: Bu araştırmanın ana amacı 
endüstriyel atık malzemelerin yüksek performanslı betonlarda kullanılabilirliğini optimize ederek ülke ekono-
misine katkısının araştırılmasıdır. Kapsam: Amaç doğrultusunda en yaygın bulunan ve bertarafı en maliyetli 
olan puzolanlar yüksek fırın cürufu, zeolit ve uçucu kül deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. Sınırlılıklar: 
Çalışma kapsamında Kocaeli Nuh Çimento fabrikasında üretilen CEM I 42,5 çimento, Hereke / Kocaeli böl-
gesine ait dolomitik kalker bazlı agrega, BASF firmasına ait polikarboksilat bazlı hiper akışkanlaştırıcı katkı, 
TS EN 450 ye uygun Çayırhan Termik Santrali 3. üniteye ait sepere edilmiş uçucu kül, Ereğli Demir Çelik – 
Oyak fabrikasından elde edilen öğütülmüş yüksek fırın cürufu, Balıkesir Ege Zeolit San. Tic Ltd Şti den temin 
edilen çimento inceliğinde öğütülmüş zeolit kullanılmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında laboratuvar orta-
mında deneysel karşılaştırmalı yöntem izlenmiştir. Bu amaçla betonun kabul edilebilir mekanik özellikleri baz 
alınarak yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve zeolitin ana bağlayıcı çimentoya göre ağırlıkça kullanım yüzdeleri 
değiştirilerek üç farklı deney grubu oluşturulmuştur. Her bir deney grubunda betondaki agrega, su, kimyasal 
katkı gibi diğer değişkenler sabit tutularak endüstriye atık malzemelerin mekanik özelliklere etkileri karşılaştı-
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rılmıştır. Malzemenin kullanılabilirliği açısından toplam 9 deneyde kendiliğinden yerleşen betonun en önemli 
özelliklerinden öncelikle taze beton davranışları incelenmiş daha sonra da eğilme dayanımı ve basınç dayanımı 
ölçümleri yapılarak mukavemetleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) tasarı-
mında bağlayıcı miktarı 500 kg / m3 olarak seçildiğinde tüm testlerden başarılı şekilde geçen KYB lar üretmek 
mümkün olmaktadır. Nano teknoloji ile üretilen Kendiliğinden Yerleşen Beton teknolojisinde kullanılan yeni 
nesil polikarboksilat eter bazlı hiper – katkılarla 1-2 saate kadar kıvam koruma sağlanabilmektedir. Çimento 
dozu sabit seçilerek mineral katkının değiştirilmesi yöntemiyle yapılan deneylerde hem taze beton testlerinde 
hem de sertleşmiş beton testlerinde Yüksek Fırın Cürufu kullanılarak üretilen betonlar en yüksek performansı 
göstermişlerdir. Zeolit, toplam bağlayıcının % 30, 40, 50 si gibi yüksek oranlarda kullanıldığında betonun su 
ihtiyacını çok yüksek oranda arttırmış ve katkının yayılma efektini engellemiştir. Zeolitle üretilen betonlar 
taze beton testlerinin hiç birisinde başarılı olamamış dolayısıyla KYB sıfatını da alamamıştır. Çok yükselen w 
/ c oranının beklenen bir sonucu olarak da mukavemet testlerinde de diğerlerine oranla çok düşük performans 
sergilemişlerdir. Sonuç: Yüksek fırın cürufu %50 ikame oranına kadar, termik santral atığı uçucu kül %30 
ikame oranına kadar betonun mekanik özelliklerini iyileştirici yönde rahatlıkla kullanılabilirken zeolit aynı 
performansı sergileyememiştir. Zeolitin daha düşük kullanım dozajlarında normal betonlarda su geçirimsizlik, 
dona dayanıklılık, yangına dayanıklılık gibi fiziksel özelliklere etkisiyle ilgili araştırma yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Beton, Yüksek Fırın Cürufu, Zeolit, Uçucu Kül, Endüstriyel Atık

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Adnan ÖNER tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılan İlhan YILMAZ’ın “UÇU-
CU KÜL , YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILIKENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON-
LARINİŞLENEBİLİRLİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek 
Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir
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POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN EĞİLME 
MUKAVEMETİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ 

Ayşegül BODUR1, Şenol ŞAHİN2, Yıldız ŞAHİN3

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D., Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Plastik sektörünün gelişmesiyle birlikte artık her alanda karşımıza çıkan kompozit malzemelerin 
kullanım alanları oldukça yaygınlaşmıştır. Farklı sektörler için malzeme özelliklerinin farklılaştırılması ka-
çınılmaz hale gelmiştir. Bu farklılaşma akma gerilmesi, akma uzaması ve akma enerjisi gibi malzemelerin 
iç özelliklerinin eniyilenmesi yoluyla sağlanmaktadır. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründe rijitliği 
artırılmış malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Üretimde kullanılan malzemelerin iç özelliklerinden beklenen 
performans alınmadığı takdirde üretim verimsizliği, kalite problemleri ve buna bağlı olarak müşteri memnuni-
yetsizliği gibi durumlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu doğrultuda talk/kolemanit dolgu malzemeleri ile üre-
tim parametrelerinin yüksek akışkanlıklı polipropilen malzemenin eğilme mukavemetine etkisi incelenmiştir. 
Amaç: Bu çalışmayla nihai ürün performansını artırmaya yönelik talk/kolemanit hibrit dolgu oranının etkisiy-
le üretim parametrelerinin etkileri birlikte değerlendirilerek en etkili hibrit dolgu oranının ve üretim parametre-
lerinin saptanması ve böylece eğilme mukavemetini artırarak rijitliği yüksek kompozit malzeme geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yaygın kullanım alanı bulan yüksek 
akışkanlıklı polipropilen malzeme ile çalışılmış, talk/kolemanit dolgusunun farklı oranlarının eğilme mukave-
meti üzerine etkisi incelenmiştir. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında zaman ve maliyetten tasarruf edebilmek 
için deneysel çalışma tam faktöriyel düzeneği yerine Taguchi deneysel tasarım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem: Bu çalışmada malzemenin 3 nokta eğme testindeki eğme mukavemetine etki edecek talk/kolemanit 
hibrit dolgu oranı, meme sıcaklığı, enjeksiyon hızı ve kalıp sıcaklığı deneysel parametreler olarak tespit edil-
miş ve her biri için 3 farklı seviye ile sonuç üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Öncelikle Talk ve kolemanitin 
ağırlıkça toplam %15 dolgu olacak şekilde (%10 Talk - %5 Kolemanit, %7,5 Talk - %7,5 kolemanit ve %5 
Talk - %10 kolemanit) hibrit kompozit malzemelerin granülleri üretilmiştir. Sonrasında kontrol edilebilir fak-
törler olarak belirlenmiş 3 seviyeli meme sıcaklığı; 180oC, 220oC, 260oC, enjeksiyon hızı; 5 mm/s, 10 mm/s, 15 
mm/s ve kalıp sıcaklığı 10oC, 30oC, 50oC olarak belirlenen enjeksiyon parametrelerine göre oluşturulan deney 
düzeneğine uygun rastgele bir sıralama izlenerek numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Her bir kombinasyon 
için 5 tekrarlı numune üretimi yapılarak tesadüfilikten kaynaklanan hataların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 
Deney numuneleri üretilen çok amaçlı deney parçalarının orta bölgesinden disk testere ile kesilerek elde edil-
miştir. Daha sonra 80 mm x 10 mm x 4 mm ölçülerindeki eğme numunelerinin 10 mm genişliğindeki kısmına 
2 mm derinliğinde 45o açılı V çentiği açılmıştır. Üç nokta eğme testi ISO 527-1 standardı dikkate alınarak 5 kN 
kapasiteli çekme cihazında (INSTRON 4411H4240) ve Bluehill-2 yazılım programında gerçekleştirilmiştir. 
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Eğme deneyleri, eğme numunelerinin ISO 178’e göre LN pozisyonunda, 64 mm’lik destekler arası mesafede 2 
mm/dak eğme hızında ve 12 mm yerdeğiştirme miktarında yapılmıştır. Deneysel sonuçların analizinde Minitab 
17 programı kullanılmıştır. Bulgular: ISO 178 standardına göre malzemelere üç nokta eğme testleri uygulanan 
toplam 45 deneyden elde edilen veriler Taguchi deney tasarımı yöntemi yardımıyla incelenmiş talk/kolemanit 
dolgu oranı ve belirlenen enjeksiyon üretim parametrelerinin yüksek akışkanlıklı polipropilenin eğilme mu-
kavemetine etkileri tespit edilmiştir. Eğilme mukavemeti değerinin yüksek olması istendiğinden ‘En büyük 
en iyi’ seçimi yapılarak S/N oranı incelenmiştir. Belirlenen faktörlerin eğilme mukavemeti değeri üzerindeki 
etkileri saptanmıştır. Sonuç: Yüksek akışkanlıklı polipropilen malzemenin eğilme mukavemetinin eniyilen-
mesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında tespit edilen parametre ve seviyelerinin sonuç üzerindeki 
etkileri incelendiğinde en etkili parametrenin enjeksiyon hızı olduğu, kalıp sıcaklığı, meme sıcaklığı ve talk/
kolemanit miktarının da sırasıyla onu takip ettiği görülmüştür. Her bir parametre için eğilme mukavemetini en 
çok arttıran seviyelerin de meme sıcaklığı 180oC, enjeksiyon hızı 5 mm/s, kalıp sıcaklığı 50oC ve talk/kolema-
nit dolgu oranının ise %10 talk-%5 kolemanit ve %7,5 talk-%7,5 kolemanit olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, Üç Nokta Eğme Deneyi, Eğme Özellikleri, Hibrit Dolgu, Kolemanit, Deney 
Tasarımı, Taguchi

Yazar Notu: Bu çalışma, tamamlanan ‘Polipropilen Talk/Kolemanit Hibrit Kompozit Malzemelerin Me-
kanik Özelliklerinin Deneysel Tasarım Yöntemi İle Eniyilenmesi/ Yapay Sinir Ağı İle Kestirimi‘ başlıklı 
2017/056 numaralı Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında üretilen ancak proje so-
nuçlanınca (tamamlanınca) arta kalan numunelerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ve hazırlanmıştır. 

Yazarlar PP/TC/KOL hibrit kompozit hammaddelerinin hazırlanmasında yardımcı olan EMAŞ Plastik Sa-
nayii ve Ticaret A.Ş.‘ ye ve çok amaçlı deney parçalarının enjeksiyon kalıplama yöntemi ile basılmasındaki 
katkılarından dolayı AKSU Tost Makinaları SAN. TİC. L.T.D. Ş.T.İ.‘ye teşekkür eder.
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UNİFORM OLMAYAN ÇUBUKLARIN BOYUNA TİTREŞİMLERİNİN BAZI ANALİTİK TAHMİN 
YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

Koray KONDAKCI1, Safa Bozkurt COŞKUN2

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

Öz: Giriş: Elastik çubukların titreşimi literatürde sıkça çalışılmış olan ve halen çalışılmaya da devam eden 
önemli problemlerden biridir. Problemin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, 
havacılık ve uzay mühendisliği gibi alanlarda çok önemli uygulamaları bulunmaktadır. Temel titreşim kitapla-
rının hepsinde üniform çubukların boyuna titreşimlerini inceleyen bir bölüm bulunmaktadır. Analitik çözümler 
üniform çubuklar için elde edilebilmektedir. Üniform olmayan çubuklar için ise analitik çözümler ancak belirli 
koşullar altında elde edilebilmektedir. Analitik çözümlerin elde edilemediği durumlarda ise nümerik çözüm 
elde etme veya varyasyonel yöntemlerle çözümü tahmin etme gibi yaklaşımlara başvurulmaktadır. Kuvvet 
serisi tekniği yardımıyla analitik çözüm elde etmek de mümkün olmakla birlikte, serinin yakınsaması kulla-
nılacak terim sayısı ile yakından ilişkilidir. Bu tip problemlerde çözüm elde edebilmek için bir başka teknik 
ise analitik tahmin yöntemlerini kullanmaktır. Bu yaklaşımın getirdiği en önemli avantaj problemin çözümün, 
problemin tanım alanında analitik bir fonksiyon olarak elde edilmesidir. Yani aslında elde edilen çözüm bir 
analitik çözümdür. Son yirmi yılda çok sayıda mühendislik probleminin çözümünde başarıyla kullanılan ve 
halen de kullanılmaya devam eden yöntemlerden bazı önemli görülenler, bu çalışmada tanıtılacak ve örnek uy-
gulamalara yer verilerek önerilen çözüm yöntemlerinin etkinliği test edilecektir. Amaç: Bu araştırma üniform 
olmayan çubukların boyuna titreşimlerinin bazı analitik tahmin yöntemleri ile incelenmesi amacıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma kapsamında Adomian ayrıştırma yöntemi, homotopi perturbasyon 
yöntemi ve varyasyonel iterasyon yöntemi kullanılacak, elde edilen çözümler literatürde var olan ve bu çalış-
ma için seçilmiş problemlerin mevcut çözümleri ile karşılaştırılacaktır. Sınırlıklar: Uygulanabilecek analitik 
tahmin yöntemleri oldukça fazla olmakla birlikte, çalışmada en sık kullanılan ve atıf yapılan yöntemlerden 
seçilmiş olan üç tanesi kullanılmıştır. Yöntem: Öncelikle üniform olmayan çubuğun titreşimini ifade eden 
denklem elde edilecek ve üniform olmama durumunun tanımlanabilmesi için kesit alanı değişimi bazı fonksi-
yonlara bağlı olarak ele alınacaktır. Değişken kesit alanının denklemlerde tanımlanması ile çözülecek denklem 
elde edilerek, kulanılacak üç yöntem de sırasıyla bu denkleme uygulanarak çözüm süreci formüle edilecektir. 
En son adımda ise sınır koşullarının uygulanması ile serbest titreşim frekansları ve bu frekanslara ait mod 
şekilleri türetilecektir. Çözümler sırayla artan mertebelerde değerlendirilerek, hassas bir sonuç elde edebilmek 
için en az kaçıncı mertebede bir çözüm gerektiği değerlendirilecektir. Bulgular: Yapılan çalışmalar ilk birkaç 
adımdan sonra tatmin edici sonuçlar elde edilebileceğini göstermiştir. Benzer bir hassasiyetin elde edilebilmesi 
için kuvvet serileri ile elde edilen çözümde, Adomian ayrıştırma ve homotopi perturbasyon yöntemlerine göre 
daha fazla sayıda terim kullanmak gerektiği tespit edilmiştir. Yine varyasyonel iterasyon yönteminde gerekli 
çözümün mertebesi de Adomian ayrıştırma ve homotopi perturbasyon yöntemlerinde elde edilenlerle benzerlik 
göstermektedir. Elde edilen analitik tahminlerle mod şekilleri de rahatlıkla elde edilebilmektedir. Sonuç: Yapı-
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lan araştırmanın neticesinde üniform olmayan çubukların boyuna titreşim problemlerinin çözümünde önerilen 
analitik tahmin yöntemlerinin başarıyla kullanılabileceği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, litertürde daha 
önce çözülmüş var olan problemlerin çözümü ile uyum içerisindedir. Dolayısıyla kesit alanının herhangi bir 
değişimi için boyuna titreşim probleminde analitik çözümün elde edilememesi durumunda, bu çalışmada kul-
lanılmış olan Adomian ayrıştırma yöntemi, homotopi perturbasyon yöntemi ve varyasyonel iterasyon yöntemi 
ile analitik bir çözüm elde etmek mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Üniform Olmayan Çubuk, Boyuna Titreşim, Analitik Çözüm, Adomian, Homotopi Per-
türbasyon, Varyasyonel İterasyon
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KESİŞEN KAZIKLARDAN OLUŞAN İKSA SİSTEMİNE BİR ÖRNEK

Sinan KIR1,Utkan MUTMAN2 

1 Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kocaeli /Türkiye

2 Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli /Türkiye 

Öz: Giriş: Derin kazılar günümüzde inşaat mühendisliğinde yapımı zorunlu hale gelen bir inşaat adımı olmuş-
tur. Yüksek katlı yapıların yapılması, zemin tabakalarının jeolojik durumu ve jeomorfolojik durumlar derin 
kazıların yapımını zorunlu hale getiren etkenler olarak sayabiliriz. Derin kazılar yapılırken zeminde oluşan 
aktif basınca karşı iksa sistemlerinin yapılması şarttır. İksa sistemleri projelendirirken özellikle yeraltı suyunun 
bulunduğu sahalarda sızdırmazlığı göz önüne alınan önemli bir konudur. Bu çalışmada da cazibeli hat olarak 
projelendirilen terfi istasyonunda yapılan derin kazı ve kesişen kazık olarak yapılan iksa sistemi incelenmiştir. 
Amaç: Bu çalışmada daireel olarak yapılan derin kazıda uygulanan kesişen fore kazık araştırılmış, gelen yanal 
zemin gerilmeleri altında bu kesişen fore kazıkların davranışları incelenmiştir. Kapsam: Kocaeli ili, İzmit ilçe-
si sınırları içerisinde D100 karayolu üzerinde yer alan bölgede atıksu- yağmursuyu terfi istasyonu yapılmıştır. 
Terfi istasyonunun terfi pompalarının konulacağı kot hatların cazibe ile projelendirilmesi nedeniyle derin kazı 
yapılması gerekmiştir. Bu derin kazı için sızdırmazlık amacıyla kesişen kazık olarak tasarlanan iksa sistemi ile 
yapılmıştır. Yöntem: Çalışma alanı, güneyindeki İzmit Körfezi sahil bölgesine yaklaşık 400 metre uzaklıkta-
dır. Çalışma kapsamında zemin profilinde yer alan tabakaların mühendislik jeolojisi ve geoteknik parametre-
lerinin saptanması amacıyla zemin incelemesi yapılmıştır. Elde edilen arazi ve laboratuvar deney verileri kul-
lanılarak iksa sistemi modellenmiştir. Rankine ve Coloumb toprak itkisi ile serbest toprak desteği yöntemleri 
kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda 27 m derinliğinde 100 cm çapında merkezden merkeze 1.30 m 
aralıklı donatılı kazıklar ve bu kazıkların arasına geçirimsizliği sağlamak için donatısız kazıklar yapılıp güven-
li bir kazı alanı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu alanda emniyetli bir kazı yapmak için çevre binalarının teşkil 
ettiği sürşarj yükünün, toprak basıncının ve yeraltı suyunun neden olduğu hidrostatik basıncın yapının imalatı 
tamamlanana kadar kazıklarda göçme ve devrilmeyi önlemek amacıyla yüzeyden 6m derinlikte bir destekleme 
yapısı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sebepten ötürü yüzeyden 6 m derinlikte çelik konstrüksiyon olarak 
halka şeklinde bir destekleme yapısı ve bu yapının belirtilen yükler altında etkin bir şekilde çalışmasını sağ-
lamak için çelik payandalar imal edilmiştir. İmal edilen bu destek sistemi yapının imalatının devamını etkile-
meyecek şekilde tasarlanmış olup kazı nihai kotuna inildikten ve keson imalatında payanda kotuna gelindikten 
sonra kaldırılarak keson yapısı imalatına devam edilmiştir. Yapının temeli donatılı kazıklara tevzi donatılarıyla 
birleştirilmiş ve bu durum kazının güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamıştır. Yapı tamamlandıktan sonra 
zemin kotunda bulunan tabliye ve kirişlerle yapının bütünlüğü oluşturulup uzun vadede hizmet ömrü boyunca 
güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Kocaeli İli İzmit İlçesi, İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ömerağa 
Mahallesi Atıksu-Yağmursuyu Terfi Merkezi Projesi kapsamında inceleme alanında yapılan çalışmalarda ve 
gözlemlerde statik su seviyesine 1.7-1.8 metreler arasında rastlanmıştır. Sahada yüzey ve sızıntı sularının temel 
zeminine sızmasının ve temellerin korozyonunun önlenmesi amacıyla temellerin çevresinde drenaj ve yalı-
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tım önlemleri alınması gerektiği öngörülmüştür. Yapılan analizler sonucunda iksa sisteminin yatay ötelenmesi 
16.3 mm olarak bulunmuştur. Ayrıca iksa sisteminde oluşan maksimum moment 1059 KN m kesme kuvveti 
614.52 KN olarak bulunmuştur. Özellikle yatay hareketi gözlemlemek için belirlenmiş kazılara İnklinometre 
yerleştirilmiştir. İnklinometre ölçümleri alınarak hesaplarda belirlenen öteleme miktarının aşılıp aşılmadığı 
kontrol edilmiştir. Sonuç: Analizler sonucunda tahmin edilen iksa sisteminin yatay ötelenmesi 16.3 mm olarak 
bulunmuştur. Arazide ölçülüp 15.12.2016 tarihindeki referans ölçümünde 0 mm, 28.12.2016 tarihindeki ikinci 
ölçümde 4.00 mm, 15.01.2017 tarihindeki üçüncü ölçümde 10.00 mm ve son ölçüm olan dördüncü ölçümde 
28.01.2017 tarihinde 11.00 mm yatay ötelenme değerleri okunmuştur. Daha sonraki okumalarda en son oku-
nan değerde değişiklik olmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fore Kazık, Kesişen Kazıklar, İksa Sistemi

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Utkan MUTMAN tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapan Sinan KIR’ın “Kesi-
şen Kazıkların Yanal Yükler Altındaki Davranışı” başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir. 
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YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİNİN YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNDE MEKANİK 
ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

Mümin ŞAHİN1, Cenk MISIRLI2, Selçuk SELVİ3

1-2-3Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Kesici takım çelikleri endüstrisinde, uzun yıllardır fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi ve kesme 
ömürlerinin artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda var olan yöntemlerin ge-
liştirilmesi ve yeni yöntemlerin bulunması ile kesme performansları sürekli geliştirilmektedir. Ortaya çıkan 
sonuçlara göre kesme adetleri artış göstermekte ve darbelere karşı daha üstün özellikler göstermektedirler. 
Teknolojik gelişmelerin paralelinde daha farklı malzemelerden kesici takımlar elde edilse de her uygulama için 
kullanılması uygun olamayan yüksek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple HSS takımlar hala günümüzde 
yüksek oranda talaşlı işleme uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Kaplama işlemleri ile birlikte yüzey özellik-
leri kolayca iyileştirilen bu takımların bunu yaparken dayanıklılıklarını kaybetmeleri istenilen bir durum değil-
dir. Bundan dolayı sadece yüzey özelliklerinin değil aynı zamanda bu kesici uçların mekanik özelliklerinin de 
istenilen minimum seviyenin altında kalmamaları gerekir. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bir 
kesici takımın kesme sırasında ihtiyaç duyduğu minimum gereksinimlerin karşılanması gerektiğinden yüzey 
kaplama ve diğer uygulamalarda tüm dayanım özelliklerinin durumları incelenmeli ve yanlış uygulamalardan 
kaçınılmalıdır. Yapılan her çalışmanın sonuçları deneylerle desteklenmeli ve uzun süren ömür testleri yapıl-
malıdır. Bu sayede yapılan uygulamaların etkinliği tam olarak ortaya konulmuş olacaktır. Bu çalışmada da 
yüksek hız çeliklerinin dayanım özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yüzey kaplamanın etkileri araş-
tırılmıştır. Amaç: Çalışmanın amacı, uzun süreler boyunca kesme işlemine maruz kalan HSS kesici takımların 
kesme ömrünü artırmak için kullanılan yöntemlerden biri olan yüzey kaplama sırasında, takım malzemesinin 
kaplama ünitesinde uygulanan yüksek sıcaklık sonrasında kesme özelliklerinin gözlemlenmesidir. Ayrıca buna 
rağmen, çekme dayanımlarında ve sertlik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının anlaşılması 
ve bununla birlikte takımların daha yüksek dayanım göstermesi için gerekli iyileştirmelerin yapılabilirliği-
nin öngörülebilmesidir. Kapsam: Ortaya koyulan çalışma yüzey kaplama yönteminin HSS kesici takımların 
kesme sırasında maruz kalacağı yükler altında davranışlarının incelenmesini kapsamaktadır. Bunun yanında, 
kullanılan kaplama yönteminin takımın çalışmasını ne yönde etkileyeceği yapılan deneysel karşılaştırmalarla 
incelenmiştir. Sınırlıklar: Kullanılan yöntemde farklı kaplama türleri ve farklı kaplama uygulamaları kulla-
nılarak başka deneyler yapılabilir. Farklı yüzey derinliklerine inilerek daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Ça-
lışmada bu konuda sınırlı denemeler yapılmıştır. Yöntem: Deneylerde uygulanan kaplama işlemlerinde HSS 
kesici takımlar kullanılmıştır. Dolayısı ile kullanılan takımın yapıldığı malzemenin özellikleri dayanım özel-
likleri bakımından öncelikli rol oynamaktadır. Deney amacına uygun olarak malzemenin kaplamasız dayanımı 
ile kaplamalı dayanımı arasındaki farkın etkinliği gözlemlenmiştir. HSS takımlardan deney için talaşlı işleme 
yoluyla çekme numuneleri hazırlanmıştır. Kaplama sırasında numuneler 650°C’de ısıl işleme maruz kalmış-
lardır. Bu sebeple kaplama sıcaklığının ve zamanının, malzemenin çekme ve yorulma özelliklerini değiştirip 
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değiştirmediğinin anlaşılması önem taşımaktadır. Numuneler kaplama öncesi taşlama ve temizleme işlemine 
sokulmuşlardır. Bu sayede yüzeyde istenmeyen kalıntılar ve kaplamayı olumsuz etkileyebilecek olan yüzey 
kalıntılarının giderilmesi amaçlanmıştır. Temizleme işleminin ardından numuneler kaplama makinesinde kap-
lama işlemine sokulmuşlardır. Bulgular: Deney sırasında yapılan yüklemeler altında yüzeyleri kaplanmış olan 
numunelerin dayanımlarında artış görülmüştür. Yüzey pürüzlülük değerleri karşılaştırıldığında ise kaplanmış 
olan numunelerin yüzey pürüzlülükleri daha yüksek olmasına rağmen yüksek pürüzlülük değerlerinin malze-
melerin dayanımlarını olumsuz yönde etkilemediği görülmüştür. Sertlik ölçümleri yapılan numunelerin bek-
lenildiği üzere daha yüksek sertlik değerlerinde oldukları anlaşılmıştır. Buradan çıkan sonuçlara dayanarak 
kesici takım olarak kullanıldıklarında daha yüksek aşınma direnci gösterecekleri de ortaya koyulabilmektedir. 
Sonuç: Deneylerde elde edilen sonuçlara göre yüzey kaplama ile takımların kesme özelliklerinde iyileşme 
görülmüştür. Ayrıca kaplanmış olan numunelerin çekme dayanımlarında artış gözlenmiştir. Kaplamalı ve kap-
lamasız numunelerin yüzey sertliği ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde yüzey sertliği değerlerinin de arttığı 
deneylerle saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaplama, Çekme, Kesici Takım, Pürüzlülük, HSS
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DEMİR DIŞI ALAŞIMLARDA YÜZEY KAPLAMANIN ETKİLERİ

Mümin ŞAHİN1, Cenk MISIRLI2, Selçuk SELVİ3

1-2-3Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Demir dışı alaşımlar endüstride ve ileri teknoloji ürünlerinde sıkça kullanılmaktadırlar. Genel ola-
rak demir esaslı ürünlerle kıyaslandığında hafif olmaları, korozyona dayanıklı olmaları, yüksek termal ve 
elektrik iletkenlikleri onları çeşitli uygulamalarda daha üstün kılmaktadır. Fakat bunun yanında bazı yönler-
den de demir esaslı malzemelere göre zayıflıkları bulunmaktadır. Bu zayıflıkların başında da düşük sertlik 
değerleri ve yüzeylerinin aşınmaya yatkın olması gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında kullanıldıkları yerlerde 
sergileyecekleri performans istenilen düzeyde olmayacağından bu açığı ortadan kaldırıcı tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Alaşım elementi katarak demir dışı metal malzemelerin birçok özelliğini değiştirmek müm-
kündür. Katılan alaşım elementlerinin kompozisyona etkileri deneysel yöntemlerle ölçülerek farklı yüzdelerde 
elde edilen ve bu yüzde değerlerine göre sınıflandırılan birçok alaşımlı demir dışı endüstri ürünü vardır. Fakat 
alaşım elementi katmanın yanında malzemenin içyapısını değiştirmeden yüzeyinde istediğimiz özellikleri elde 
etmek de mümkündür. Bu yüzden içyapısından daha çok, yüzey özelliklerini etkileyici yüzey kaplama yön-
temlerine başvurmamız gerekmektedir. Bu çalışmada, bu konuda yapılmış deneylerin sonuçları karşılaştırılıp 
yorumlanmıştır. Amaç: Çalışmanın amacı, malzemelerin üretimi sonrası tüm özelliklerinin kullanıldıkları yere 
tam uyumlu olmaması durumunda, içyapılarının çok fazla değiştirilmeden sadece yüzey özellikleri değiştirile-
rek onlara daha üstün özellikler kazandırılabileceğini göstermektir. Bu düşünce doğrultusunda, malzemelerin 
yüzey işlemleri ile ne oranda değişim gösterdikleri araştırılarak ve bu yöntemin uygulanabilirliği deneysel 
olarak izlenecektir. İstenilen özelliklerin malzemeden elde edilmesi durumunda yöntemin sürekliliği ve tekrar 
edilebilirliği üzerinde durulacaktır. Optimum mekanik özellikler için uygulanması gereken yöntemlerin farklı-
lıklarının gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Bu çalışmada kullanılan malzemenin esas bileşeni alü-
minyum olduğundan, çalışma alüminyum esaslı alaşımların yüzey özelliklerinin değiştirilmesini içermektedir. 
Yüzey iyileştirme yapılırken aynı zamanda malzemeye ısı verilmiştir. Yüksek sıcaklıkta yapılan denemelerde 
malzemenin mekanik ve yüzey özellikleri incelenmiştir. Sınırlıklar: Deneyde farklı kompozisyonlarda ala-
şımlı malzeme kullanılmadığından malzemeler arasındaki davranış farklılıkları yeterince ortaya konulamamış-
tır. Ayrıca yüzey kaplama yöntemi olarak tek bir yöntem kullanıldığı için diğer yüzey kaplama yöntemlerine 
göre de kıyaslama durumu diğer çalışmalara bırakılmıştır. Yöntem: Deney numuneleri için talaşlı işleme 
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen örnekler yüzey işlemleri için temizleme aşamalarından geçirilmiştir. Mal-
zemenin içyapısında tane homojenleştirmek için fırında tavlama yapılmıştır. Tavlamadan çıkarılan malzemeler 
istenilen tane yapısına kavuşana kadar dış ortamda bekletilmişlerdir. Yüzey kaplama için hazırlanan solüs-
yonda numuneler kaplama işlemine tabi tutulmuşlardır. Kaplama sonrası yüzey özelliklerinin anlaşılması için 
malzemeler mikroskop incelemesine sokulmuşlar ve kaplamanın malzemeye ne kadar etki ettiği incelenmiştir. 
Bulgular: Deneyde elde edilen verilere bakıldığında farklı sıcaklılarda tavlanmış malzemelerin deney sonrası 
durumlarında da ısıl işlemin etkisi ile farklı davranışlar gösterdikleri görülmüştür. Buradan anlaşılacağı üzere 
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malzemelerin yüzey işlemleri sırasında maruz kaldıkları ısıl işlemler malzemenin tüm özelliklerinde değişime 
neden olmaktadır. Ayrıca kaplama koşullarının değiştirilmesi ve farklı yüzey tabakalarının oluşturulması yine 
malzeme davranışını doğrudan etkilemekte ve sonuçlar değerlendirildiğinde fazla kaplama miktarının her za-
man daha iyi sonuç vermediği ortaya çıkmaktadır. Sonuç: Deneylerde alınan sonuçlara göre yüzey kaplama 
işlemleri doğrudan malzemenin tüm özelliklerini üstün kılmamakla birlikte, sadece yüzey özelliklerinin daha 
iyi sonuçlar vermesi için bile en uygun kaplama kalınlığının elde edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kaplama 
yöntemlerinin çeşitliği ile birlikte uygun kaplama yönteminin bulunması sürecin iyi optimize edilmesi gerek-
mektedir. Bunun yanında ısıl işlemlerin malzeme özelliğini direkt olarak etkilediği ve bu sebeple kaplama ön-
cesinde veya sonrasında dayanım özelliklerinin incelenerek, malzeme açısından uygun olan ısıl işlemin hassas 
şekilde uygulanması gerekmektedir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde yüzey kaplamanın etkin bir 
yöntem olmakla birlikte etkinliğinin artırılması için deneysel olarak sonuçlarının karşılaştırılması ve uygula-
mada aksaklıklar yaşanmaması açısından uzun ömürlü aşınma testleri yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaplama, Kaplama Kalınlığı, Alüminyum, Isıl İşlem
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MİMARİ AKIMLARIN DİNİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME

Fatih SEMERCİ1, Fatmanur ATALAY2, Seda ÇAĞLAR3

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

3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans  
Öğrencisi, Konya / Türkiye

Öz: Giriş: Dini yapıların kentin mimari değeri ve şekillenişi açısından önemi büyüktür. Bazı kentlerde kentin 
simgesi olarak dini yapıların ön plana çıktığı görülmektedir. Günümüzde kentin simgesi olarak var olan dini 
yapılar farklı dönemin izlerini barındırmakta, bulunduğu yerin, kültürel sosyal, ekonomik değerlerini ortaya 
koymaktadır. Güçlü imgelere sahip olan dolayısıyla kentin sembolü haline gelen dini yapılar ise yalnızca kent-
linin kullandığı bir mekân olmaktan çıkarak ziyaretçilerin ve turistlerin de odak noktası olmaktadır. Amaç: 
Belirli bir işleve ait yapıların zaman, mekân, mimari akım, kültür ve tasarım kriterleri bağlamında tasarım 
üzerindeki etkilerini irdelemektir. Bu doğrultuda dini yapıların işlevi ile tasarımının etkileşimini, kente olan et-
kisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Kapsam: Bu kapsamda bulunduğu kentin simgesi olarak karşımıza çıkan 
üç şehir ikonu incelenmiştir. Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sı, Le Corbusier’in Ronchamp Şapeli ve Tadao 
Ando’nun Işık Kilisesi, her biri bir anıt olmak amacını tekil, özgün ve kendi işlevine ait olarak taşıması nede-
niyle seçilmiş, değerlendirilmiştir. İncelenen her bir yapı, kendi içinde özgündür ancak dolaylı olarak birbiriyle 
ilişkilendirilmektedir. Her üçü de bulunduğu kentte, kendi mimari akımının sembolizmini, özgünlüğünü ve 
formunu farklı açılardan taşımaktadır. Bir yapı inşa edildiği dönemin kültürü, sosyal etkileri, bulunduğu yer ve 
mimarından bağımsız olarak düşünülemez. İncelenen bu yapılar modern mimarinin en önemli örneklerinden 
bir kaçı olup, her biri farklı mimarlar tarafından farklı dönem, kültür ve akımlardan etkilenerek tasarlanmıştır. 
Sınırlılıklar: Yapıların mekânsal okuması yapılırken; tasarım kriterleri kapsamında mimari eserin konsept ve 
bağlamının incelenmesi, kentin siluetini nasıl etkilediği, malzeme ve yapım sisteminin araştırılması, mimarla-
rın etkilendiği akımlar kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Yöntem: Araştırma yöntemi genel olarak bir 
literatür taramasıdır. Konu ile ilgili yazılmış kitaplar, bilimsel çalışmalar, süreli yayınlar ve internet kaynakları 
taranarak dini yapılar, kendi içlerinde ve karşılaştırmalı olarak akım, tasarım kriteri, genel yerleşim biçimle-
nişi, işlevsel faktörler, yapı biçimlenişi, mekânsal biçimleniş, malzeme, ışık ve renk kullanımı kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapıların biçimlenişine bakıldığında Sagrada Familia’da organik ve heykelsi 
form yapı bütününe hakim iken, Ronchamp Şapeli’nde heykelsi ve amorf formla birlikte daha mütevazi bir 
yapı oluşturulmuştur. Işık Kilisesi’nde ise sade ve minimalist yapı biçimlenişi tercih edilmiştir. Zamanla kili-
selerin insanı ezen bir formdan uzaklaşarak insan ölçeğine yaklaştığı görülmüştür. İncelenen üç yapı için de 
dikkat çeken ve tasarımı yönlendiren en önemli farktörün ışık olduğu görülmektedir. Hristiyanlık inancında 
ışığın önemli bir yeri vardır; insanların öldükten sonra bir ışığa doğru yürüdüğü inancı vardır. Işık kilisesinde 
bu duyguyu verebilmek için Ando bu kutsal unsuru en ilginç şekilde kullanmış, Tanrı’yı ışıkla simgelemiştir. 
Sagrada Familia’da ise Gaudi kiliseye girerken yeryüzündeki cennete girme hissini ışıkla yaratmak istemiştir. 
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Le Corbusier ise kullandığı çıplak beton yüzeylerdeki ahşap kalıp izleri ile ışığı mekâna dolaylı olarak almış-
tır. Her üç mimar da günışığını bir tasar öğesi olarak kullanmakla birlikte, bu kabulleri yüzey malzemelerinin 
seçiminde de etkili olmuştur. Kentsel ölçekte yapıları incelediğimiz zaman Sagrada Familia’nın bulunduğu 
kente bir silüet kattığını görürüz. Ronchamp Şapeli ise bulunduğu konum itibari ile kentin dışında bir odak 
noktası oluşturmuştur. Bu iki dini yapı anıtsal bir özellik taşır. Işık Kilisesi’nin diğer iki kiliseden farklı ola-
rak anıtsal bir özellik taşımadığı ve bulunduğu kentin içerisinde kaybolduğu görülmüştür. Her üç yapıda da 
mekânın medite edici, yansıtıcı bir havaya bürünmesi istenmiştir. Hepsinde amaç olarak tanrıya ulaşma fikri 
mevcuttur. Sagrada Famillia’da kiliseyle cennet tasviri yaparak ihtişamlı mekânlar oluşturulurken, Ronchamp 
Şapeli’nde daha sade ve insan ölçeğinde bir mekâna yönelinmiş, Işık kilisesinde ise tamamen sade bir görüntü 
oluşturularak insanın öz duygularına yönelmesi düşünülmüştür. Sonuç: Bu analizler sonucunda, ışığı kullana-
rak; Le Corbusier mekâna aydınlık, Gaudi ve Ando şiirsellik kazandırmışlardır. Bu yapılar uygarlığı, yere ve 
zamana aidiyeti ve tüm sınırlayıcı unsurlara rağmen inşa edilmelerinin ardındaki mimari yaratıcılığı da göster-
mektedirler. Her üç yapı için de ait oldukları mimari düşünceyi net bir dille ifade eden yapılardır. Bireyselden 
bütünselliğe doğru bir vizyon taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Akımlar, Mimari Mekân Analizi, Dini Yapılar, Kentsel Mekân 
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ANADOLU’ DA SU DEĞİRMENLERİ GELENEĞİ

M. Fatih ALPDOĞAN

Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Anadolu coğrafyasında halen bazı yörelerde kullanılan, unun en sağlıklı biçimini üreten, kültür ve gele-
neklerimize halen daha mihmandarlık etmeye devam eden, bizden olmuş, Osmanlı olmuş, Türkleşmiş, türkü-
lerimize konu olmuş, bizleri yansıtmış, yaşatmış, aslında bir atölye benzeri, işlek, işyeri olarak kullanılmış ama 
bizce ruhu olan yapılardır. Bu yapılar hem ordu hem de mutfak geleneğimizin temelini oluştururken, helva, 
ekmek, çorba gibi gıdalarımızın ve bu gıdaların mutfakta kıvamlarının tutturularak hazırlanışının geleneksel 
pişirme yöntemleri ile üretilmesi için gerekli hammadde olarak buğdayın sertliğine, cinsine ve rengine göre 
yöre halkının beğenisi doğrultusunda hazırlanması gibi çok ince detayları barındıran aynı zamanda ustalığın 
sırlarıyla gizli, damak tadı kavramını işleyen rüyalar ve komşuluk diyarı, ahbaplık mekânı, sıralarında sohbet 
muhabbet, tatlı tartışmalar gizli büyülü bir dünyadır, değirmenler Osmanlıda. Fakat Osmanlı ve Anadolu coğ-
rafyasında çok önemeli vergi ve strateji metaı olan bu yapılar son derece iyi saklanmış kayıtlarla ve esasları 
kesin olarak belirlenmiş kuralarla yönetilmekteymiş. Yapım teknolojileri ve yönetim sistemleriyle incelenme-
ye çalışılan ve kültürümüzde türkülere; değişlere, fıkralara konu olan bu yapılar kuruldukları arazinin eğimine, 
bulundukları bölgelerdeki hasat dönemine ve ürün çeşitliliğine göre çeşitli amaçlarda ve farklı zamanlarda 
kullanılmaya çalışılmıştır. Çalışma yapılırken karşılaşılan terim ve değimler, çok önemli bir yer teşkil etmekle 
konunun tam olarak anlaşılması için açıklanmıştır. Osmanlı’ da sanayi amaçlı kullanılmamalarına rağmen 
dünya üzerinde bu konudaki örnekler mevcuttur. Osmanlı’ da en fazla ordunun ihtiyacını karşılama noktasında 
önem kazanan bu yapılar gelişigüzel inşaa edilememekte ve doğru kişilere emanet edilmekteydi. Emek yoğun 
müesseseler olan bu yapılarda Usta - Çırak, Halk - Değirmenci, Değirmen Çarkçısı (Sistem Tamircisi) - Değir-
menci, Vergi Memurları - Değirmenci ve bazen de Ağa (Büyük Arazi Sahibi) - Değirmenci ilişkileri gereğinde 
fazla önem taşımaktadır. Diğer bir taraftan üretime etkiyen en önemli faktör ise akarsu rejimleridir. Kuraklık 
olduğu zamanlarda su değirmenleri işlevlerini yitirerek hayvan gücüyle işleyen değirmenler önem kazanmakta 
fakat üretim maliyeti bu yöntemin kullanılmasıyla artmaktaydı. Geleneklerimizin yaşatılmaya çalışılmasının 
temel taşını oluşturan değirmenlerin bu incelemedeki safhaları yukarıda belirtilen ana hatlar üzerinden ge-
liştirilerek anlatmaya çalışılmaktadır. Osmanlı’da un ticaretine sınırlamalar getirilmiştir. Dış ülkelere satışı 
yasaktır. Kimin ne kadar buğday öğüttüğü, değirmenin kaç kile buğday işlediği ve ne kadar vergi veya işlediği 
buğdaydan pay aldığı ve değirmenin verdiği vergi tamtamına defterlerde kayıt altındadır. Yine bu durumun 
bir gerekliliği olarak; Kaza merkezlerinden başlayarak, büyük şehirlerin, ordunun vs. beslenmesi için gerekli 
olan unun öğütülmesi savaş alanlarına taşınması, halka ihtiyaçları nispetinde eşit bir şekilde pay edilmesi ve 
kuraklık seneleri için ihtiyatlı davranılması bu açıdan büyük önem ve taktik anlayış arz etmekteydi. Osmanlı-
da değirmenlerin zeytinden veya çeşitli bitki tohumlarından yağ elde etmek için kullanıldığını biliyoruz fakat 
Avrupa’ dalar veya Asya’ da değirmenlerin başka maksat için kullanılıp kullanılmadığı konusunda elimizde 
söylentilerin haricinde bir kanıt yoktur. Bunun yanında özellikle dokumacılığın yaygın olduğu Balkanlar’ın 
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bir kısmında benzeri mekanik değişimlerin kullanıldığını bilmekteyiz. Henüz XV. ve XVI. yüzyıllarda su 
kuvveti ile işleyen aba, kebe, çuha değirmenlerinin var olduğu dikkat çekici bir uygulamadır. Suların debi-
leri, arazinin sehimi ve yapıların inşaa malzeme ve yöntemleri fazla çeşitli olmalarına rağmen konu içinde 
amaca yönelik bütünlük sağlamaktadırlar. Bu bütünlük işleyiş sistemlerinin çeşitli gruplara ayrılmalarında da 
vardır. Damlarının örtülme yöntemleri, işlek alanları, ulaşım güçlükleri de beraberce irdelenmiştir. Bu çalış-
mada değirmen çeşitleri işleyişleri ve neden canlandırılmaları gerektiği detayları ile sunulmaya çalışılmıştır. 
Giriş: Değirmenler ilk olarak küçük işletmeler olarak kurulmuştur. Bunlara Osmanlıca’ da; “Âsiyâb” denir. 
Bu işletmeler zamanla büyüyerek taş (göz) sayılarını arttırmışlardır. Aynı zamanda çevreleri ile işletmecilik, 
sosyolojik, teknik ve aynı anda Osmanlı’ nın ordunun temel ihtiyacı olarak “un” malzemesini değerlendirmesi 
ile ise STRATEJİK açıdan önem kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nde değirmenlerin, stratejik öneme sahip ol-
masının en önemli sebebini Osmanlı’ nın öteden beri süregelen “CİHADÇI” anlayışının bir ürünü hatta dev-
letin oluşumunun omurgası hükmünde olan sosyal-iktisadi dünya görüşü olarak açıklamalıyız. Çalışma Alanı: 
Anadolu Coğrafyası, Osmanlı Payitaht Alanı Coğrafyası; bu alan çok geniş olduğu için Anadolu ve civarı özel 
bölge olarak seçilmiş ve Anadolu toprakları, Payitaht egemenlik alanının incelenmesinin yanında daha özenle 
fokus edilmiştir. Çalışma Amacı: Kaybolan Kültür Varlıklarımızın Öneminin Anlaşılması ve sistemlerinin 
ortaya konulmalarının yanı sıra, kültürümüz ve sağlığımız için öneminin orta çıkarılmasıdır. Ayrıca amaç bu 
gerçekleştirilirken mimari olarak yapı ve inşaa edildikleri konum özellikleri de belirlenerek burada sunulmaya 
çalışılmıştır. Materyal ve Yöntem: Harabe durumdaki yapıların incelenmesi; keşiflerinin yapılması, eskiden 
bu kültürü yaşatan insanların şahit olarak dinlenilmesi ve ile sistemleride onlara anlattırılmış literatür de ta-
ranmıştır. Sonuç: Beslenme insanlar için ilk ilkel toplumlardan başlayarak çok önemli bir ihtiyaçtır. İnsanla-
rın tahılları, en başta da buğdayın işlenmesi hem endüstri hem de iş olanağı sağlamak için Anadolu’ da eski 
çağlardan beri atölye, işlek, fabrika olarak görülmüştür. Köylerdeki eski değirmenler canlandırılmalı, üretime 
geçirilmeli, eski teknolojileri muhafaza edilerek turistik ve kültürel açıdan birer gösteri ve seyir alanı haline 
getirilmeli, eski Anadolu gelenekleri ve kültürel, geleneksel, ekmek ve un üretimi canlandırılmalıdır. Bu uy-
gulama zaman kaybı olarak değil kültür mirasımızın yaşatılması, turistik alanların oluşturulması ve iş imkânı 
olarak değerlendirilmeli, sağlık açısından ele alınmalıdır. Eski yapı geleneklerine bağlı kalınarak oluşturulacak 
değirmen bünyelerinde eski tatlara, lezzetlere ve geleneksel sofralara dönüş gerçekleştirilmeli ve bu faaliyet 
global dünyaya bu bilinçle pazarlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Su Değirmenleri, Değirmen İşletmeciliği, Değirmen, Tahrir Defteri
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MAKİNELERDE VE TESİSLERDE MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ VE UYGULAMALARI

Ferit ARTKIN

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Makine koruyucusu, makineyi korumak için kullanılan yönetimsel ya da mühendislik uygulamaları 
değil çalışanları makine tehlikelerinden korumak için alınan önlemleri ifade etmektedir. Makine Koruyucuları, 
tesislerde ve makine sistemlerinde kullanılan Güvenlik Hiyerarşisi basamağının en önemli adımlarından biri-
dir, bu basamakları en etkiliden en az etkiliye doğru şu şekilde sıralayabiliriz; Ortadan Kaldırma veya Azaltma 
Yöntemleri, Mühendislik Önlemleri (Makine Koruyucuları), Uyarıcı Sistemler, Yönetimsel Önlemler, Kişisel 
Koruyucu Donanımlar (KKD)’dır. Amaç: İmalat aşamalarında kullanılan başlıca makine sistemleri; torna ve 
freze tezgahları, matkap tezgahları, presler ve kaynak makineleridir. Makine ve tezgahlarda alınacak başlıca 
güvenlik önlemleri; Makine ve tezgahlardaki bütün hareketli kısımlar ve transmisyon bağlantılarının uygun 
koruyucuların içene alınmalıdır. Bu koruyucuların yerlerinden çıkarılması, özelliklerinin bozulması, onarım 
ve bakımdan sonra yerlerine takılmaması yasaktır. Tezgahlardaki şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden 
veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek, avuçla basmak, dirsek çarpması ile çalışmayacak 
şekilde çalışanların kolayca kullanabileceği yerde bulunmalıdır. Uzaktan kumanda ile harekete geçirilen ma-
kine ve tezgahların yanlarında bulunan çalışanları ikaz etmek üzere, çalışmaya başlamadan önce sesli ve/veya 
ışıklı ikaz verilmelidir. Kapsam: Makine koruyucularının temel hukuki kapsamı; Makine ve tezgahlarda, 3840 
sayılı Türk Standardı olan Makinalarda İş Kazalarına Karşı Genel Güvenlik Kurallarıdır. Bu standarda göre; 
Makine Koruyucularının tipleri, seçimi, tasarımı ve bakımına ait kurallar belirtilmiş ve uygulama örnekleri 
verilmiştir. 4857 sayılı iş kanununa bağlı olarak 11.02.2004 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipman-
larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Makine Koruyucularının kullanımına dair 
hükümler yer almaktadır. 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe gir-
mesi ile mevcut yönetmeliklerin dayandırıldığı ‘4857 sayılı kanunun 77., 78., 79., 80., 81. ve 88. maddelerine 
göre; yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu kanunda öngörülen yönet-
melikler yürürlüğe girinceye kadar uygulamaya devam olunur’ ibaresi ile mevcut yönetmelikler günümüzde 
uygulamaya devam etmektedir. Yöntem: Makine çalışmaya başlamadan önce mutlaka etrafındaki çalışanları 
uyarmalıdır. Tesislerdeki Makine Koruyucuları (Mühendislik Önlemleri), makinelerde yapılacak her işe uygun 
olmalıdır. Hareket edebilen veya kapak şeklindeki koruyucuların kilit mekanizması bulunmalı ve bu koruyucu-
lar her kullanımdan önce kilitlenmelidir. Makine Koruyucuları özelliklerine ve yapılan işin niteliğine göre çok 
çeşitlidir. Bunlardan bazıları; sabit koruyucular, kilitlemeli koruyucular, kumanda tipi koruyucular, otomatik 
koruyucular, durdurma veya ters döndürme sistemleri kendi aralarında; Mekanik Durdurma Sistemleri, Foto-
elektrik Durdurma Sistemleri, Basınca Duyarlı Taban, Kapasitif veya ultrasonik aygıtlar olarak ayrılmaktadır. 
Mekanik engelleme aygıtları; yatay hareketli tabla ve düşey hareketli tabla olarak kendi içerisinde ayrılmak-
tadır. Makine Koruyucuları birçok çeşidi olmasına rağmen; aşağıda belirtilen temel başlıklar altında incele-
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nebilir. Bu başlıklar; Sabit Koruyucular, Kilitlemeli Koruyucular, Ayarlanabilir Koruyucular, Otomatik Koru-
yucular ve Döndürme Sistemleri’dir. Bulgular: Sosyal Güvenlik Kurumu resmi verilerine göre; 2016 yılında 
286 bin 68 iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 131 bin 624 tanesi endüstriye dayalı sanayi kollarında 
meydana gelmiştir. Bu kazalardan 54 erkek, 3 kadın çalışan hayatını kaybetmiştir. Kazadan az önceki zamanda 
sigortalının yürüttüğü özel faaliyet alanı Makine İşletimi olan toplam kaza sayısı 28 bin 214’tür. Toplam kaza 
sayısı içindeki payı % 9,86’dır. Bu sayısal veriler Makine Koruyucularının ve bu konudaki teknik önlemlerin 
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Mühendislik önlemleri ile alınacak tedbirler, kaza sayılarını ve 
buna bağlı İş Kazası sonucu ölen çalışan sayısını azaltacaktır. Sonuç: Bu konuyla ilgili alınması gereken bazı 
temel önlemler şu şekilde sıralanabilir; Makine ve iş ekipmanlarının kullanımı, tamiri, tadili, kontrol ve bakımı 
konularında çalışan tüm personele yeterli düzeyde özel eğitim verilmelidir. Çalışanlara kullandıkları maki-
ne ekipmanı konusunda yeterli bilgi ve eğitimden sonra yazılı talimatlar verilmelidir. Bu talimatlar makine 
ekipmanının kullanım koşulları, ekipmanda öngörülen anormal durumlar, önceki kullanım deneyiminden elde 
edilen sonuçları içermelidir. Çalışanlar kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan 
makine ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerden ve makine ekipmanı üzerinde yapılacak de-
ğişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilmelidir. Çalışanların tehlikelerinden korunması 
için makine ve ekipmanlarının kontrolsüz hareketini ve enerjisini engelleme metodlarından biri Kilitlemedir. 
Makine ekipmanının, enerji izolasyonun sağlanması için kilitlendiğinin ya da kapatıldığının diğer çalışanlara 
bildirilmesi için güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. Makine ekipmanlarının kilitlenmesi ve etiketlenmesi mü-
hendislik önlemleri açısından alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Uygulamaları, Teknik, Makineler ve Tesisler, Güvenlik Mühendisliği
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MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ISO 50001: 2011

Ferit ARTKIN

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Tüm dünyada sanayi kuruluşları artan enerji fiyatları ve artan rekabet baskısı ile işletmeler tüm 
giderlerini azaltmak için yeni alternatifler bulmak zorunda kalmaktadırlar. İmalat ve üretim sonucu atmosfere 
salınan sera gazı emisyonundaki artışta dünyamızın geleceği için endişe edilen bir konudur. Bu gelişmeler 
sonucunda işletmeler etkin enerji kullanımını yönetimsel ve uygulamalı olarak çalışmalarında yer vermeli-
dirler. Uluslararası Enerji Yönetim Standardı olan ISO 50001:2011, Uluslararası Standartlar Organizasyonu 
(ISO) tarafından 15 Haziran 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Diğer ISO standartları gibi, PUKÖ (Planla, Uygula, 
Kontrol Et, Önlem Al) döngüsüne dayandırılmıştır. Ülkemizde 27 Ekim 2011’de Resmi Gazetede ‘Enerji Kay-
naklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik’ adı altında yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde sistematik olarak enerji 
performansını iyileştirmek ve verimli enerji yönetimini teşvik etmek için yol gösteren uluslararası bir stan-
darttır. İçerik olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı 
ile uyumludur. Amaç: Enerji Yönetim Sisteminin (EYS) amacı; sanayi kuruluşlarının enerji verimliliği, kulla-
nımı, tüketimi ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri 
kurmada yardımcı olmaktır. Bu standartların sanayi kuruluşları tarafından uygulanması, enerjinin sistematik 
yönetimini, enerji maliyetlerini, sera gazı emisyonlarının ve diğer çevre etkilerinin azalmasına yol açacaktır. 
EYS standardı, enerji yönetim sisteminin şartlarını belirler, yasal şartları ve enerji kullanımına ait bilgileri göz 
önüne alarak; enerji politikalarının geliştirilmesine yardımcı olur. Bu konudaki amaçları hedefler ve faaliyet 
planları oluşturur. Kapsam: ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, enerji bağlantılı çalışmaları yoğun olan 
ya da Sera Gazı Emisyonlarına (GHG) ilişkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek tüm 
kuruluşları (kamu, özel, üretim veya hizmet sektörlerini) doğrudan ilgilendirmektedir. ISO 50001:2011 Enerji 
Yönetim Sistemi uygulaması, enerji tüketimi ve enerji performans göstergelerini oluşturarak yönetim sistem-
leri içerisindeki amaç ve hedefler için gereken yapıyı oluşturmaya yarar sağlayacaktır. Enerjinin belirgin bir 
maliyeti olduğu ve iyileştirme çalışmalarının yapılabileceği bilinse de satın alma ve tasarım sırasında bu konu-
lar ihmal edilir enerji verimliliği ve finansal tasarruf fırsatları kaçırılır. ISO 50001’in kapsamı özel olarak bu 
konuların altını çizerek enerji yönetim sistemi sayesinde fırsatların araştırılmasını ve iyileştirmeler yapılmasını 
garanti altına alır. Enerji yönünden verimli ürün ve hizmetlerin alınması ve enerji performansının iyileştirmesi 
için gerçekleştirilecek proje ve tasarımları destekler. Sınırlılıkları: ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi 
standardı, ‘enerji tüketiminin azaltılması’, ‘elektrik tüketiminin azaltılması’, ‘buhar tüketiminin azaltılması’ 
gibi ‘ton üretim’ ya da ‘çalışma saati başına tüketim’ veya ‘adet başına tüketim’ gibi üretimle bağdaştırılmış 
ölçülebilir enerji hedeflerini ve sınırlamalarını belirlemektedir. Yöntem: Enerji kullanımının ölçümlerle takip 
edilmesi ve enerji konusundaki diğer parametreler, mevcut işletmenin enerji kaynakları, geçmiş ve gelecek-
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teki enerji tüketimlerinin değerlendirilmesi, enerjinin analiz edilmesine temel oluşturmaktadır. Enerji analizi 
tamamlandıktan sonra enerji tüketimlerinin belirgin olduğu yerler tesisler, ekipman, sistem ve süreçler enerji 
yönetim sisteminin içinde tanımlanmalıdır. Sonuç olarak kuruluşlar, enerji performansının iyileştirilmesi için 
belirlenen fırsatları tespit edilmeli, enerji performans göstergelerini ve hedeflerini belirlemelidir. İşletmedeki 
EYS faaliyetleri kapsamında yapılan mühendislik önlemlerinin kilit noktaları izlenmeli, enerji performansının 
etkinliği takip edilmelidir. İzleme ve Ölçme Seviyesi her kuruluşun sayaçlarına, yazılım programlarına ve 
kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ölçüm aletleri sürekli kalibre edilmeli ve izleme sonuç-
larındaki sapmalar araştırılmalıdır. Bulgular: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2050 yılında 
Türkiye’de nüfusun 94,6 Milyon olması tahmin edilmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması 
(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına önem verilmesi) kadar enerjiyi verimli kullanabilmekte önem taşımaktadır. 
Enerji verimliliğinin geliştirilmesi program hedefinde, 2011 yılında 0,2646 TEP/1000 Dolar olarak gerçekle-
şen enerji yoğunluğunun, 2018 yılında 0,243 TEP/1000 Dolar değerinin altına indirilmesi 2018 yılına kadar 
tüm kamu binalarındaki enerji tüketiminin, 2012 verilerine göre; verimlilik arttırıcı uygulamalarla %10 dü-
şürülmesi hedeflenmektedir. Enerji iletim hatlarındaki üretim, iletim ve dağıtımından kaynaklanan kayıpların 
azaltılması da çok önemlidir. Türkiye’nin enerji iletim hatlarından olan kayıpları % 2,5-3 civarındadır ve dün-
ya standartlarındadır. Elektrik Enerjisi üretim sistemindeki kayıp kaçak oranı ise; % 15’ler civarındadır. Dünya 
ortalaması ise; % 6’dır. Kayıp kaçak oranı dünya ortalamasının 2.5 katıdır. Türkiye’de sanayi sektöründe enerji 
tasarrufu potansiyelinin en az % 20 olduğu bunun % 50’sinin küçük yatırımlarla gerçekleşebileceği tespit 
edilmiştir. Sonuç: ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri, kuruluşların geleceğe yönelik enerji yönetim planları 
oluşturmalarını sağlar, enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini 
oluşturmasını; enerji performansını geliştirmek için ise; iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini, önceliklendi-
rilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Yakın ve orta vade de ise; enerjinin üretimi, iletimi ve tüketi-
mi aşamalarında verimliliğin sağlanması, bilinçsiz kullanım ve gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi, sektörel 
ve makro düzeyde enerji yoğunluğunun azaltılması Türkiye’nin enerji alanındaki temel politikaları olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Uygulamaları, Enerji Yönetim Sistemleri, ISO 50001:2011, Enerji Sistemleri
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OTOMATİK VE EMNİYETLİ KUMAŞ BOYAMA VE KURUTMA MAKİNASI TASARIMI VE 
İMALATI

Ufuk YURTSEVER1, İsmail ÖNAL2, Bülent EKER3

1-2Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ergene / Tekirdağ

3Namık Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Süleymanpaşa / Tekirdağ

Öz: Çalışmaya tekstil sektöründe “çözgü başı ham kumaş kalite kontrolü” olarak adlandırılan ham kumaş 
boyama ve kalite kontrol sürecinin kısaltılması amacıyla başlanmıştır. Mevcut uygulamada, ham kumaş yapı-
larında elyaf, iplik ve kumaş üretim hatalarının rahatlıkla görülebilmesi için dokuma makinalarında dokunma-
ya başlanan ve “çözgü başı” olarak adlandırılan kumaştan 1-2 metre numune alınmakta ve boyahane bölümü-
ne götürülerek kumaş boyama makinasında boyama işlemi gerçekleştirilmektedir. Boyanan kumaş, kurutma 
makinasında kurutulduktan sonra kumaş hataları gözle kontrol edilmektedir. Sadece kalite kontrol amacı ile 
kumaş numunelerinin kumaş boyama makinalarında boyanması ve kurutma makinalarında kurutulması katma 
değersiz bir işlem olup bu makinaların katma değersiz bir işlem için kullanılması verimini düşürmektedir. Her 
numune kumaşın boyanması ve kurutulması sırasında enerji, boyarmadde, yardımcı kimyasal madde, işçilik 
ve zaman harcanmaktadır. Mevcut yöntemin bir diğer dezavantajı, numune kumaşların kumaş boyama maki-
nasında boyanabilmesi için minimum kumaş boyama kapasitesindeki kumaş boyuna tamamlanması gerek-
mektedir. Dolayısı ile diğer kumaş üretim makinalarından numune kumaşların gelmesinin beklenmesi yine bir 
verimlilik kaybı yaratmaktadır. Kumaş boyama ve kurutma makinalarının verimsiz kullanımının yanı sıra bu 
süre zarfında üretim ve kalite kontrol için durdurulan dokuma makinası da ortalama 8-10 saat onay beklemek-
tedir. Kumaş üretim makinasının tüm bu süre zarfında beklemesi üretimde büyük ölçüde verim kaybına neden 
olmakta ve dolayısı ile kumaş üretim maliyetini artırmaktadır. Özetle, mevcut sürecin; kumaş boyama maki-
nası ve kurutma makinasının katma değersiz ürün üretiminde kullanımı, dolayısı ile verimsiz kullanımı, bu 
makinalarının kullanımı kaynaklı enerji, boyarmadde, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman kaybı, atık-
su oluşumu, kumaş üretim makinasının kalite kontrol onayı bekleme süresince üretim yapamaması kaynaklı 
verim kaybı gibi dezavantajları bulunmaktadır. Sonuç olarak yukarıda anlatılan olumsuzluklardan dolayı ilgili 
teknik alanda bir geliştirme yapılması gerekli kılınmış ve “çözgü başı ham kumaş kalite kontrolü” olarak ad-
landırılan bu boyama-kurutma ve kalite kontrol sürecinin kısaltılması amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Ça-
lışma kapsamında parça kumaşın el değmeden, otomatik ve emniyetli bir şekilde boyanmasını ve kurutulma-
sını sağlayan bir kumaş boyama ve kurutma makinası tasarlanmış ve imal edilmiştir. Çalışmada otomatik ve 
emniyetli kumaş boyama ve kurutma makinası tasarımı ve imalatı çalışmaları yürütülmüştür. Geliştirilen ma-
kinada delikli tabla üzerine konumlandırılan kumaş, boya deposunda yer alan sıvı boyarmaddenin nozul ile 
püskürtülmesi sonucu boyanmaktadır. Boyama işlemi ile eş zamanlı olarak delikli tablanın alt bölümüne yer-
leştirilen vakum sistemi ile vakumlama işlemi gerçekleştirilerek boyanın kumaş üzerinde toplanması sağlan-
maktadır. Boyama işlemi bittikten sonra vakumlama işlemi, kumaşın kurutulması amacı ile devam etmektedir. 
Makinenin çalışması için gerekli olan tüm ayarlar kontrol ünitesi ile yapılmakta olup boyama sırasında boya-
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ma alanının izole edilerek makinanın emniyetli çalışması koruyucu bariyer ile sağlanmaktadır. Çalışma kapsa-
mında geliştirilen makina ile birlikte ham kumaşın kalite kontrolünde, uzun metrajlı kumaş boyama makinası 
ve kumaş kurutma makinasının kullanımı tamamen ortadan kaldırılmış, bu sayede boyama ve kurutma maki-
nasında tüketilen enerji, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman kaybı tamamen önlenmiş, boyarmadde 
sarfiyatı minimize edilmiştir. Ham kumaş kalite kontrol sürecinin hızlanması ile dokuma makinasının onay 
bekleme süresi kısalmış ve dokuma verimliliği artmıştır. Çalışma konusu otomatik ve emniyetli boyama ve 
kurutma makinasının ayırt edici temel özellikleri; parça kumaş boyanabilmesi (uzun metrajlı/kontinu kumaş 
boyamaya uygun değildir), parça kumaşın aynı makinada kurutulabilmesi, nozul ile püskürtme şeklinde boya-
ma yapılması, vakum ile kurutma, koruyucu bariyer ve vakum sayesinde makinanın emniyetli bir şekilde ça-
lışmasıdır. Giriş: Tekstil sektöründe özellikle beyaz renkteki dokuma kumaş üretiminde hata tespiti oldukça 
zor bir süreç olup mevcut uygulamalarda, ham kumaş yapılarında elyaf, iplik ve kumaş üretim hatalarının ra-
hatlıkla görülebilmesi için dokuma makinalarında dokunmaya başlanan ve “çözgü başı” olarak adlandırılan 
kumaştan 1-2 metre numune alınmakta ve boyahane bölümüne götürülerek kumaş boyama makinasında boya-
ma işlemi gerçekleştirilmektedir. Boyanan kumaş, kurutma makinasında kurutulduktan sonra kumaş hataları 
gözle kontrol edilmektedir. Sadece kalite kontrol amacı ile kumaş numunelerinin kumaş boyama makinaların-
da boyanması ve kurutma makinalarında kurutulması katma değersiz bir işlem olup bu makinaların katma 
değersiz bir işlem için kullanılması verimini düşürmektedir. Her numune kumaşın boyanması ve kurutulması 
sırasında enerji, boyarmadde, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman harcanmaktadır. Kumaş boyama ve 
kurutma makinalarının verimsiz kullanımının yanı sıra bu süre zarfında üretim ve kalite kontrol için durduru-
lan dokuma makinasının da bu süre zarfında beklemesi üretimde büyük ölçüde verim kaybına neden olmakta 
ve dolayısı ile kumaş üretim maliyetini artırmaktadır. Özetle, mevcut sürecin; kumaş boyama makinası ve 
kurutma makinasının katma değersiz ürün üretiminde kullanımı, dolayısı ile verimsiz kullanımı, bu makinala-
rının kullanımı kaynaklı enerji, boyarmadde, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman kaybı, atıksu oluşu-
mu, kumaş üretim makinasının kalite kontrol onayı bekleme süresince üretim yapamaması kaynaklı verim 
kaybı gibi dezavantajları bulunmaktadır. Sonuç olarak yukarıda anlatılan olumsuzluklardan dolayı ilgili teknik 
alanda bir geliştirme yapılması gerekli kılınmış ve “çözgü başı ham kumaş kalite kontrolü” olarak adlandırılan 
bu boyama-kurutma ve kalite kontrol sürecinin kısaltılması amacı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Amaç: Parça 
kumaşın kalite kontrolünde, uzun metrajlı kumaş boyama makinası ve kumaş kurutma makinasının kullanımı-
nı tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu çalışmada, üretilen parça kumaşın hiç beklemeden boyama ve 
kurutma işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bir makina tasarlanmış ve imal edilmiştir. Çalışmanın diğer bir 
amacı, boyama ve kurutma makinasında tüketilen enerji, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman kaybını 
tamamen ortadan kaldırmak, boyarmadde sarfiyatını minimize etmektir. Kapsam: Dokuma makinalarında 
dokunmaya başlanan ve “çözgü başı” olarak adlandırılan ham kumaş yapılarında elyaf, iplik ve dokuma kay-
naklı hataların hızlı ve efektif tespiti için “Otomatik ve Emniyetli Kumaş Boyama ve Kurutma Sistemi”nin 
tasarımı ve imalatı projenin konusunu ve kapsamını oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma tekstil sektöründe 
boyama ve kurutmaya yeni bir yaklaşım getirmektedir. Sınırlıklar: Makinenin özellikle çözgü raporu sayıla-
mayan (örneğin efekt iplikli kumaş boya kumaşlar, yabancı iplik içerek kronik hatalı kumaşlar gibi) kumaşlar-
da kullanılması amaçlanmış olup kumaş boyama ve kurutmanın yanında hava geçirgenliği olan her türlü ürü-
nün (kâğıt vb.) el değmeden, otomatik ve emniyetli bir şekilde boyanabilmesi ve kurutulabilmesi de mümkün 
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olmaktadır. Yöntem: Çalışmada otomatik ve emniyetli kumaş boyama ve kurutma makinası tasarımı ve ima-
latı çalışmaları yürütülmüştür. Geliştirilen makinada delikli tabla üzerine konumlandırılan kumaş, boya depo-
sunda yer alan sıvı boyarmaddenin nozul ile püskürtülmesi sonucu boyanmaktadır. Boyama işlemi ile eş za-
manlı olarak delikli tablanın alt bölümüne yerleştirilen vakum sistemi ile vakumlama işlemi gerçekleştirilerek 
boyanın kumaş üzerinde toplanması sağlanmaktadır. Boyama işlemi bittikten sonra vakumlama işlemi, kuma-
şın kurutulması amacı ile devam etmektedir. Makinenin çalışması için gerekli olan tüm ayarlar kontrol ünitesi 
ile yapılmakta olup boyama sırasında boyama alanının izole edilerek makinanın emniyetli çalışması koruyucu 
bariyer ile sağlanmaktadır. Sonuç: Çalışma kapsamında geliştirilen makina ile birlikte ham kumaşın kalite 
kontrolünde, uzun metrajlı kumaş boyama makinası ve kumaş kurutma makinasının kullanımı tamamen orta-
dan kaldırılmış, bu sayede boyama ve kurutma makinasında tüketilen enerji, yardımcı kimyasal madde, işçilik 
ve zaman kaybı tamamen önlenmiş, boyarmadde sarfiyatı minimize edilmiştir. Ham kumaş kalite kontrol sü-
recinin hızlanması ile dokuma makinasının onay bekleme süresi kısalmış ve dokuma verimliliği artmıştır. 
Çalışma konusu otomatik ve emniyetli boyama ve kurutma makinasının ayırt edici temel özellikleri; parça 
kumaş boyanabilmesi (uzun metrajlı/kontinu kumaş boyamaya uygun değildir), parça kumaşın aynı makinada 
kurutulabilmesi, nozul ile püskürtme şeklinde boyama yapılması, vakum ile kurutma, koruyucu bariyer ve 
vakum sayesinde makinanın emniyetli bir şekilde çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kumaş Boyama ve Kurutma Makinesi, Kalite Kontrol
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ATMOSFERİK PLAZMA SPREY YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN FARKLI SERAMİK 
KAPLAMALARIN KURU AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Ali AVCI1, Aysegül AKDOGAN EKER1, Muhammet KARABAŞ2, Emre BAL3

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

2Hakkari Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hakkâri / Türkiye

3Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Antalya / Türkiye

Öz: Giriş: Seramik malzemeler, yüksek sertlik, yüksek termal-korozyon dayanımları ve düşük özgül ağır-
lık gibi özelliklerinden dolayı metal veya plastik üzerinde kaplanaraktan birçok avantaj sağlarlar. Alümina, 
zirkonya, titanya, silika veya serya gibi oksitli seramik kaplamalar malzemelerin aşınma ve erozyon daya-
nımlarını iyileştirmek için çok yaygın kullanılan malzemelerdir. Aynı zamanda bu kaplamalar yüksek termal 
genleşme katsayısı, yüksek tokluk, yüksek rijitlik, yüksek aşınma dayanımı ve düşük termal iletkenlik gibi 
özelliklerinden dolayı başta zirkonya olmak üzere gaz türbinleri ve motor kısımlarında sıcaklığa maruz kalan 
parçaların korunması içinde kullanılmaktadır. Gaz türbinlerinde yüksek sıcaklığa maruz kalan, aktarma kısım-
ları, türbin kanatları, roket nozulleri, egzoz sistemleri, rulmanlar, halkalar ve burçlarda içten yanmalı motorlar-
da ise, piston silindir başları, valfler, yanma odası iç çeperi ve egzoz sistemlerinde kullanılmaktadır. Gaz türbin 
giriş sıcaklıkları her geçen gün artmaktadır bundan dolayı her geçen gün seramik malzemeler üzerine yapılan 
çalışmalar da artmaktadır. Seramik kaplamak motor verimi artırır, motor ömrünü uzatır, yakıt tüketimi ve gaz 
emisyonunu azaltır. 1000 uçak üzerinde yapılan çalışmada seramik kaplı gaz türbini parçaları sayesinde bir yıl-
da 150 milyon yakıt tasarrufu yapılmıştır. Plazma sprey yöntemi kaplamalara, iyi tribolojik davranış ve yüksek 
aşınma dayanımı sağlamaktadır. Plazma sprey seramik kaplamaların aşınma ve sürtünme davranışları büyük 
oranda kaplamanın birleşimi ve porozite, morfoloji, mikro çatlaklar, dağılım gibi mikro yapısal özellikler ile 
ilgilidir. Amaç: Bu araştırma Termal bariyer kaplamaların pin on disk cihazı ile iki farklı yükte, sabit çevresel 
hız ve sabit çevrim sayısındaki kuru aşınma davranışını incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Üretilen 
kaplamalar aşınmaya ve sıcaklığa aynı anda maruz kalan yerlerde bilinen malzemelere alternatif olarak kulla-
nılabileceğinden kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmada ağırlıkça eşit olarak karıştırılan seryum 
oksit(CeO2) titanyum oksit(TiO2)CT, seryum oksit itriya ile kararlı zirkonya(CYSZ), CYSZ alümina(Al2O3), 
CYSZ Al2O3 titanyum di oksit (TiO2), itriya ile kararlı zirkonya (YSZ), YSZ+Al2O3, YSZ+TiO2+Al2O3 tozları 
kaplanarak 7 farklı kaplama üretilmiştir. Kaplamaları oluşturan tozların aşınma karakteristiğine, aşınma ora-
nına ve sürtünme katsayısına etkileri incelenmiştir. Sınırlıklar: Aşınma oranı hesabı, kütle kaybı ve aşınma 
iz genişliği yöntemleri ile bulunup karşılaştırılmıştır ayrıca profilometre ile aşınma izlerinin profilleri çıkarıl-
mamıştır. Yöntem: Kaplamalar AISI 304 paslanmaz çelik üzerine yüksek hızlı oksijen ve yakıt yöntemi ve at-
mosferik sprey plazma(APS) yöntemi ile kaplanmıştır. Seramik tozlar ticari olarak metco firmasından tedarik 
edilmiş ve değişken mikron seviyesinde boyutlara sahiptirler. Tozlar kaplamadan önce bir değirmen yardımıy-
la karıştırılaraktan hibrit haline getirilip daha sonra kaplanmışlardır. Aşınma testi öncesi kaplamaların ortalama 
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yüzey pürüzlülüklerinin 0,8 µm’den küçük olması için zımparalama ve parlatma işlemleri yapılmış olup yüzey 
pürüzlülükleri ölçülmüştür. Aşınma testi ASTM G99-04’e göre pin on disk cihazında (Tribo Tester , France) 
143 rpm hızda ve en az 8000 çevrim olarak kuru ortamda yapılmıştır. Aşınma testinde 4N, 8N değişken yükler 
ve 6mm çapında alümina bilye kullanılmıştır. Aşınma testi sonrası oluşan izlerin kalınlıkları ışık mikroskobu 
yardımıyla ölçülmüştür. Aşınma oranı hesabı ASTM G99-04’e göre hem iz çapından hem de kütle kaybından 
yola çıkarak hesaplanmıştır. Üretilen kaplamaların yüzey görüntüleri aşınma öncesinde ve sonrasında taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiş olup mikro yapı ve aşınma karakteristiği irdelenmiştir. Aşınan iz-
lerden EDS analizi yapılarak aşınma şekli hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bulgular: Üretilen kaplamaların 
kesit SEM fotoğrafları incelendiğinde APS yönteminden olması gereken lamiler ve boşluklu bir mikro yapı 
görülmüştür. Yüzey görüntülerinde ise kaplamalarda mikro çatlaklar, yarı ergimiş tozlar ve boşluklar gözlem-
lenmiştir. Aşınma testi sonrası yüzey SEM fotoğraflarında adhesive, abrazif, yorulmalı aşınma izlerine rast-
lanmıştır. 4N yük altında, en yüksek sürtünme katsayısı YSZ +Al2O3 ve CYSZ numunelerinde görülürken en 
düşük sürtünme katsayısı ise CYSZ+Al2O3+TiO2 numunesinde görülmüştür. 8N yük altında, en yüksek YSZ+ 
Al2O3 ve Ce2O3+TiO2 numuneleri en düşük sürtünme katsayısı ise CYSZ+Al2O3 numunesinde görülmüştür. 
Sonuç: Çalışma sonunda, alümina ilavesi ile kaplamaların aşınma oranının belirgin şekilde azaldığı görül-
müştür. Bazı numunelerde yük artmasına rağmen aşınma oranında belirgin artış olmamıştır bu numunelerin 
SEM fotoğrafları incelendiğinde sıvama şeklinde bir aşınmanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca izlerden 
Aşınma izinden yapılan EDS analizlerinde aşındırıcı kürede bulunan elementlere rastlanmış olması adhesive 
aşınma oluştuğunu göstermektedir. CYSZ, CT ve YSZ+Al2O3 numunelerinde yükün artması sürtünme katsa-
yısının ve aşınma oranının azalmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aşınma, Seramik Kaplamalar, Termal Bariyer Kaplamalar



205

SÖZEL SUNUMLAR

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI ile BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 ve AA5083-H111 
ALAŞIMLARININ İŞLEM PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

 Zeynep Büşra GÜNAL1, Handan BAYCIK2

1-2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Zonguldak / Türkiye

Öz: Giriş: Alüminyum alaşımlarında Sürtünme Karıştırma Kaynak (SKK) yöntemi ile gözenek, boşluk, çatlak 
gibi hatalar oluşmamakta, ilave tel, dolgu malzemesi, koruyucu gaz gibi ek bir malzeme ve işleme gerek du-
yulmamakta ve oldukça iyi mekanik özellikler elde edilmektedir. Yöntem, günümüzde, yapısal uygulamalar, 
uçak, uzay, gemi, otomotiv, tren, tanker, gıda, basınçlı kap, kazan, zırhlı taşıt gibi imalatların kısıtlı alanlarında 
kullanılmaktadır. Bir katı faz birleştirmesi olan yöntem, sabitlenmiş, alın alına getirilmiş parçalara belli bir 
hızla dönen ve ilerleyen karıştırıcı uç ile sürtünme ve karıştırma uygulanması ile gerçekleşir. Ucun üst kısmı 
(omuz) geniş, alt kısmı ise küçük çaplı (pim) olarak şekillendirilmiştir. Yöntemde, malzeme; parça kalınlığı; 
uç malzemesi, uç çapı; pim çapı, profili, yüksekliği; takım dönme hızı ve takım ilerleme hızı en önemli para-
metrelerdir. Amaç: Kaynak kabiliyeti zor olan iki farklı Alüminyum malzemenin birleştirilmesi endüstriyel ve 
bilimsel çalışmalarda önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, AA5182-H111 ve AA5083-H111 alaşımlarının 
SKK’ları hakkında yapılan tüm çalışmaları irdelemek ve Yüksek Lisans çalışması olarak optimum parametre-
ler belirlemektir. Deneysel çalışmalar tez aşamasında yapılacaktır. Kapsam: Çalışma, SKK yöntemiyle birleş-
tirilen AA5182-H111 ve AA5083-H111 alaşımlarının farklı işlem parametrelerinin belirlenmesi için yapılan 
literatür çalışmalarının bir kısmını kapsamaktadır. Bulgular: Dilek, M. (2006), AA5186-H111, AA5083-O 
ve AA5083-H111 levhalarını farklı parametrelerle birleştirmiş, oluşan bağlantıların mekanik ve mikroyapısal 
özelliklerini incelemiştir. Sarsılmaz, F. ve arkadaşları (2009), AA5754/AA5083 levhalarını birleştirmiş, farklı 
takım dönme hızı ve takım ilerleme hızları belirleyerek, oluşan bağlantılarda tahribatlı ve tahribatsız testler 
uygulayarak bağlantıların mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Optimum mekanik özelliklerin, 1400 dev/
dak dönme hızı ve 250 mm/dak ilerleme hızı ile alındığını belirtmişlerdir. Leitao, C. ve arkadaşları (2009), 
aynı cins alaşımların kaynağında AA5182-H111 alaşımının ana metal kadar iyi mekanik özellik gösterdiği, 
AA5182-H111 ve AA6016-T4 farklı alaşımlarında ise mekanik özelliklerin %10-20, sünekliğin ise önemli 
ölçüde düştüğünü ifade etmişlerdir. Leitao, C. ve arkadaşları (2012), AA5182-H111 ve AA6082-T6 alaşımları-
nın kaynağında, yüksek sıcaklıklarda AA6082-T6 alaşımının daha iyi, AA5182-H111 alaşımının ise daha zayıf 
kaynaklanabilirlik özellikleri gösterdiğini belirtmişlerdir. Palanivel, R. ve arkadaşları (2012), 6 mm kalınlığın-
daki AA5083-H111 ve AA6351-T6 alaşımlarının birleştirilmesinde, takım dönme hızı ve pim profilinin mikro-
yapı ve çekme dayanımı gibi özelliklere etkisini araştırmışlardır. 600, 950, 1300 dev/dak olmak üzere üç farklı 
dönme hızı ve düz kare, düz hegzagonal, düz oktagonal, konik kare, konik oktagonal olmak üzere beş farklı 
pim kullanılarak yapılan birleştirmelerde en iyi sonucun 950 dev/dak dönme hızı ve düz kare pim ile alındığı 
ifade edilmiştir. Palanivel, R. ve arkadaşları (2014), 36, 63, 90 mm/dak dönme hızlarında AA5083-H111 ve 
AA6351-T6 alaşımlarını SKK yöntemiyle birleştirmişler ve en iyi sonucu 63 mm/dak dönme hızının verdiği-
ni belirtmişlerdir. Vidal, C. ve arkadaşları (2014), AA5083-H111 alaşımının kaynağının yorulma dayanımını 
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irdelemişlerdir. 120 ve 200°C sıcaklıklarda yapılan yorulma testlerinde, yüksek sıcaklıkta yorulma ömrünün 
düştüğünü belirtmişlerdir. Güngör, B. ve arkadaşları (2014), gemi yapım ve savunma endüstrilerinde kullanı-
lan AW5083-H111 ve AW6082-T651 alaşımlarını birleştirmişler ve elde edilen kaynaklı bağlantıların mikro-
yapı ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. En uzun yorulma ömrünün ise AW5083 ve AW6082 kaynağında 
olduğunu saptamışlardır. Ataya, S. ve arkadaşları (2016), AA7075-T6 ve AA5083-H111 alaşımlarını 300 dev/
dak dönme hızında sabit tutarak takım ilerleme hızını ise 50, 100, 150 ve 200 mm/dak olarak belirlemiş ve 
takım ilerleme hızının oluşan tane yapısı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Jesus, J.S. 
ve arkadaşları (2016), AA5083-H111 alaşımını üç farklı takım geometrisinde ve iki kaynak geometrisinde 
birleştirmişlerdir. Farklı geometrilerin sertliklerde önemli bir değişiklik oluşturmadığını, SKK ile yapılan T 
bağlantıların yorulma dayanımlarının ise MIG ile yapılandan daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Zhou, N. 
ve arkadaşları (2018), AA5083-H111 malzemede dönme hızı parametrelerini 800, 1000 ve 1200 dev/dak ve 
ilerleme hızı parametrelerini 100, 200 ve 300 mm/dak olarak belirlemişlerdir. Öpüşme yüzeyinin uzunluğu ve 
morfolojisinde gerilme ve yorulma kırığının önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan literatür 
çalışmaları sonucunda, genel olarak pim çapı büyük, takım ilerleme hızı yüksek, takım dönme hızı ise düşük 
olduğunda en iyi deney sonuçlarının alındığı ama yukarıda bahsedilen diğer faktörlerle birlikte farklılık gös-
terdiği; aynı zamanda çok yüksek takım ilerleme hızlarında ve çok düşük takım dönme hızlarında sonuçların 
daha olumsuz olduğu, uçların daha fazla aşındığı genel kanaatine varılmıştır. İncelenen literatürlerin hepsi 
çalışmada verilememiştir. Optimum parametreler için günümüzde de araştırılmaya, deneysel çalışmalar yapıl-
maya devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, AA5083-H111, AA5182-H111, Uç, Pim, Takım Dönme 
Hızı, Takım İlerleme Hızı
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ENERJİ SORUNUNUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 
YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

İlker İNAN1, Necmi Cemal ÖZDEMİR2, Ferit ARTKIN3

1İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, İstanbul / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

3Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkelerin birbirleriyle her boyuttaki ilişkilerinin en önemli belirleyicisi enerjidir. Enerji ihtiya-
cı, insanlığın var olmasıyla birlikte başlamıştır. 18. yüzyılda Avrupa’da Sanayi Devrimi’yle birlikte özellikle 
İngiltere’de, kömür madenleri sanayi devriminin başlangıç noktasıdır. Daha sonraki süreçte demiryollarında 
buharın gücü, kömürü en önemli enerji ana hammaddesi haline getirmiştir. Tüm dünyada ise, 20. yüzyılın 
başlarından itibaren en önemli enerji kaynağı petrol olmuştur. Ortadoğu adı verilen İslam Coğrafyası dünya 
petrol rezervlerinin yaklaşık 2/3’ünü barındırmaktadır. Günümüzde petrol ve petrol türevi enerji kaynakları 
yine birinci sıradadır. Önümüzdeki 20 - 25 yıllık süreç içerisinde Dünya’nın enerji ihtiyacının petrol ve türevi 
kaynakların yerine çoğunun yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edileceği tahmin edilmektedir. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili güncel veriler, bu tahmini doğrulamaktadır. Amaç: Enerji sorunu 
sadece Türkiye için değil tüm Dünya’da en temel sorunlardan biridir. Dünya’da yaşanan bütün anlaşmazlıkla-
rın temeli, enerji kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasıdır. Enerji kullanımı ulaşım, ısınma, iletişim, ay-
dınlatma, sanayi, turizm, tarım gibi insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Türkiye, fosil 
yakıtlı enerji kaynakları açısından kısıtlı imkânlara sahip bir ülkedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından 
ise, ihmal edilemeyecek ölçüde zengin bir ülkedir. Kapsam: 1992 yılında Rio Konferansı’nda ilk defa çevre 
politikalarına ilişkin temel prensipler ortaya konulmuş ve deklarasyonlar yayınlanmıştır. Küresel ısınma ve ik-
lim değişikliği konusunda tüm Dünya’da ortak mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası çerçeve anlaşması 
ise, ilk defa 1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde imzalanmıştır. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi belirli 
sayıda ülkenin kabulünü gerektirdiği için ancak 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Günümüzde bazı ülkeler 
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Önemli yatırımları ve yaptırımları gerektiren bu sözleşme 
en fazla sanayileşmiş ülkeleri ilgilendirmektedir ve Dünya’yı en fazla bu ülkeler kirletmektedir. Sınırlılıklar: 
Yenilenebilir Enerji Üretim Yöntemleri ile enerji üretimi, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltsa da sadece bu enerji 
kaynaklarının kullanımı ülkemizin enerji ihtiyacını gelecekte karşılayamayacaktır. Dünya genelinde; nükleer 
güç santrallerinden de yaygın bir şekilde enerji üretilmektedir. Yöntem: Fosil yakıtlı enerji kaynakları ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının elektrik üretimindeki payı ile ilgili sayısal veriler, histogram 
ve dairesel grafiklerle ifade edilmiştir. Bu grafiklerdeki sayısal veriler, karşılaştırmalı istatistiki yöntem ile 
yorumlanmıştır. Bulgular: Dünya’da enerji üretiminin 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık yüzde 90,6’sı fosil 
yakıtlardan, yaklaşık yüzde 9,4’ü ise, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir.Türkiye’de ise, 2017 
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yılı sonu itibariyle 83 bin 881 MW olan enerji üretiminin yüzde 39,74’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilmiştir. Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES); yakıt gideri olmayan, işletme giderleri düşük, işletme ve 
bakım kolaylıkları olan ve kaynak açısından dışa bağımlı olmayan enerji üretim tesisleridir. Türkiye’de 2017 
yılı itibariyle yaklaşık toplam enerji üretiminin yaklaşık 11 bin 400 MW’ı rüzgâr enerjisinden elde edilmiştir. 
Toplam enerji üretimi içerisindeki payı ise, yaklaşık yüzde 13,59’dur. Türkiye, özellikle Karadeniz ve Doğu 
Anadolu Bölgeleri’nde, Hidroelektrik Santraller’in (HES’lerin) inşası için elverişli jeolojik yapıya sahiptir. 
Bu iki bölge Hidroelektrik Santraller’in kurulması için gerekli olan en önemli iki özelliğe sahiptir. Bunlardan 
birincisi akışkanlığı yüksek su kaynakları, ikincisi ise, arazi yapısının eğimidir. Bu iki önemli özelliğin birleş-
mesi Hidroelektrik Enerji anlamına gelmektedir. HES’lerin yatırım maliyetleri yüksek olsa da devreye alındık-
tan sonra işletilmesinin maliyeti neredeyse sıfırdır. Enerji kaynağı su olan bu tesisler, yerlidir ve enerjide dışa 
bağımlılığı azaltırlar. Bu enerji kaynaklarının dışında fosil yakıtlardan doğalgazın çeşitli alanlarda kullanımı-
nın yaygınlaşması ekolojik dengenin korunumu açısından avantajlıdır ancak ekonomik açıdan enerjide dışa 
bağımlılığı arttıran önemli bir etkendir. Doğalgaz depolama ve dağıtım tesisleri önemli altyapı yatırımı gerek-
tirmektedir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve refah artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı düşünüldüğün-
de; 2025’lerde bu potansiyelin yarıya yakınının Yenilenebilir Enerji kaynaklarından karşılanmasının önemi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sonuç: Günümüzde dünya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini 
gerçekleştirebilmesi, toplumsal refahlarını yükseltmesi ve küresel ölçekte rekabet gücünü arttırması enerji 
üretimine bağlıdır. Enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi, geleneksel enerji 
kaynaklarının zararlı ve zehirli gaz salınımı nedeniyle ozon tabakasına zarar vermesi gibi küresel sorunların 
çözümünü de kolaylaştıracaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyada gittikçe yaygınlaşmakta-
dır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji kaynaklarının temini açısından dışa bağımlılığı 
önemli oranda azaltacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve üretim miktarının arttırıl-
ması dünya barışına ve güvenliğine önemli katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan da insanlığın fosil yakıtlara 
ihtiyacının kısmen de azalacak olması, neredeyse yeryüzündeki tüm savaşların nedeni olan petrol ve petrol 
kaynaklı anlaşmazlıkların azalmasında önemli bir etken olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Sorunu, Yenilenebilir 
Enerji Üretim Yöntemleri
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KATAMARAN (ÇİFT GÖVDELİ) YATLARDA İÇ MEKAN VE DIŞ KULLANIM ALANLARI 
TASARIMI

H. Tonguç TOKOL

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Yatlar, deniz araçları arasında; gezi, eğlence, dinlence gibi keyif amaçlı faaliyetlere yönelik işlevleri 
ve kullanım özellikleri bulunan özel tasarımlar olarak yer almaktadır. Yatlar kendi aralarında yelkenli yatlar ve 
motoryatlar gibi iki temel başlık altında olmak üzere kullanım amaçlarına göre sınıflara ayrılmaktadır. Bununla 
birlikte yatlar, boyutları, yapım malzemeleri ve yapım yöntemleri şeklinde de gruplandırılmakladır. Yapısal 
bağlamda oluşturulacak bir sınıflandırma ise gövde tasarımıdır. Yatlarda genellikle tek gövdeli (monohull) 
tasarımlar ön plana çıksa da, çok gövdeli (multihull) tasarımlar da bulunmaktadır. Çok gövdeli tasarımlar ise 
katamaran (çift gövdeli), trimaran (üç gövdeli) ve pentamaran (beş gövdeli) olarak adlandırılmaktadır. Kata-
maran ve trimaranların geçmişleri Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu’nda kullanılan çok gövdeli geleneksel 
kayıklara dayanmaktadır. Yelken ve kürek ile hareket eden bu çok gövdeli geleneksel deniz araçları, modern 
tasarımlara ilham vermiştir. Yatlarda çok gövdeli tasarımlar hem yelkenli hem de motoryatlarda görülmektedir. 
Katamaran ve trimaran yelkenli yatlar olduğu gibi, katamaran, trimaran ve pentamaran gövde yapısına sahip 
motoryatlar da bulunmaktadır. Çok gövdeli yat tasarımları ile kullanıcıya tek gövdeli inşa yöntemine alternatif 
ürünler ve bunların getirmiş olduğu avantajlar sunulmaktadır. Ancak bu yapım yöntemlerinin bazı dezavan-
tajları da bulunmaktadır ve kullanıcının bunları dikkate alarak seçim yapması gerekmektedir. Amaç: Bu araş-
tırma tek gövdeli yatlar ile çok gövdeli yatlar arasındaki farkları göz önünde bulundurularak, her iki gövde 
tasarımının da avantajları ve dezavantajlarının iç mekan ve dış kullanım alanları tasarımı üzerindeki etkilerini 
ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma yat sınıfı deniz araçları arasın-
da bulunan katamaran (çift gövdeli) yelkenli yatları kapsamakta, trimaran (üç gövdeli) ve pentamaran (beş 
gövdeli) tasarımları içermemektedir. Temelde yelkenli yatlar ile motoryatlar arasında donanım olarak büyük 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle daha karmaşık bir yapıya sahip olan yelkenli yatlarda katamaran gövde 
yapısının iç mekan ve dış kullanım alanlarının tasarımına olan etkisi irdelenmektedir. Araştırma Problemi: 
Yat üretiminde dünya üçüncüsü olan ülkemiz yat tasarımı konusunda aynı başarıyı gösterememektedir. Yat 
tasarımı eğitimi veren kurumların sayısı oldukça azdır. Yat tasarımı konusunda yeteri kadar akademik çalışma 
da bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde yat tasarımı alanında yapılacak girişimlere kaynak oluşturmak 
üzere araştırma ve derleme çalışmaları önem arz etmektedir. Bu araştırma çalışması ülkemizdeki yat tasarımı 
alanında yapılacak çalışmalara akademik bir katkıda bulunmak için hazırlanmıştır. Sınırlıklar: Araştırma ön-
celikle tek gövdeli yelkenli yatlar ile katamaran yelkenli yatlar arasında bazı karşılaştırmalar gerektirdiğinden, 
yaşanan deneyimlerin ve testlerin paylaşımlarına ulaşılabilen, seri üretimi yapılmakta olan ve kapasite olarak 
eşdeğer nitelikteki tasarımların incelenmesi ile sınırlandırılmaktadır. Bu tasarımlar ise bazı seri üretim yapan 
firmaların ortalama 12-14 metre boyundaki tasarımlarını içermektedir. Yöntem: Araştırmada öncelikle kata-
maran gövde yapısına sahip deniz araçlarının tarihçesi ve kullanım alanlarına yer verilmektedir. Bunu takiben 
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tek gövdeye sahip yelkenli yatlar ile katamaran yelkenli yatlar arasında; öncelikle kullanım ve yapısal olarak 
ve sonra bunların mekan tasarımına etkileri açısından karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmalar ile 
birlikte her iki yelkenli yat sınıfı arasındaki avantajlar ve dezavantajlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çeşitli 
kaynaklardan yapılan alıntılar ile birlikte tek gövdeli yelkenli yatlar ile katamaran yelkenli yatlar arasındaki 
karşılaştırmada bildiri sahibinin de kişisel deneyimlerine yer verilmektedir. Bulgular: Yapılan araştırmadan 
elde edilen bulgular öncelikle yaşam ve kullanım alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca kullanım kolaylı-
ğı ve güvenlik gibi konular da araştırma bulguları arasında yer almaktadır. Sonuç: Yapılan araştırmanın sonu-
cunda; tek gövdeli yatlara göre katamaranların yelken seyrindeki bazı manevralarda daha zayıf kaldığı ancak 
hızlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Güvenlikle ilgili olarak ve kullanım kolaylığı açısından da kata-
maranların bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Tekne gövde yapısından ve dalga etkisinden kaynaklanan çeşitli 
yönlerdeki salınımlar ve yalpa gibi hareketlerin katamaranlarda daha az olduğu görülmektedir ve bu bir deniz 
aracında yaşam konforunu doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Katamaranlarda iki gövdenin arasında ka-
lan alanın da değerlendirilmesiyle tek gövdeli bir yata göre çok daha fazla yaşam alanı kazanılmaktadır ve bu 
da yaşam konforunu artırmaktadır. Ancak estetik olarak bakıldığında katamaran yelkenlilerin tek gövdelilere 
göre daha az beğenildiği görüşü ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlar ve bazı diğer özellikleri bağlamında bir 
yelkenli yat sınıfı olarak katamaranların kullanıcı tarafından tercih edilmesinin nedenleri bulunmaktadır. Bu 
durum ise katamaran yatlara olan talebi arttırmakla birlikte tasarımların gelişimine de ivme kazandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yat Tasarımı, Yelkenli Yatlar, Katamaran, İç Mekan Tasarımı
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PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNDE KULLANILAN ALGORİTMALARIN PSIM 
KULLANILARAK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Hacer ÜÇGÜN1, Yasemin ÖNAL2

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

2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  
Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstriyel teknolojideki hızlı büyüme nedeniyle, elektrik tüketimi her geçen gün artmaktadır. 
Tüketilen enerjinin, kayıp olmadan verimli ve sürekli olarak iletilmesi istenmektedir (Kesler, 2010:1). Güç 
elektronik bileşenlerinin artan kullanımı ile birlikte şebekeye bağlı doğrusal olmayan yükler, güç kalitesi so-
runlarına neden olmaktadır. Güç kalitesi problemleri; gerilim dalgalanmaları, gerilimde dengesizlikler, kay-
nak akımında yüksek harmonikler, gerilim düşüşleri, gerilim sarkmaları ve gerilimde çentiklerdir (Sarıbulut, 
2012: 9). Tristörler ve diyotlar dahil olmak üzere AC/DC dönüştürücüler, enerji sisteminden büyük miktarda 
harmonik akım çekmektedir. Harmonik akımlar, kondansatörlerde arızaya, elektrik makinelerinin gürültülü 
çalışmasına, kullanılan makinelerde demir ve bakır kayıplarının artmasına ve elektronik cihazların aşırı ısın-
masına neden olmaktadır (Shabib, 2017:1). Literatürde, güç kalitesi problemlerini, harmonik akımları, güç 
faktörlerini ve reaktif güç kompanzasyonunu ortadan kaldırmak için pasif ve aktif filtreler kullanılmaktadır. 
Pasif filtrelerin devre yapısının basit ve maliyetlerinin düşük olmasının yanında, büyük boyutlu olmaları, sabit 
kompanzasyon problemi ve ayar problemleri gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır. Ayrıca harmonik sayısı 
kadar filtreye ihtiyaçları vardır (Gali, 2017:1). Günümüzde harmonikleri ortadan kaldırmak ve reaktif güç 
kompanzasyonu yapmak için aktif anahtarların yüksek frekanslarda tetiklenmesinden dolayı paralel aktif güç 
filtresi (PAGF), kullanılmaktadır. Bu çalışmada PAGF kullanılarak doğrusal olmayan yüklerin kaynaktan çek-
tiği harmoniklerin yok edilmesi, reaktif güç kompanzasyonu, yük akımlarının dengelenmesi ve DA-bara hat 
gerilim regülâsyonu amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 3 fazlı bir PAGF için kullanılan kontrol algoritmalarının 
karşılaştırılması sunulmaktadır. PAGF’ler bir DC bara kapasitörüne sahip üç fazlı gerilim kaynağı invertö-
ründen oluşmaktadır. Gerekli kompanzasyon akımlarını üretmek için kontrol algoritmaları kullanılmaktadır. 
Çalışma kapsamında PAGF’lerde kullanılan kontrol algoritmalarından anlık reaktif güç algoritması (PQ), 
senkron referans yapı (SRY) algoritması ve geliştirilmiş PQ algoritması karşılaştırılmıştır. Sınırlılıklar PAGF 
denetim algoritmasında kullanılan anlık reaktif güç algoritmasında, doğrusal olmayan tristörlü yük akımları 
ve kaynak gerilimleri ölçülmektedir. Üç faz a-b-c koordinatlarındaki akımların ve gerilimlerin Clarke dönü-
şümü ile α-β bileşenleri elde edilmektedir ve anlık aktif ve reaktif güçler hesaplanmıştır. Hesaplanan aktif güç 
yüksek geçiren filtreden geçirilerek gücün ac bileşeni elde edilmiştir. PAGF kayıplarını gidermek ve DC-bara 
hat gerilim salınım ve değişimlerini azaltmak amacıyla kayıp güç ac güce ilave edilmektedir. Elde edilen güç 
kullanılarak filtre akım bileşenleri elde edilmekte ve ters Clarke dönüşümü kullanılarak referans akımın a-b-c 
bileşenleri elde edilmiştir. Elde edilen akımın a-b-c bileşenleri ve filtre akımları karşılaştırılarak anahtarlama 
sinyallerini elde edilmiştir (Czarnecki, 2006: 2-4). SRY algoritmasında, kaynak gerilimleriyle senkronizas-
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yonu sağlamak için PLL devresi kullanılmıştır. Üç faz a-b-c yük akımlarının ve kaynak gerilimlerinin park 
dönüşümü kullanılarak d-q bileşenleri elde edilmiştir. Yük akımında oluşan harmoniklerin ve dengesizliklerin 
yok edilmesi ve reaktif güç kompanzasyonu için yüksek geçiren filtre kullanılarak d eksenindeki akımın ac bi-
leşeni elde edilmiştir. DC bara gerilimi kullanılarak kayıp güç elde edilmiş ve elde edilen kayıp güç akımın ac 
bileşenine ilave edilmiştir. Ters Park dönüşümü kullanılarak referans akımın a-b-c bileşenleri elde edilmiştir. 
Elde edilen akımın a-b-c bileşenleri ve filtre akımları karşılaştırılarak anahtarlama sinyallerini elde edilmiştir 
(Akash, 2018: 1-6). Geliştirilmiş PQ algoritmasında, kaynak gerilimleriyle senkronizasyonu sağlamak için 
PLL devresi kullanılmıştır. Üç faz a-b-c kaynak akımlarının ve kaynak gerilimlerinin park dönüşümü kullanı-
larak d-q bileşenleri elde edilmiştir ve anlık aktif ve reaktif güçler hesaplanmıştır. Hesaplanan aktif güç alçak 
geçiren filtreden geçirilerek gücün dc bileşeni elde edilmiştir. Kayıp güç dc güce ilave edilmekte ve referans 
akım bileşenleri hesaplanmaktadır. Ters Park dönüşümü kullanılarak referans akım bileşenlerinden a-b-c akım 
bileşenleri elde edilmiştir. PAGF kullanılarak doğrusal olmayan yüklerin kaynaktan çektiği harmonikler, reak-
tif güç kompanzasyonu, yük akımlarının dengelenmesi ve DA-bara hat gerilim regülâsyonu yapılmaktadır. Fa-
kat PAGF ile şebeke gerilim harmonik kompanzasyonu, gerilim yükselme-çöküşleri ve gerilim dengesizlikleri 
giderilememektedir. Simülasyon çalışmaları, PSIM yazılımı kullanılarak test edilmiş ve simülasyon sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Yapılan simülasyon çalışmalarında, anlık reaktif güç algoritması kullanıldığında kaynak akı-
mındaki 23.06 oranındaki harmonik %2.5 oranına, geliştirilmiş PQ algoritması kullanıldığında kaynak akı-
mındaki harmonik %4.03 oranına ve SRY algoritması kullanıldığında ise kaynak akımındaki harmonik %1.79 
oranına düşürülmüştür. Güç sisteminde doğrusal olmayan yük kullanıldığı durumda, üç fazlı paralel aktif güç 
filtresine üç farklı kontrol algoritması uygulanarak kaynak akımındaki harmonikler azaltılmaya çalışılmıştır. 
PAGF kontrol algoritması, yük akımları veya kaynak akımları ve gerilimleri filtre akımları ve DC bara gerilimi 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan simülasyon sonuçlarında, kaynak akımının sinüzoidal olduğu ve 
IEEE 519-2014 standardının önerdiği toplam harmonik bozulma (THD) sınır değerinin % 5’ten düşük olduğu 
görülmüştür (IEEE Std., 2014: 18). Ayrıca, SRY kontrol algoritması kullanılarak elde edilen sonuçların anlık 
reaktif güç algoritması ve geliştirilmiş PQ algoritmasından elde edilen sonuçlara göre harmoniklerin azaltıl-
masında daha başarılı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Harmonik Analizi, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Paralel AGF, Güç Kalitesi, PSIM
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ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE 
VİSKOZİTE MODELLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Elif Büyük ÖĞÜT1, Engin AKÇAOĞLU2

1Kocaeli Üniversitesi, Hereke MYO, Makine Programı, Hereke- Kocaeli /Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Isı transfer akışkanları olarak genellikle su, yağ ve etilen glikol gibi akışkanlar kullanılmakta-
dır. Bu akışkanların düşük ısı transfer performansına sahip olmaları, mühendislikte kullanılan pek çok ısı 
transfer sistemlerinde cihazın performansının yükseltilmesinde sorun teşkil etmektedir. Bu durum yüksek 
ısı iletim katsayısına sahip ısı transfer akışkanlarının kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Böyle-
ce ısıl sistemlerde ısıl iletkenliği yüksek bir akışkan kullanımıyla daha küçük boyutta, kompakt ısıl sistem-
ler elde edilebilir. Bu amaçla kullanılan tekniklerden birisi de akışkan içerisine ısı iletim kabiliyetleri baz 
akışkanlara göre daha yüksek olan nanopartiküllerin ilave edilmesidir. Bu yeni akışkan tipine nanoakışkan 
denilmektedir. Nano partiküllerin katılması ile baz akışkanın ısı transferi performansının önemli derecede 
iyileşmesine neden olan temel fiziksel olaylar şunlardır: Akışkan içerisine süspanse edilen nanopartiküller 
akışkanın yüzey alanını ve ısıl kapasitesini büyütür. Nanoartiküller akışkanın efektif ısıl kapasitesini arttırır. 
Bu nanopartiküller arasındaki etkileşim ve çarpışmalar akışkanın ve akış geçişinin yüzeyinin artmasına sebep 
olur. Akışkanın çalkantıları ve türbülans şiddeti artar. Nano partiküllerin saçılması akışkanın enine sıcaklık 
eğiminin düzleşmesine neden olur. Nanoakışkan kullanımında genellikle nanopartikül olarak alüminyumoksit 
(Al2O3), bakır (Cu), bakıroksit (CuO), altın (Au), gümüş (Ag), Titanyumoksit (TiO2) ve silisyumdioksit(SiO2) 
kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada; iç içe geçmiş çift borulu ısı değiştiricisinde Cu, Al2O3 ve TiO2 içeren 
nanopartiküller ile oluşturulan, baz akışkan olarak su seçilen nanoakışkanın daimi, laminer doğal konveksiyon 
akışı nümerik olarak incelenmiştir. Kapsam: Isı değiştiricileri, farklı sıcaklıktaki iki veya daha fazla akışkan 
arasındaki ısı alışverişini sağlayan cihazlardır. Isı değiştiricilerinde akışkanlar, birbirleri ile karıştırılmadan ısı 
geçişi yapılan bir yüzeyle birbirlerinden ayrılırlar. Özellikle ısıtma ve soğutma tesislerinde, kuvvet makineleri 
ile santralleri, kimya tesisleri ve ısıl işlem tekniğinde çok önemli yer tutmaktadır. Kullanım alanı ve yerine 
göre pek çok ısı değiştirici tipi vardır. Bu çalışmada çift borulu ısı değiştiricisi kullanılacaktır. Bir borunun 
daha büyük çaplı bir boru içerisine eş merkezli olarak yerleştirilmesi ile elde edilmektedir. Akışkanlardan 
biri içteki borudan akarken, diğeri dışarıdaki borudan akmaktadır. Sınırlıkları: Nanoakışkanları kullanmak 
termal ısıl iletkenliği arttırmada son derece başarılı bir yöntemdir. Ancak bunun bazı sınırları ve dezavantajları 
vardır. Nanoakışkanların oluşumu basitçe bir sıvı-katı süspansiyonun ötesinde bir takım hesaplamalar ger-
ektiren bir işlemdir. Zamanla nanoakışkanın termal ısıl iletkenliğinde meydana gelen azalma görülmektedir. 
Bunun nedeni ise nanoparçacık konsantrasyonunun yükselmesi veya nanoakışkanın uzun süreli kullanımı gibi 
nedenlerden dolayı nanoparçacıklarda meydana gelen kümelenme, topaklanma veya çökelme gibi istenmeyen 
durumlar neticesinde nanoparçacık yüzey alanının azalması ve bunun sonucunda ısıl iletkenliğin düşmesidir. 
Avantajları: Endüstriyel işlemlerde ısı transferi büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ısı değiştirisi üreticileri 
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tarafından üretilebilecek daha verimli cihazlar çok daha önemlidir. Nanoakışkanların ısı transferi konusun-
da sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz; Nano seviyesinde akışkan içerisinde bulunan partiküllerin 
gelişigüzel hareketleri yani Brownian hareketi türbülansı arttırır ve bu sayede ısı iletim performansı artmaktadır. 
Daha önce mikro seviyede yapılan çalışmalarda karşılaşılan basınç düşümü problemi, nano seviyede par-
tikül kullanımı ile ciddi seviyelerde azalma sağlanabilmektedir. Yöntem: Analizler için ANSYS Fluent paket 
programı kullanılmış olup, momentum ve enerji denklemleri ikinci mertebeden Upwind yaklaşımı, basınç-hız 
denklemi ise SIMPLE algoritmasıyla çözülmüş, analizler iki boyutlu geometride yapılmıştır. Farklı termo-
fiziksel özelliklerdeki nanopartiküllerin, farklı ısı iletim ve viskozite modellerine göre yapılan hesaplamaların 
ısı transferi ve akış özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bulgular: Isı iletim modellerinin sonuçlara 
etkisinin görülebilmesi için, efektif ısı transfer katsayısının hesaplanmasında literatürde kabul görmüş Max-
wel, Yu ve Choi, Pak ve Cho, Timofeeave gibi modellerden yararlanılmıştır. Bu etkiyi görmek için analizlerde 
viskozite için tek bir model olarak, Brinkman modeli kullanılmıştır. Grashof sayısının 104, 105 ve 106 değerleri 
için ve f=0-0,02-0,04-0,06 ve 0,08 nanopartikül konsantrasyonlarındaki değişimleri incelenmiştir Viskozite 
değişimlerinin etkisini görebilmek için Einstein, Brinkman, Batchlor, Yu and Choi ve Maiga vd.’ nin modelleri 
kullanılmış olup, bu sefer termal iletkenlik olarak da Yu and Choi modeli ele alınmıştır. Sonuç: Nanopartikül-
ler sayesinde yüzey alanı arttırılarak ısıl transfer miktarı iyileştirilmiştir. anoakışkanların ısı transfer potan-
siyeli çok yüksektir. Ayrıca endüstriyel alanda uygulama alanı geniştir. Sıradan akışkanlar (su, etilen glikol, 
yağ) yerine içinde nanopartiküller barındıran nanoakışkanların kullanılmasıyla ısı transfer performansında 
%40’lara varan artışlar sağlanabilmiştir. Geniş kullanım alanı sayesinde hayatımızın hemen hemen her 
alanında kullanılma olanağı bulunan nanoakışkanların çevremizde yeni sistem tasarımları olarak karşımıza 
çıkma olanağı bulunmaktadır. Daha kompakt ürünler, daha uzun ömürlü sistemler, daha az enerji kaybı ile 
maksimum verim elde edilebilen araçlar sayesinde daha yaşanabilir bir dünya elde edilebileceği kuşkusuzdur. 
Nanoakışkanların bir çok endüstriyel alanda yaygınlaşması ile elde edilebilecek faydaların en önemlileri en-
erji verimliliğinde ciddi artışlar sağlanabilmesi, küresel bir problem olarak karşımıza çıkan küresel ısınmanın 
etkilerini azaltması, çağımızın en önemli olgularından biri olan enerji verimliliği konusunda harcanan çabalar 
gözönünde bulundurulduğunda bir çok sisteme entegre edilebilecek bu teknolojinin yaratacağı tasarrufun ne 
denli önemli olduğu anlaşılabilir. Elde edilen sonuçlara göre, nanoakışkanların kullanımının baz akışkanla-
ra kıyasla ısı transferi oranını önemli ölçüde artırdığı, Grashof sayısının artmasıyla da doğal konveksiyon 
akışının arttığı söylenebilir. Katı hacim fraksiyonu arttıkça ısı transfer oranı artmaktadır. Farklı nanopartikül 
etkisi incelendiğinde Ortalama Nuselt sayısının en yüksek değerden en düşük değere doğru Cu, Al2O3 ve TiO2 
ile oluşturulan nanoakışkanlar şeklinde sıralanmaktadır. Viskozite modellerinin etkisi incelendiğinde Orta-
lama Nusselt sayısının en yüksek değeri Einstein modelinde, en düşük değeri ise Maiga vd. modelinde elde 
edilmiştir. Ayrıca ısı iletim katsayısının ortalama Nusselt sayısı üzerindeki etkisine bakıldığında, en yüksek 
değer Pak ve Cho modelinde, en düşük değer ise eski klasik yöntem olan Maxwell modelinde bulunmuştur. 
Böylece ısı transfer kapasitesinin arttırılması için nanoakışkanların, ısı değiştiricilerinde kullanımının bir se-
çenek haline getirilerek, daha iyi bir sistem performansı ve enerji verimliliği elde edilmesiyle avantajlı bir hal 
alması söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, Isı Değiştirici, ANSYS Fluent, Isı Transferi
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ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN SU- ETİLEN GLİKOL KARIŞIMLI AL2O3 BAZLI 
NANOAKIŞKANIN ISIL PERFORMANS ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Engin AKÇAOĞLU1, Elif Büyük ÖĞÜT2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Hereke MYO, Makine Programı, Hereke- Kocaeli /Türkiye

Öz: Giriş: Konvektif ısı transferi; akışkanın termofiziksel özelliklerini ya da akış geometrisini veya sınır 
koşullarını değiştirerek pasif yöntemlerle iyileştirilebilir. Bir akışkan vasıtasıyla ısı transferi; ısı eşanjörleri, 
güneş kollektörleri, buzdolapları, otomobiller, elektronik cihazların soğutulması, elektrik santralleri gibi bir-
çok mühendislik alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bir akışkan vasıtasıyla küçük bir sıcaklık gradyanı 
boyunca büyük miktarda ısı aktarabilme kabiliyeti, enerji dönüştürme verimliliğini arttırır, ayrıca ısı eşanjör-
lerinin tasarımını ve performansını geliştirir. Endüstrinin ihtiyacını karşılamak için yüksek termal iletkenliğe 
sahip, kompakt ve performanslı eşanjörler geliştirmek için, ileri ısı transfer akışkanlarını geliştirmeye ihtiyaç 
vardır. Ancak konvektif ısı transfer için kullanılan hava, su, yağ, etilen glikol gibi baz akışkanlar, çok düşük 
ısıl iletkenliğe sahip olduğundan, günümüz teknolojisinde istenen özellikleri karşılayamamaktadır. Isı transfer 
akışkanlarının ısı transfer karakteristiklerinin arttırılması için kullanılan tekniklerden birisi de akışkan içerisine 
ısıl iletkenlikleri akışkanlarınkine göre daha yüksek olan katı partiküllerin ilave edilmesidir. Son zamanlarda 
yapılan çalışmalar sonucunda içerisinde 100 nanometreden daha küçük katı partiküllerin (metal, metaloksit, 
karbon nanatüp) söz konusu olduğu yeni bir süspansiyon tipi olan nanoakışkanların keşfiyle ısı transfer akış-
kanları olarak kullanımı artmıştır. Bu artışın nedeni ise, çok küçük nanopartikül konsantrasyonlarında bile, na-
noakışkanların yüksek ısıl iletkenlik değerlerine sahip olmasıdır. Nanopartikül olarak genellikle bakır, gümüş, 
bakır oksit, titanyum oksit, silisyum oksit ve alüminyum oksit kullanılmaktadır. Nanoakışkanlardaki ısı iletim 
kabiliyetindeki önemli artış, katı partiküllerin Brownian hareketine, sıvı katı ortak yüzeyinde söz konusu olan 
moleküler seviyedeki sıvı tabakalaşması, ısı transfer mekanizmasının doğası ve nanopartikül yığılmaları gibi 
faktörlere bağlıdır. Nanoakışkanlarda ısı transferi ile ilgili en önemli parametre ısı iletim kabiliyetidir. Amaç: 
Bu çalışmada; iç içe geçmiş çift borulu ısı değiştiricisinde Su–Etilen Glikol (EG) karışımlı Al2O3 bazlı nano-
akışkanınn daimi, laminer doğal konveksiyon akışının ısıl performans etkisi nümerik olarak incelenmiştir. 
Kapsam: Isı değiştiricileri, farklı sıcaklıktaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı alışverişini sağlayan 
cihazlardır. Bu cihazların ısıl performansını artırmak için farklı nanoakışkan karışımını kullanmak bu çalışma-
nın hedefleri arasındadır. Sınırlıkları: Nanoakışkanların oluşumu basitçe bir sıvı-katı karışım süspansiyonu 
değildir. Zamanla nanoakışkanın termal ısıl iletkenliğinde meydana gelen azalma görülmektedir. Bunun nede-
ni ise nanopartikül konsantrasyonunun belli bir optimum değeri aşması sonucunda meydana gelen Brownian 
heraketini yapamaması veya nanoakışkanın uzun süreli kullanımı gibi nedenlerden dolayı nanopartiküllerde 
meydana gelen kümelenme, topaklanma veya çökelme gibi istenmeyen durumlar neticesinde nanopartikül 
yüzey alanının azalması ve bunun sonucunda ısıl iletkenliğinin düşmesidir. Yöntem: Nümerik analizler için 
ANSYS Fluent paket programı kullanılmış olup, momentum ve enerji denklemleri ikinci mertebeden Upwind 
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yaklaşımı, basınç-hız denklemi ise SIMPLE algoritmasıyla çözülmüştür. Farklı karışım oranlarında nanoakış-
kan kullanımının ısı değiştiricilerindeki ısı transferi ve akış yapıları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgu-
lar: Nanoakışkanların efektif ısı iletim katsayısını ifade ederken Yu ve Choi modeli, viskozitesini hesaplarken 
de, Brinkman modeli kullanılmıştır. Grashof sayısının 104, 105 ve 106 değerleri için ve nanopartiküllerin hacim 
fraksiyon oranları f=0-0,02-0,04-0,06 ve 0,08 olarak incelenmiştir. Nanoakışkanların karışım oranları,% 0 EG 
ve %100 su, % 50 su ve %:50 EG ve % 0 su ve %100 EG karışımlarına Al2O3 nanopartikülleri ilave edilerek 
analizler yapılmıştır. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, baz akışkana ilave edilen yüksek ısıl iletkenliğe sa-
hip nanopartiküllerle oluşturulan nanoakışkanlar, daha düşük ısıl iletkenliğe sahip baz akışkanlara kıyasla, ısı 
transferi oranını önemli ölçüde artırmaktadır. Grashof sayısının artmasıyla sirkülasyonunda artmasıyla doğal 
konveksiyon akışı artmaktadır. Nanopartiküllerin hacimsel oranı arttıkça, ısı transfer miktarı artmaktadır. An-
cak bu katı hacim oranı optimum bir değerde tutulmalıdır. Farklı karışım oralarında belirlenen nanoakışkanlar 
incelendiğinde %100 EG, %50 su ve %50 EG ve %100 su olan karışımlarla oluşturalan nanoakışkanın ısı 
transferini artırmada en yüksek değerden en düşük değere doğru sıralanmaktadır. Isı transfer kapasitesinin 
arttırılması için nanoakışkanların, ısı değiştiricilerinde kullanımının daha iyi bir sistem performansı, kompakt 
ürünlerin ortaya konması ve yüksek enerji verimliliği elde edilmesi açısından önemli bir yer tutması söz ko-
nusudur.

Anahtar Kelimeler: Isı Değiştirici, Su-Etilen Glikol Bazlı Nanoakışkan, CFD, Isı Transferi
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NANOTEKNOLOJİ VE GELECEĞİN ÇEVRECİ POLİMERİ NANOSELÜLOZ

Nadir YILDIRIM

Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanoğlunun gelişen teknoloji ve yeniliklere paralel olarak yeni ihtiyaçları doğmuş, bundan on 
(10) sene önce talep edilmesi söz konusu dahi olmayan yeni cihazlar, uygulamalar, sistemler insanlar tarafında 
zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Buna çözüm arayan sektör ve üniversiteler Ar-Ge çalışmalarını artırmış ve bu 
taleplere cevap vermek için çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Nanoteknoloji bu taleplere cevap verilmesinde 
öne gelen çözümlemelerde listenin en başında bulunmaktadır. Her alanda etkin ve ilerici değişikliklere yol 
açan nanoteknoloji, yenilenebilir orman ürünleri sektöründe de kendine yer bulmaya başlamıştır. Özellikle son 
yıllarda nanobilimi, malzeme bilimi ve orman ürünleri biliminin multidisipliner bir yapı ile ortaklaşa çalışması 
yeni nesil kompozit malzemelerin, biyokompozitlerin, nanokompozitlerin ve/veya biyo-nanokompozitlerin 
geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Geliştirilen bu inovatif malzemeler geleneksel malzemelerin yerini al-
makta ve geleneksel üretim tekniklerinin, makinelerinin de rollerini değiştirmesini ve kendini güncellemesini 
sağlamaktadır. Ağaç malzemenin bileşenlerinden birisi olan selüloz kendi içerisinde çok daha küçük yapıtaş-
larından oluşmaktadır. Nanoselüloz (NS) adı verilen bu yapı taşları bir kenarı en az birkaç nanometre (10-9 
metre) ile 100 nanometre arasında değişen boyutlarda, daha anlaşılabilir şekli ile saç kalınlığının yaklaşık 10 
binde biri küçüklüğünde lifleri ve partikülleri içermektedir. Selüloz nanolifler (SNL) ve selüloz nanokristaller 
olarak ağaç malzemenin yapısında bulunan nanoselüloz ağaç malzemeye mekaniksel gücünü veren doğal, ye-
nilenebilir ve mucizevi bir polimerdir. Doğrusal ve uzun bir polimer zincirinden oluşan doğal polimerik yapısı 
birçok uygulamada kullanılmasına olanak sağlayan nanoselüloz günümüzde tıp, otomotiv, elektronik, yalıtım, 
inşaat ve ambalajlama gibi birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Buna ek olarak, bir çok sektörde Ar-
Ge kısmında denemekte ve kullanılabilme potansiyeli araştırılmaktadır. Nanoselüloz yoğunluğunun düşük 
olmasına karşın sağladığı yüksek mekaniksel ve termal performans özellikleri ile her geçen gün daha fazla 
ilgi gören, geleceğin değerli malzemelerinden birisi olarak kendine yer oluşturmaya başlamıştır. Amaç: Bu 
çalışma her geçen gün önemi artmakta olan yeşil ve çevreci polimer nanoselüloz hakkında hem üniversitelere 
hem de sektöre detaylı bilgi sağlanması ve farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu 
araştırma geçmişten günümüze yapılmış olan nanoselüloz ile ilgili makalelerden oluşmaktadır. Nanoselülozun 
tanımı, nanoselüloz türleri, üretim şekilleri ve kullanım alanları bu çalışmanın altında detaylı olarak incelen-
miştir. Sınırlıklar: Araştırma uzun zaman gerektirdiğinden ve de bilimsel dergilerin yayım kurallarından; 
sayfa ve kelime sınırlamalarından, dolayı belli sayıda makalenin incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Araştırmada geçmişten günümüz elliden fazla (50+) bilimsel makale incelenmiş ve her bir makaleden sağla-
nan öğretiler ve çıkarımlar bu çalışmada paylaşılmıştır. Öğretiler ve çıkarımlar belli bir düzende derlenerek 
okuyuculara anlaşılması kolay ve net şekilde sunulmuştur. Bulgular: İncelenen makalelerin sonucunda nano-
selülozun gelecek için kritik, çevreci, yenilenebilir ve yüksek performans özelliklerine sahip bir polimer oldu-
ğu bulunmuştur. Kullanım alanının oldukça geniş olduğu, hali hazırda tıp, malzeme, otomotiv, inşaat, yalıtım, 
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ambalajlama vb. sektörlerde kompozit yapı içerisinde güçlendirici polimer olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Farklı kaynaklardan elde edilebildiği ve mekaniksel, kimyasal, termal veya bu yöntemlerin kombinasyonları 
ile üretilebildiği bulunmuştur. Dünyada onbeşin (15) üzerinde üreticisi bulunduğu fakat yapılan araştırmalar 
sonucunda hali hazırda Türkiye’de herhangi bir pilot tesisin bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma-
da, nanoteknoloji ve geleceğin malzemesi nanoselüloz hakkında son yıllara dayanan detaylı derleme bilgi-
ler verilmiş, üretim teknolojileri incelenmiş, güncel ve gelecekteki kullanım alanları hakkında teknik bilgiler 
paylaşılmıştır. Türkiye’de nanoselüloz esaslı malzemelere yönelik çalışmaların artırılması kritik bulunmuş ve 
nanoselüloza dayalı projelerin çalışılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Nanoselüloz (NS), Polimer, Yeşil Teknoloji
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BURSA HİSAR İÇİ TARİHİ DOKU KORUMA ÇALIŞMALARINDA AŞAMALAR ANALİZLER VE 
SORUNLAR

İbrahim YILMAZ 

 Hisar Mimarlık, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Bursa MÖ. 232 yılında, günümüzde Hisar içi olarak adlandırılan bölgede kurulmuştur. Şehir, Bi-
tinyalılar tarafından ünlü Kartacalı komutan Hanibalin çizdiği plan ve bilgiler ışığında inşa edilmiştir. MS. 1. 
Yüzyılda Romalıların eline geçen şehir imar edilmiş (97-111) kentte forum, agora, mermer sütunlu yollar ve 
hamamlar yapılmıştır. Bizans (M.S 395 sonrası) döneminde, 13. yüzyıla kadar geçen sürede Bursa, bir kentten 
öteye sınır kalesi statüsünde kalmıştır. Osmanlılar tarafından 1326 yılında fethedilen kent, başkent yapılmış 
ve Hisar içinde cami, medrese, hamam gibi kamuya ait ilk binalarla birlikte Osmanlı dönemine özgü Bursa 
evleri olarak adlandırılan sivil mimarlık örneği konut yapıları inşa edilmiştir. Ancak, bu düzeyde önemli bir 
tarihi geçmişe sahip olan Hisar içi, günümüze özgün dokusundan oldukça uzaklaşarak gelmiştir. Bozulma 
günümüzde de devam etmektedir. Tarihi doku içinde yer alan bazı anıt yapılar yok olmuş, camiler dışında 
ayakta kalan diğerleri ise harap durumdadır. Diğer yandan, sivil mimarlık örneği yapıların çoğu da yıkılıp 
yerine betonarme tarzda çok katlı binalar yapılmıştır. Az sayıda kalan sivil mimarlık örneği yapı ise, bakımsız-
lıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zengin yer altı ve yer üstü arşivine sahip, adeta açık hava 
müzesi niteliğindeki bu tarihsel mekanda korumaya yönelik müdahaleler gerçekleştirilmediği takdirde, yakın 
gelecekte Hisar içindeki tarihi dokunun ve özgün eserlerin tamamen yok olacağı açıktır. Amaç: Bu çalışmada, 
Hisar içinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara özgün özellikleriyle 
aktarılması amacıyla gerçekleştirilecek koruma projesinde esas alınması gerekli tespitler, analizler ve aşama-
ların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkacak sorunlarda tartışılmıştır. Kapsam: Yapılan bu 
çalışmanın çerçevesini, Bursa’nın ilk yerleşim yeri ve önemli tarihi bölgesi olan Hisar içi oluşturmaktadır. 
Sınırlılıklar: Koruma çalışmaları, proje ve uygulama çalışmaları olarak temelde ikiye ayrılmaktadır. Bu ça-
lışma, proje aşamasında ele alınması gerekli işlemlerin, ilkelerin, hedeflerin ve alt aşamaların belirlenmesi ile 
sınırlı tutulmuştur. Yöntem: Çalışmada, alan içinde yer alan tüm sokaklar, sivil mimarlık örneği ve diğer konut 
yapıları ile anıt yapılar yerinde incelenmiş, daha önce belirlenen ilkeler ve hedefler doğrultusunda analizleri 
yapılarak koruma ölçeğinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, alanda sağlıklaştırma yapılacak sokaklar belirlenerek, 
bu sokaklar üzerindeki tüm yapıların rölöveleri çıkartılmış, tarihi dokuya uygun sokak ve bina sağlıklaştırma 
projeleri renklendirme paftalarıyla birlikte hazırlanmıştır. Bulgular: Hisar içi tarihi ve kültürel değerlerini 
koruma projesi kapsamında, belirlenen hedeflere yönelik olarak ele alınan tespitler, analizler ve çalışma aşa-
maları aşağıdaki gibi çıkartılmıştır. 

A. Tespitler;

 Turizm ihtiyaçlarının belirlenmesi,

 Yaşamsal ihtiyaçların belirlenmesi,
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 Fiziksel, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunların belirlenmesi,

 Arkeolojik sit verilerinin güncellenmesi,

 Özgün işlevli kullanım ile yeniden işlevlendirilerek kullanılacak yapılara yönelik tercihli alanların belir-
lenmesi.

B. Analizler;

 Niteliksel analizler,

 Tarihsel analizler,

 Sokak ve yapı analizleri,

 Mülkiyet analizleri

 Ulaşım (Otopark, yayalaştırma ) analizleri,

 Diğer fonksiyonel analizler.

C. Nitelik Artırıcı İlave Fonksiyonlar;

 Müzeler,

 Tarih temalı yiyecek, içecek mekanları ile park ve dinlenme alanları,

 Müzik okulu,

 Malzeme analizleri laboratuarı,

 Mimari Restorasyon Meslek Yüksek Okulu,

 Mimarlık Fakültesi veya restorasyon yüksek lisans programı merkezi. 

 Bursa tarih araştırmaları enstitüsü merkezi,

 Osmanlı bilimi araştırmaları dergisi merkezi kurulması.

D. Proje Aşamaları

“Hisariçi tarihi dokunun korunması ve yaşatılması projesi” nin 2 aşamada gerçekleştirilmesi ön görülmüştür. 
Bu aşamalar aşağıda belirlenmiştir.
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1. Aşama; Kavramsal Proje

Kavramsal proje, diğer alt projelerin birleştiği üst proje niteliğindedir. Bu proje, yukarıda açıklanan tespit ve 
analizlere dayalı olarak, tarihi dokunun korunmasına yönelik; sokak sağlıklaştırma, ulaşım, yayalaştırma, oto-
park düzenlemeleri, müze ve tarih temalı alanlar, yiyecek, içecek, dinlenme alanlarının düzenlenmesi, turizme 
yönelik yeniden işlevlendirilerek kullanılacak yapıları kapsayan tercihli alanlar ile yaşamsal alanların belirlen-
mesini içeren alt projelere veri oluşturacak tasarım projesidir. 

2. Aşama; Üst Projeler

2.a. Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

Günümüzde Hisar tarihi kentsel dokusu içinde, ayakta olanlarla birlikte var olduğu bilinen ancak yerinde 
olmayan 250 kadar sivil mimarlık örneği ahşap konut bulunmaktadır. Bu konutlar genellikle 19.yy’a aittir. 
Konutların küçük bir kısmı korunarak özgün işleviyle kullanılırken, bazı önemli konutlar ise bakımsızlıktan 
dolayı kullanılmayacak düzeyde harap durumdadır. Sokak sağlıklaştırma projelerinde;

a- Yok olmaya yüz tutmuş tarihi dokunun özgün özellikleriyle ortaya çıkartılması, özgün öğeleriyle birlikte 
geleneksel sokak dokusunun oluşturulması, 

b- Tarihsel dokuyu bozan aykırı binaların kaldırılması ya da dokuyla uyum sağlar hale getirilmesi için gerekli 
cephe düzenleme çalışmalarının yapılması, 

c- Geleneksel dokuyla uyum sağlaması mümkün olmayan yapıların ve eklerinin kaldırılarak, bunların yerinde 
daha önce var olduğu bilinen tarihi evlerin, arşiv araştırması sonucu elde edilecek bulgular ışığında rekonstrük-
siyon yöntemiyle inşa edilerek tarihi dokunun sürekliliğine katkı sağlanması,

d- Tarihi doku içerisinde bulunan Osmanlı dönemi tescilli sivil mimarlık örneği yapıların gerekli bakım ve 
onarımları yapılarak, bir tarih belgesi olarak bu yapıların yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması hedeflen-
miştir. 

Bu aşamada, öncelikli olarak özgün konutların daha yoğun bulunduğu Oruçbey, Kaleboyu, Güranlı ve Dolaplı 
Sokaklarında sağlıklaştırma yapılması ön görülmüştür.

2.b. Ulaşım Analizleri Projesi

Bu aşamada, Hisar içinin araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması, gezinti yolu güzergahlarının belirlenmesi, 
günlük kullanıma imkan verecek küçük araç otopark yerleri ile tur otobüslerinin park edebileceği açık ve ka-
palı otopark yerlerinin kavramsal projeye uygun nitelikte hazırlanacak analiz projelerini içermektedir. 

2.c. Ticaret, Müze Ve Tarih Temalı Alanları İçeren Projeler

Bu aşama, önemli bazı sivil mimarlık örneği tarihi yapıların, üst projede belirlenen yerlerde müze, enformas-
yon merkezi, dinlenme, kafeterya, yemek-içme gibi işlevsel düzenlemelerle yeniden kullanımını sağlayacak 
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mimari planlar hazırlanması ön görülmüştür. Diğer yandan, Hisar içi tarihi dokunun korunması çalışmalarında 
ortaya çıkabilecek en önemli sorunların başında, projenin yürütücüsü olan yerel yönetimlerce karşılanması 
gerekli kamulaştırma maliyetlerinin yüksekliği, koruma uygulama çalışmalarındaki yapım maliyetlerinin kar-
şılanabilmesi gibi finansal sorunlar gelmektedir. Sonuç: Antik Prusia kentinin surlarla sınırları belirlenmiş 
olan Hisar içi bölgesi, kentin içinde kalmış kent hafızasının somutlaştığı ve kentin arkeolojik geçmişinin ta-
nımlandığı tarihi bir alandır. Hisar bölgesi 3.derece arkeolojik sit alanı olarak mahalleliler tarafından kullanılan 
bir yer olup, hem kültürel mirası barındıran, hem de tarihsel bellek içeriğiyle kullanılabilecek rekreatif alan 
olarak tasarlanması ve değerlendirilmesi gereken bölgedir. Finansal sorunların ivedilikle çözüme kavuşturula-
rak, Hisar içi tarihi dokusunun korunması amacıyla hazırlanan koruma projelerine uygun, belirlenen hedefler 
doğrultusunda denetlenebilir titiz süreçlerin kullanımıyla uygulama çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu saye-
de, Hisar içinin tarihi dokusu ile doku içinde yer alan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların fiziki ölçekte 
korunması yanında, bu alanın tarihi, turistik ve ticaret özellikleriyle birlikte gece-gündüz yaşayan bir kent 
mekanı olarak kullanılması mümkün hale gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bursa, Hisar İçi, Koruma, Restorasyon, Sokak Sağlıklaştırma 
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AKRİLİK ELYAF PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ 

Semanur YAVUZ1, Seyfullah KEYF2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde üretilen polimerlere bakıldığında gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal ve fiziksel mo-
difikasyonların da geliştiğini görülmektedir. Mühendislik polimerleri olarak adlandırılan Polikarbonat (PC), 
Polietilentereftalat (PET) , Politetrafluoroetilen (PTFE), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) gibi polimer-
lerde yapılan iyileştirmeler ile fonksiyonel özellikli malzemeler üretilmeye başlanmıştır. Bu fonksiyonel po-
limerler günlük yaşamda reçine, kauçuk, tekstil elyafı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil elyafları doğal 
kaynaklı ve sentetik olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal elyaflar, yün, pamuk, ipek gibi bitki veya hayvansal 
kökenli polimerlerdir. Sentetik elyaflar, polimerizasyon ile elde edilen polimerlerin elyaf formuna getirilme-
siyle elde edilirler. Sentetik elyaf elde etmek için bir diğer yöntem ise doğal elyafların modifikasyonudur. El-
yafların modifikasyonu için uygulanabilecek üç yöntem vardır. Bunlar, polimerizasyon sırasında komonomer 
eklenmesi, polimer çözeltisi hazırlanırken veya eritilirken içerisine katkı malzemesinin eklenmesi, elyaf üretil-
dikten sonra yüzeyine kimyasal uygulanmasıdır. Elyaf modifikasyonu, sentetik elyaflara istenilen özelliklerin 
kazandırılması veya doğal polimerlerin kolay işlenmesi için uygulanır. Sentetik elyafların modifikasyonu ise 
elyafa nem tutma, güç tutuşurluk, parlaklık ve mekanik dayanım gibi özellikler kazandırmak için uygulana-
bilir. Bu çalışmada poliakrilonitrilin antimontrioksit ve titanyum dioksit katkısı ile modifikasyonu yapılmış 
ve akrilik elyaf elde edilmiştir. Çözelti miktarı, katkı oranları ve karıştırma hızı parametrelerinin elyafın fi-
ziksel özelliklerine etkileri incelenmiştir. Islak çekim prosesine tabi tutulan poliakrilonitrile güç tutuşurluk 
özelliği kazandırılması için 0.3 mikron tane boyutunda antimontrioksit eklenmiştir. Antimonun neden olduğu 
kararmanın giderilmesi için titandioksit eklenerek beyazlık sağlanmıştır. Bu iki katkı malzemesinin aynı anda 
kullanılması için mukavemet, uzama, beyazlık ve güç tutuşurluğun bir değeri olan limit oksijen indeks (LOI) 
değeri referans alınarak deney parametreleri optimize edilmiştir. Günümüzde üretilen polimerlere bakıldığında 
gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal ve fiziksel modifikasyonların da geliştiğini görülmektedir. Mühendislik 
polimerleri olarak adlandırılan Polikarbonat (PC), Polietilentereftalat (PET) , Politetrafluoroetilen (PTFE), 
Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) gibi polimerlerde yapılan iyileştirmeler ile fonksiyonel özellikli malze-
meler üretilmeye başlanmıştır. Bu fonksiyonel polimerler günlük yaşamda reçine, kauçuk, tekstil elyafı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tekstil elyafları doğal kaynaklı ve sentetik olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal elyaflar, 
yün, pamuk, ipek gibi bitki veya hayvansal kökenli polimerlerdir. Sentetik elyaflar, polimerizasyon ile elde 
edilen polimerlerin elyaf formuna getirilmesiyle elde edilirler. Sentetik elyaf elde etmek için bir diğer yöntem 
ise doğal elyafların modifikasyonudur. Elyafların modifikasyonu için uygulanabilecek üç yöntem vardır. Bun-
lar, polimerizasyon sırasında komonomer eklenmesi, polimer çözeltisi hazırlanırken veya eritilirken içerisine 
katkı malzemesinin eklenmesi, elyaf üretildikten sonra yüzeyine kimyasal uygulanmasıdır. Elyaf modifikas-
yonu, sentetik elyaflara istenilen özelliklerin kazandırılması veya doğal polimerlerin kolay işlenmesi için uy-
gulanır. Sentetik elyafların modifikasyonu ise elyafa nem tutma, güç tutuşurluk, parlaklık ve mekanik dayanım 
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gibi özellikler kazandırmak için uygulanabilir. Bu çalışmada poliakrilonitrilin antimontrioksit ve titanyum 
dioksit katkısı ile modifikasyonu yapılmış ve akrilik elyaf elde edilmiştir. Çözelti miktarı, katkı oranları ve 
karıştırma hızı parametrelerinin elyafın fiziksel özelliklerine etkileri incelenmiştir. Islak çekim prosesine tabi 
tutulan poliakrilonitrile güç tutuşurluk özelliği kazandırılması için 0.3 mikron tane boyutunda antimontrioksit 
eklenmiştir. Antimonun neden olduğu kararmanın giderilmesi için titandioksit eklenerek beyazlık sağlanmıştır. 
Bu iki katkı malzemesinin aynı anda kullanılması için mukavemet, uzama, beyazlık ve güç tutuşurluğun bir 
değeri olan limit oksijen indeks (LOI) değeri referans alınarak deney parametreleri optimize edilmiştir. Günü-
müzde üretilen polimerlere bakıldığında gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal ve fiziksel modifikasyonların 
da geliştiğini görülmektedir. Mühendislik polimerleri olarak adlandırılan Polikarbonat (PC), Polietilenteref-
talat (PET) , Politetrafluoroetilen (PTFE), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) gibi polimerlerde yapılan 
iyileştirmeler ile fonksiyonel özellikli malzemeler üretilmeye başlanmıştır. Bu fonksiyonel polimerler günlük 
yaşamda reçine, kauçuk, tekstil elyafı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil elyafları doğal kaynaklı ve sentetik 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal elyaflar, yün, pamuk, ipek gibi bitki veya hayvansal kökenli polimerlerdir. 
Sentetik elyaflar, polimerizasyon ile elde edilen polimerlerin elyaf formuna getirilmesiyle elde edilirler. Sen-
tetik elyaf elde etmek için bir diğer yöntem ise doğal elyafların modifikasyonudur. Elyafların modifikasyonu 
için uygulanabilecek üç yöntem vardır. Bunlar, polimerizasyon sırasında komonomer eklenmesi, polimer çö-
zeltisi hazırlanırken veya eritilirken içerisine katkı malzemesinin eklenmesi, elyaf üretildikten sonra yüzeyine 
kimyasal uygulanmasıdır. Elyaf modifikasyonu, sentetik elyaflara istenilen özelliklerin kazandırılması veya 
doğal polimerlerin kolay işlenmesi için uygulanır. Sentetik elyafların modifikasyonu ise elyafa nem tutma, 
güç tutuşurluk, parlaklık ve mekanik dayanım gibi özellikler kazandırmak için uygulanabilir. Bu çalışmada 
poliakrilonitrilin antimontrioksit ve titanyum dioksit katkısı ile modifikasyonu yapılmış ve akrilik elyaf elde 
edilmiştir. Çözelti miktarı, katkı oranları ve karıştırma hızı parametrelerinin elyafın fiziksel özelliklerine et-
kileri incelenmiştir. Islak çekim prosesine tabi tutulan poliakrilonitrile güç tutuşurluk özelliği kazandırılması 
için 0.3 mikron tane boyutunda antimontrioksit eklenmiştir. Antimonun neden olduğu kararmanın giderilmesi 
için titandioksit eklenerek beyazlık sağlanmıştır. Bu iki katkı malzemesinin aynı anda kullanılması için muka-
vemet, uzama, beyazlık ve güç tutuşurluğun bir değeri olan limit oksijen indeks (LOI) değeri referans alınarak 
deney parametreleri optimize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akrilik Elyaf Modifikasyonu, Tekstil Elyafı, Güç Tutuşur Elyaf



225

SÖZEL SUNUMLAR

AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA HARÇLARINDA HARCIN 
TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Şevket Onur KALKAN1, Lütfullah GÜNDÜZ2

1-2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde toplumun yüzleştiği en büyük zorluklardan birisi iklim değişikliğidir. İklim değişikli-
ğine sebep olan en büyük etmenlerden biri çevreye salınan sera gazlarıdır. Enerji tüketim seviyesini azaltmak 
sera gazı salınım seviyesini azaltmak için uygulanabilecek en önemli yöntemlerden biridir. Son yıllarda enerji 
verimliliği artırılmış binalar hem ekonomik hem de çevresel özellikleri nedeniyle önemsenmeye başlayan 
yapılar olarak değerlendirilmektedir. Ülkelerin enerji tüketimlerinin üçte biri binalar tarafından gerçekleştiril-
diği için, gelişmiş ülkeler enerji verimli binalara özellikle büyük önem göstermektedir. Türkiye’de tüketilen 
enerjinin yaklaşık %40’ı binalar tarafından tüketilmektedir ve bu tüketimin yaklaşık %80’ı ise ısınma amacı 
ile tüketilen enerjidir. Bu ölçekte büyük enerjiler tüketen binalar özellikle sera gazlarının en tehlikelisi ola-
rak da değerlendirilebilen karbon dioksit gazı üreticileridir. Avrupa’da doğaya salınan toplam karbondioksit 
miktarının yaklaşık %36’sı binalar tarafından üretilmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği üzerinde titizlikle 
çalışılması gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma binalarda enerji verimliliğini artırmak 
amacı ile ve yeşil binaların konseptine uygun şekilde kullanılabilecek ısı iletkenlik değeri oldukça düşük yeni 
nesil kompozit formda bir sıva harcının üretilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Yapı Malzemeleri ArGe İnovasyon Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 8 
farklı kompozit sıva harcı reçetesi dizayn edilmiştir. Kompozit harçlarda bağlayıcı olarak beyaz çimento kul-
lanılmıştır. Dolgu malzemesi olarak ise mikronize pomza kullanılmıştır. Karışım dizaynlarında ana agrega 
olarak 3 farklı açılmış vermikülit kullanılmıştır. Vermikülit genellikle mika mineralleri ve kloritin alterasyonu 
sonucu oluşan 2:1 tabakalı fıllosilikal mineralidir. Vermikülit yeterli derecede ısıtıldığında (600°C-1000°C) 
akordiyon şeklinde katmanlaşarak uzama eğilimi sergilemektedir. Bu işlem literatürde vermikülit açma olarak 
isimlendirilmektedir. Vermikülitin açılma olgusu, mineralin ısıtılma süresi ve ısıtma sıcaklığına bağlı olarak 
değişmektedir. Vermikülit mineralinin açma prosesinde süreyi sabit tutup sıcaklık arttırıldığında veya sıcaklık 
sabit tutulup ısıtma süresi arttırıldığında mineralin açılma karakteristiğinin arttığı görülmektedir. Bu çalışma 
kapsamında kullanılan 3 farklı açılmış vermikülit agreganın açma işleminde süreler sabit tutulmuş ve ısıtma 
sıcaklığı değiştirilerek 3 farklı açılma oranında vermikülit agrega üretilmiştir. Bunlar sırasıyla, %65 oranın-
da açılmış, %73 oranında açılmış ve %86 oranında açılmış vermikülit agregalardır. Bu deneysel çalışmada 
üretilen kompozit harçların işlenebilirlik değerlerini ölçmek için yayılma değerleri saptanmıştır. Harçların 
kuru birim hacim ağırlık değerleri, basınç dayanımları ve kapiler su emme özellikleri tespit edilmiştir. Yapı 
malzemelerinde, malzemenin termal özelliğini gösteren en önemli etki olan ısı iletkenlik katsayıları bulun-
muştur. Ayrıca, açılmış vermikülit yangına karşı dirençli bir malzeme olarak bir çok çalışmada ispatlanmıştır 
ve bu çalışmada da üretilen ürünlerin yangın dayanımları tespit edilmiştir. Bu deneysel araştırma sonucunda 
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vermikülit mineralinin açılma değerinin artması ile birim hacim ağırlığının ve ısı iletkenlik değerinin düştüğü 
saptanmıştır. Agrega yoğunluğunun düşmesi ile nihai ürünlerin birim hacim ağırlıklarında da bir düşüş sap-
tanmıştır. Birim hacim ağırlıklardaki azalma ürünlerin basınç dayanımlarında bir azalmaya sebep olsa da, elde 
edilen minimum basınç dayanımları da ürünlerin piyasada kullanılması için gereken minimum basınç dayanım 
değerini sağlamaktadır. Açılma oranı artan vermikülit agregaların gözeneklilik değeri arttığı için ürünlerin 
kapiler su emme değerlerinde bir artma eğilimi gözlemlenmiştir. Daha yüksek oranda açılmış vermikülit agre-
galarla üretilen ürünlerin yangın direncinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Ürünlerin ısı iletkenlik değerlerinin 
oldukça düşük bir karakteristikte olduğu tespit edilmiştir. %65 oranında açılmış vermikülitle üretilen kompozit 
sıva harçlarında en düşük ısı iletkenlik katsayısı 0.073 W/mK, %73 oranında açılmış vermikülit kullanılanlar-
da 0.062 W/mK ve %86 oranında açılmış vermikülit kullanılanlarda 0.056 W/mK olarak saptanmıştır. Çalışma 
sonunda, açılmış vermikülitin ısı yalıtımlı harçlarda kullanılabilecek iyi bir agrega olduğu belirlenmiştir. Ay-
rıca vermikülit agregalı harçların yangına karşı direnç arzu edilen uygulamalarda da oldukça elverişli olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Açılmış Vermikülit, Kompozit Harç, Sıva Harcı, Isı Yalıtımı, Yangın Dayanımı
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LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Lütfullah GÜNDÜZ1, Şevket Onur KALKAN2, A. Münir İSKER3

1-2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
İzmir / Türkiye

3TEPE BETOPAN Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Ses ve gürültü bariyerleri genellikle otoyollar, viyadük, tren ve raylı metro geçiş güzergahları, 
havalimanları vb. yerleşim bölgelerindeki gürültü düzeylerini uluslararası standartlara uygun değerlere düşür-
mek için kullanılırlar. Ses ve gürültü bariyeri olarak günümüzde kullanıla gelen farklı orijinlerde malzemeler 
ve tasarımlar söz konusudur. Bariyerler ses geçiş kaybı ve ses absorbsiyonu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş 
beton elemanlarından absorbsiyon materyalleri ve yardımcı akustik malzemelerden oluşabilmektedir. Bunun 
dünya’da çok sayıda uygulamaları da görülebilmektedir. Bir gürültü bariyerinin uygulama alanında oluşturdu-
ğu akustik performans, bariyer tasarımında kaynağa ve alıcıya uzaklıklar, yükseklik, ses geçiş ve absorbsiyon 
değerleri, bariyerin geometrik şekline bağlı olarak değişim göstermektedir. Gürültü bariyeri uygulamalarında, 
uygulama alanının ihtiyaçları da göz önüne alınarak uygun tasarımlar ve malzemeler kullanılmalıdır. Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kriterlerine göre; bir yapay gürültü bariyerinin birim metre kare-
sinin ağırlığı minimum 20 kg/m2 olmalı, her bir metre bariyer yüksekliği gürültü düzeyinde 1,5 dB(A) bir 
azalma sağlamalı ve gürültü bariyerinin boyu en az bariyer ile alıcı arasındaki mesafenin 4 katı uzunluğunda 
olması önerilmektedir. Güncel olarak otoyollar, karayolları, viyadük ve tren ve raylı metro geçiş güzergahları, 
havalimanları vb. yerleşim bölgelerinde Dünya’da uygulana gelen çoğu ses ve gürültü bariyeri malzemelerin 
ses geçiş kaybı performansı 30 – 33 dB civarında olduğu da literatürde görülmektedir. Ses ve gürültü bariyeri 
olarak kullanılacak bir malzeme ve uygulamasında teknik olarak genellikle aranılan başlıca özellikler şu şe-
kilde sıralanabilmektedir:

•	 Ses ve gürültü bariyeri olarak tesis edilecek plakaların, sesin yayılma yönüne göre düz ve/veya açılı bir 
formatta montajı yapılır.

•	 Ses iletimi sınıfı dB(A) gürültü azaltma oranı bilinmelidir.

•	 Darbe ve yanmaya dayanıklı olmalı, alev taşımama özelliği olmalıdır.

•	 Işık kırma ve iletim oranı bilinmelidir

•	 Yol ve hava şartlarına, korozyona, UV ışınlarına ve sararmaya karşı yüksek mukavemetli olmalıdır.

•	 Özellikle kuş pisliklerinin asidik etkisine karşı yüksek dirençli olmalıdır.

•	 Bağlantı elemanları ve uygulanabilirliği, bakım ve tamiri kolay olmalıdır.
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•	 Basit montaj işçiliği, yapımı kolay ve atmosfer ortam koşullarına dayanıklılığı çok yüksek olmalıdır.

Bu performans değerini sağlamak üzere, beton türevi elemanlarından yapılan çoğu uygulamalara da rastlan-
maktadır. Bu uygulamalar arasında lif çimento levhaların montaj, uygulama ve kullanım pratikliği, durabilite-
si, akustik performans özelliği gibi sebeplerle çoğu ses ve gürültü bariyeri uygulama alanlarında tercih edildiği 
görülmektedir. Farklı türev ses ve gürültü bariyerlerinde olduğu gibi lif çimento levhaların performansının 
irdelenmesinde de genellikle başlıca 2 ayrı teknik özellik analiz edilmektedir: Gürültü Azaltma Katsayısı ve 
Ağırlıklı Ses Azatlım İndisi. Gürültü bariyerlerinin ses yutum özellikleri, her frekans aralığındaki değerler 
yerine insan kulağının en hassas olduğu frekans değerleri dikkate alınarak tanımlanabilmektedir. Bu değerler 
250 Hz, 500 Hz, 800 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz alınarak, malzemenin bu frekanslardaki ses yutum katsayısı ( ) 
değerlerinin aritmetik ortalaması alınıp, bulunan sonuç en yakın 0,05 dB’e yuvarlanır ve malzemenin ses yu-
tum katsayısı tek sayılı bir ifade haline dönüştürülmüş olur. ASTM C 423-2a Standardında bu değer “Gürültü 
Azaltma Katsayısı (NRC–Noise Reduction Coefficient)” olarak adlandırılmakta olup, standartta öngörülen 
hesap algoritmasına göre hesaplanabilmektedir. NRC değeri 1,0’e yakınsa o malzemeler için “ses yutucu-ab-
sorplayıcı” özellikte malzemeler denilebilir. Malzemenin NRC değeri 0,4 civarında ise, bu tip malzemeler için 
“orta düzeyli ses yutucu-absorplayıcı” malzeme, NRC değeri 0,3’den küçük ise “yansıtıcı malzeme” denile-
bilir. Ayrıca TS EN ISO 11654 standardına göre kullanılan ses absorplayıcıları - ses absorpsiyonunun derece-
lendirilmesine göre farklı malzemelerin ses emicilik sınıfları tanımlanmış olup, parametrik değerlerine göre 
de detaylandırma yapılmıştır. Bir diğer değerlendirme kriteri olarak ise; dünya’daki uygulamalarda gürültüye 
duyarlı alanlar ve uygulanacak gürültü perdeleme bariyerleri için uygulama koşulları da dikkate alınarak sağ-
layacağı ağırlıklı ses azatlım indisi (ses geçiş kaybı değeri) en az Rw = 35 dBA değerini sağlaması arzu edilir. 
Bu bağlamda, lif çimento levhaların performans değerlendirmelerinin analizi amacıyla bir seri deneysel analiz 
ve irdeleme çalışması yürütülmektedir. Bu bildiri de sürdürülmekte olan bu araştırma çalışmasında elde edilen 
teknik bulgular özetle tartışılmakta olup, farklı teknik özelliklerdeki bir seri lif çimento levha örneklerinin Ses 
ve Gürültü Bariyeri uygulamalarında kullanılabilirliği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lif Çimento Levha, Ses, Gürültü, Bariyer, Analiz
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HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ARKA İÇ GÖVDE YAN PANEL MALZEMESİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Armağan TETİK1, Ayşegül AKDOĞAN EKER2

1Ford Otosan A.Ş., Gölcük / Kocaeli

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş / İstanbul

Öz: Giriş: Günümüzde otomotiv endüstrisinin hızlı büyümesi sonucu araç içinde içerisinde daha fazla konfor 
alanı yaratılmaktadır. Günümüz müşterileri; düşük maliyetler ile yüksek performans ve düşük miktarlarda ya-
kıt tüketimi sağlayan, her açıdan güvenilir araçlar talep etmektedirler. Daha hafif araçların elde edilmesi, hem 
enerji tasarrufu hem de çevrenin korunması için önemli olan, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yöntemle-
rinden biridir. Araçların iç ve dış gövde yan panelleri, müşterilerin beklentilerini karşılama açısından araçlar 
içerisindeki en önemli bölgelerdendir. Gövde panellerinin ağırlığının azaltılması yakıt tasarrufu sağlayarak 
doğrudan emisyon salınımını azaltmaktadır. Bu durum yüksek mukavemetli düşük ağırlıklı malzemeler kulla-
nılarak veya düşük ağırlıklı sandviç paneller kullanılarak sağlanmaktadır. Petek yapılı sandviç paneller düşük 
yoğunlukları, birim ağırlık başına düşen yüksek mekanik özellikleri ve yüksek darbe, ses ve enerji sönümleme 
gibi özellikleri nedeni ile otomotiv sektöründe sıkça tercih edilmektedirler. Daha az ağırlıkla aynı statik ve tit-
reşim performansı sağlayan sandviç yapılı gövde paneller kullanılarak, gövde paneli ağırlıklarının azaltılması 
mümkündür. Yük taşıma amaçlı kullanılan hafif ticari araçların arka iç gövde yan panel malzemesi olarak 
kullanılan kontrplak panellerin titreşim sönümleme, termal izolasyon ve nem dayanımı gibi özelliklerinin ye-
tersiz olmasının yanı sıra, aracın ağırlığını arttırarak yakıt tüketimini olumsuz yönde etkilemeleri, hafif ticari 
araçlarda bu bölgede kullanılabilecek olan yeni malzemeler aranmasına neden olmuştur. Amaç: Çalışma, hafif 
ticari araçların arka iç gövde yan panellerinde ağırlık, yakıt tüketimi, titreşim sönümleme, korozyon ve nem 
dayanımı gibi konularda performans iyileştirmesi sağlayarak müşteri beklenti ve taleplerini optimum seviyede 
karşılayabilecek panel malzemesinin kullanımının incelenmesi ve Türkiye’de ilk kez bir otomotiv firmasının 
hafif ticari aracında kullanılmak üzere gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu amaç doğrultusunda sahip oldukları 
düşük ağırlık, yüksek dayanım/ağırlık oranı, yüksek basma dayanımı, yüksek sertlik, yüksek titreşim sönüm-
leme ve enerji absorbsiyonu gibi özellikler nedeni ile hafif ticari araçların gövde panellerinde kullanılabilecek 
olan farklı özelliklere sahip petek yapılı sandviç panellerin özellikleri incelenmiştir. Sınırlıklar: Deneysel 
çalışmada, her biri polipropilen çekirdek malzemesine sahip olan, polipropilen, cam elyaf takviyeli polipro-
pilen matrisli kompozit ve alüminyum yüzeylerden meydana gelen petek yapılı sandviç panellerin mekanik, 
termal ve fiziksel özellikleri incelenerek hafif ticari araçlarda kullanılacak optimum arka iç gövde yan panel 
malzemesinin seçimi gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Sandviç yapı olarak seçilecek olan malzemenin hafif ticari 
araçlarda kullanabilmesi için her bir petek yapılı sandviç panel test numunesinin, otomotiv standartlarında be-
lirlenen malzeme testlerini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle petek yapılı sandviç panel test 
numuneleri; darbe dayanım deneyi, kırılma dayanım deneyi, yanmazlık deneyi, çizilme deneyi, küllenme de-
neyi, yapışma mukavemeti deneyi ve termal yaşlandırma deneyi gibi farklı mekanik, fiziksel ve termal testlere 
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tabi tutularak mekanik, fiziksel ve termal özellikleri araştırılmıştır. Bulgular: Yapılan testler sonucunda; petek 
yapılı polipropilen sandviç paneller ve cam elyaf takviyeli polipropilen sandviç paneller en iyi darbe dayanım 
davranışı gösteren, petek yapılı alüminyum sandviç paneller ise en iyi kırılma dayanımı gösteren malzeme 
grubu olmuştur. Petek yapılı sandviç panellerin içerisine katılan farklı katkı maddelerinin bu panellerin me-
kanik dayanımlarını arttırdığı gözlemlenmiştir. Yanmazlık deneyi sonucunda petek yapılı alüminyum sandviç 
paneller en iyi davranış gösteren malzeme grubu olurken, bu test numunelerinin yüzeyinde yanma oranı 0 mm/
dakika olarak ölçülmüştür. %3 Masterbatch takviyeli petek yapılı polipropilen sandviç panel test numunele-
rinde gözlemlenen çizilme, beyazlama ve yüzey bozunma problemleri, masterbatch oranının arttırılarak yüzey 
malzemelerinin içerisine ultraviyole ve renk pigmentlerinin katılması sonucu iyileştirilmiştir. Bununla birlikte 
%5 Masterbatch takviyeli petek yapılı polipropilen sandviç panellerin yüzey renginde değişim gözlemlenmiş 
olup yüzey çizilme, beyazlama ve bozunma problemlerine çözüm bulunmuştur. Kısa ve uzun süreli olarak ger-
çekleştirilen termal yaşlandırma deneyi sonucunda test numunelerinin yüzeyinde herhangi bir renk değişimi, 
delaminasyon ve distorsiyon gözlemlenmemiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, gerçekleştirilen mühendislik ve 
malzeme testlerinin yanı sıra maliyet ve hafiflik gibi temel etmenler göz önünde bulundurularak hafif ticari 
araçlarda arka iç gövde yan panel malzemesi olarak kullanılan kontrplak panellerin yerine %5 Masterbatch 
takviyeli petek yapılı polipropilen sandviç paneller kullanılabileceği saptanmış ve ülkemizde ilk kez bir hafif 
ticari araçta kullanımına başlanmıştır. Petek yapılı sandviç panellerin kullanımı ile araç ağırlığında yaklaşık 
olarak 20 kg ağırlık kazancı meydana gelirken yakıt tüketiminde 0.2 litrelik bir iyileşme gözlemlenmiştir. Ül-
kemizde üretilen bir otomobil firmasında ilk kez gerçekleştirilmiş olan bu uygulama ile hafif ticari araçlarda 
düşük maliyet ile yüksek performans artışı sağlamak isteyen diğer otomotiv üreticilerinin petek yapılı sandviç 
panelleri, hafif ticari araçların farklı bölgelerinde kullanması sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Petek Yapılı Sandviç Panel, Hafif Ticari Araç, Arka İç Gövde Yan Paneli, Ağırlık Kazancı, 
Yakıt Tüketimi

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayın-
lanmış Armağan TETİK’in “Hafif Ticari Araçlarda Petek Yapılı Polipropilen Sandviç Panel Kullanarak 
Arka İç Gövde Yan Panel Malzemesinin İyileştirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türe-
tilmiştir. 
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TAŞ KOLON UYGULAMASI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ: VAKA ANALİZİ

Ali Aytaç AYDEMİR1, Utkan MUTMAN2

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

2Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Kötü zemin şartlarına sahip sahalarda inşa edilecek yollar için geleneksel zemin inşaatı yöntem-
leri ekonomik boyutunu kaybetmektedir. Hem yaklaşım dolguları altındaki zeminin taşıma gücünü arttırmak 
hem de bu tarz köprü yapılarındaki en büyük problem olan dolgu-köprü arasındaki farklı oturmaları minimi-
ze edebilmek adına taş kolon uygulamaları düşünülmektedir. Taş kolonlar sorunlu zemin olarak adlandırılan 
yumuşak veya gevşek zeminler üzerine inşa edilecek yapıların temel zeminini iyileştirmek için kullanılan 
bir zemin iyileştirme yöntemidir. Amaç: Taş kolonların konsolidasyon oturmasını hızlandırması ve toplam 
oturmaları azaltması doğrultusunda, teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi ve seçilen bölgedeki vakanın 
incelenmesidir. Kapsam: Zeminlerin toplam ve farklı oturmalarının azaltılması, pekiştirme oturmalarının hız-
landırılması, zeminin taşıma gücünün arttırılması, sıvılaşma potansiyelinin azaltılması ve şev stabilitesinin art-
tırılması gibi durumlarda kullanılan alternatif bir zemin iyileştirme yöntemi olan taş kolonlar seçilen bölgedeki 
vakada çözüm yöntemi olarak kullanılmıştır. Zayıf kil tabakaları üzerine yaklaşık 7 m yüksekliğinde yaklaşım 
dolgusu yapılacaktır. köprü yapımındaki bu yaklaşım dolgusunda meydana gelecek olan oturmaları azaltmak 
amacıyla taş kolon yapılmıştır. Dolgu altlarına imal edilecek taş kolonlar hem düşey dren gibi çalışıp oturma 
süresini kısaltacak, hem de taşıma gücünün yeterli seviyeye yükseltilmesini sağlayacaktır. Sınırlıklar: Seçilen 
vakada oluşan konsolidasyon oturmalarının taş kolon yöntemi ile çözülmesi konusunda sınırlandırılmıştır. 
Kritik önem oturma miktarından çok oturma süresidir. Projede yaklaşım dolguları için beklenen imalat süresi 
2 aydır. İyileştirme sonrasında tüm konsolidasyon oturmalarının bu sure zarfı içerisinde tamamlanması beklen-
mektedir. Yöntem: Yumuşak kohezyonlu zeminlerdeki (killer ve siltler) uygulamalarda vibratörün ilerlerken 
yarattığı delginin boş hacmi içerisine kırmataş malzeme doldurularak sıkıştırılır ve kil matriks içerisinde rijit 
granüler kolonlar oluşturulur. Bu yöntemde, doğal zeminde de yanal ötelenmelere neden olan gerilmelerin 
konsolidasyonu sonucu sınırlı bir iyileşme olduğu bilinmekle birlikte, tasarımda herhangi bir iyileşme dikkate 
alınmamaktadır. Ancak, rijit kolon ve doğal zeminden oluşan kompozit malzemenin dayanımı ve sıkışabilirli-
ği orijinal zemine oranla önemli ölçüde iyileştirilmiş olmaktadır. Taş kolon uygulamalarında zemin yüzeyine 
etkiyen yüklerin üniform yayılı ve tek bir taş kolon üzerine gelen yüklerin 20 ton ila 50 ton aralığında olması 
öngörülmektedir. En etkin iyileştirmeler yüzeye yakın, sıkışma potansiyeline sahip ve drenajsız kayma dayanı-
mının 15 kN/m² ile 50 kN/m² aralığında değiştiği silt ve kil katmanlarında elde edilmektedir. Uygulama derin-
liğinin 6 m ile 10 m aralığında olduğu durumlarda diğer zemin iyileştirme yöntemlerine kıyasla en ekonomik 
çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Zemin kayma dayanımının 100 kN/m² ‘yi aşması halinde vibratörlerin zemin 
içerisinde ilerlemesi mümkün olamamaktadır. Bulgular: Arazide yapımı tamamlanmış olan vaka analizleri 
yapılmıştır. Zeminin tabakalarına ait değerlendirmelerde köprü inşa alanındaki sondajlardan faydalanılmış 
olup, köprü temellerinin yüzeyde yapay dolgu bulunan çok yumuşak-yumuşak kil tabakaları üzerine oturacağı 
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görülmüştür. Bu tabakalardan oldukça derinde ise orta sıkı-çok sıkı kum tabakaları ile karşılaşılmıştır. İyileş-
tirme sonrasında hesaplanacak konsolidasyon oturmaları müsaade edilen limitlere (maksimum 10 cm) düşmeli 
ve yapılacak iyileştirme çalışmaları, oturmaları hızlandırarak makul sürelerde gerçekleşmesini sağlamalıdır. 
Yaklaşım dolgularında yüksekliklerin fazla olması zeminin sadece 16 mt lik kısmında taş kolon uygulaması 
yapılması daha alt katmanlardaki 18 m lik tabakanın da beklenen oturmalara karşılık vermemesi proje üzerinde 
dikkat edilmesi gereken donelerin varlığının göstergesi olmuştur. Tüm bu bilgiler göz önünde tutularak taş ko-
lonun zemin iyileştirmesindeki deformasyonlarının incelenmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiştir. Sonuç: 
Önemli bir mühendislik yapısının temellerindeki zemin problemi, taş kolon uygulaması ile çözülmüştür. Taş 
kolonlar sayesinde zemin taşıma kapasitesi yaklaşık 3 kat artırılmış, oturmalar %50 oranında azaltılmış ve 
oturmaların tamamlanma süresi kısaltılmış, güvenlik, zaman ve ekonomik açıdan projeye çok önemli avan-
tajlar sağlamasına rağmen yerinde yapılan taş kolonlar proje yapılırken 10 cm olarak hesaplanmasına rağmen 
oturma miktarı yerinde 30-35 cm leri bulduğu tespit edilmiştir. Bu değerler göz önünde tutularak tekrar alt 
zeminlerde dikkate alınarak bir oturma hesabı ve taş kolon boyunun incelemesi yapılarak karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon, Taş Kolon, Zemin İyileştirme

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Utkan MUTMAN tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan Ali Aytaç AYDEMİR’in “Taş kolonu ile zemin iyileştirmesindeki defor-
masyonların incelenmesi” konu başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
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SEMENTASYON ÇELİKLERİNDE OPTİMUM BOR KAPLAMA PARAMETRELERİNİN 
BELİRLENMESİ

Mustafa ÇÖL1, Funda Gül KOÇ1, Ece SİMOOĞLU SARI2

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Bor, çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüst-
ride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Uluköy,.2006: 189-198). Bor ve bileşiklerin-
den faydalanarak üretilen ürünlerle günlük hayatın hemen her noktasında karşılaşmak mümkün olmaktadır. 
Mutfak eşyalarından temizlik sektörüne ilaç sanayisinden endüstrinin hemen hemen tüm dallarında bor ve 
bileşikleri kullanılmaktadır. Genel olarak bor ve bileşiklerinin en çok kullanıldığı tüketim alanları cam yünü, 
diğer camlar, yalıtım ürünleri, ateşe dayanıklı eşya, boronsilikat camlar, sabun ve deterjanlar, porselen, emaye, 
sır (glazür), uçak ve otomotiv endüstrisi, tarım, metalürji, nükleer uygulama, inşaat, tekstil, ilaç ve kozmetik, 
fotoğrafçılık, yüksek enerji yakıtları, elektrik aygıtları, refrakter, elektro kaplama banyoları, boyalardır. En 
çok kullanılan alan ise metal endüstrisidir. Metalurji reaksiyonlarda bir oksijen giderici ve gaz giderici olarak 
kullanılır. Borun diğer önemli uygulama şekilleri; bazı özel alaşımlarda, yarı iletkenlerin yapımında, kataliz 
aracı olarak, aşındırıcılarda, metaller ve seramiklerde, kompozitlerde güçlendirici, ayrıca nükleer reaktörlerin 
konstrüksiyonunda yüksek-yoğunluklu betona bir katkı maddesi olarak, uranyum-grafit pillerinde bir kont-
rol aracı olarak nötronları absorblamak (bor çeliği veya B4C) şeklindedir. Bor’un birçok önemli bileşikle-
ri üretilmekte ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır (Baştürk, 2012;57-74). Bu nedenle son yıllarda çok hızlı 
bir şekilde gelişen yüzey işlem teknolojilerinde borlama işlemi dikkat çekmektedir. Borlama işlemi, demir 
esaslı malzemelere ve demir dışı malzemelere çok geniş bir şekilde uygulanabilen bir termo-kimyasal yüzey 
sertleştirme işlemidir (Tarakçı, 2013;.645-655). Bu işlem bor atomlarının alt tabaka yüzeyine yayılmasıy-
la oluşur. Bu şekilde borürleri oluşturmak için temel malzeme ile bor atomları reaksiyona girerler. Borlama 
işlemi, sertleştirme, nitrürleme veya karbonitrürleme gibi diğer geleneksel işlemlerle elde edilenlerden çok 
daha yüksek sertliğinin elde edilmesine izin verir. Borlama termokimyasal yüzey işlemleri çeşitli yöntemlerle 
sağlanabilir; katı ortamda, elektrolizli veya elektrolizsiz erimiş tuzların olduğu sıvı ortamda ya da gaz orta-
mında (Barkat, 2017;813). Çelik yüzeyinde demir borür oluşturulması borlama işleminin en bilinenlerindendir 
(Tabur, 2008;23). Çeliğe uygulanan borlama işleminin başlıca avantajı yüksek bir yüzey sertliğinin, düşük bir 
sürtünme katsayısı ile birleştirilmesine izin verilmesidir ki bu da iyi bir aşınma direncini destekler (Barkat, 
2017;813). Borlama ortamı, bor kaynağı (amorf bor, B4C, Na2B4O7, B2H6), aktivatörler (KBF4, NH4F) dolgu ve 
deoksidantlardan (SiC, Al2O3) oluşur. Aktivatörler borür tabakasının düzenli gelişmesine etki ederler. Dolgu 
malzemesi ve deoksidantlar ise borlama esnasında oksijen tutarak indirgeyici bir ortam oluştururlar ve borla-
ma malzemesinin ana malzemeye yapışmasını önlerler. Borlama işlemi esnasında kullanılan yöntem, borlama 
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malzemesinin kompozisyonu, borlanacak malzeme cinsi, işlem süresi ve işlem sıcaklığı elde edilen tabakaya 
etki eden faktörlerdir (Tabur, 2008;23). Amaç: Bu çalışmanın amacı; sementasyon çeliklerinde optimum bor 
kaplama parametrelerinin belirlenmesidir. Kapsam: Bu çalışma kapsamında yüzeyi kaplanacak malzeme ola-
rak 1018 sementasyon çeliği, kaplama bileşenleri olarak da B4C ve KBF4 tozları kullanılmıştır. Yöntem: AISI 
1018 sementasyon çeliği numunelere farklı oranlarda B4C ve KBF4 içeren iki çeşit toz karışımı kullanılarak 
800˚C’de 4 ve 8 saat süre ile bor kaplama işlemi uygulanmıştır. Bulgular: Kaplama işlemi sonrası metalog-
rafik olarak hazırlanan numuneler ışık mikroskobunda incelenerek farklı kaplama karışımları ve süreler için 
kaplama kalınlığında meydana gelen değişimler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Numunelerde kaplama 
yüzeyinden merkeze doğru mikrosertlik ölçümleri yapılarak farklı kaplama karışımları ve süreler için sertlik 
profillerindeki değişimler incelenmiştir. Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda kaplama süresi arttıkça kap-
lama kalınlığının arttığı, buna bağlı olarak da daha yüksek sertlik değerlerinin elde edildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sementasyon Çeliği, Bor Kaplama, Mikroyapı, Sertlik
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ELEKTROKAPLAMA İLE MEMS REZONATÖR VE MEMS TEST YAPILARININ ÜRETİLMESİ

Yasemen İNCE1, Mehmet Akif ERİŞMİŞ1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Konya / Türkiye

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Niğde / Türkiye

Öz: Giriş: Elektronik ve mekanik sistemlerin minyatürleştirilmiş hali olan Mikro Elektro-Mekanik Sistemler 
(MEMS) düşük güç tüketimi, arttırılmış işlevsellik ve düşük maliyet gibi özellikleri sayesinde son yıllarda 
çok cazip bir teknoloji haline gelmiştir. Savunma sanayi, otomotiv ve sağlık gibi hemen hemen her alanda 
MEMS teknolojisi kullanılmaktadır. Mikro Elektro-Mekanik sistemlerde yapılan çalışmalar günümüzde Nano 
Elektro-Mekanik Sistem çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır. MEMS teknolojisinde farklı ve gelişmiş 
üretim teknikleri karşımıza çıkmaktadır. Metal kaplamada kullanılan elektrokaplama MEMS üretim teknikle-
rinde kullanılan aşamalardan biri olup farklı yapıların üretiminde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; CMOS’ta 
bağlantıların (Andricacos ve ark., 1998) veya mikro tümseklerin üretiminde (De Vos ve ark., 2011), hareketli 
(Konishi ve ark., 2013) ve hareketsiz (Stark ve ark., 2004) yapısal katmanların üretiminde, var olan bir yapının 
geliştirilmesinde (Kim ve ark., 2004) ve nanotellerin üretiminde (Apolinário ve ark., 2014) elektrokaplamanın 
kullanımını görmekteyiz. Elektrokaplamanın üretimde farklı şekillerde kullanılması MEMS teknolojisinde 
önemli üretim çeşitliliğinin oluşmasında etkin bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Gelecekte ise elektro-
kaplamanın geliştirilmesi ve farklı kullanımı yeni yapı sistemlerinin geliştirilmesine ve özgün çalışmaların 
yapılmasına kapı açacaktır. Amaç: Bu çalışmada geçici heba tabakası ve kalıcı yapı tabakası içeren hareketli 
MEMS ve hareketsiz MEMS yapıların üretimi için kullanılabilecek Nikel elektrokaplama banyo reçetesinin 
optimizasyonunun yapılması, MEMS test yapıları ve MEMS rezonatör yapılarının tasarlanması ve bu yapı-
ların üretimi amaçlanmıştır. Kapsam: İlk kez Necmettin Erbakan Üniversitesi laboratuvarında Mikro Elekt-
ro-Mekanik yapıların üretiminde elektrokaplama adımının gerçekleştirilmesi ve farklı 3 boyutlu yapılar için 
elektrokaplamanın farklı yöntemlerinin kullanılarak üretim yapılması çalışmamızın önemli bir noktasıdır. Bu 
bağlamda çalışmamız hem Mikro Elektro-Mekanik Sistemlerin üniversitemizde yaygınlaşıp bilgi birikiminin 
artmasına zemin hazırlayacak hem de bu konuda çalışma yapan araştırmacılarla ortak çalışmalar yapılarak 
bu konuda yapılan çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sınırlıklar: Üretim aşamasında elekt-
rokaplama için banyo reçetelerinin oluşturulması ve optimize edilmiş banyo reçetesine ulaşmak ve üretim 
için bazı metal ve yarıiletken malzemelerin kaplanmasında kullanılan Manyetik Alan Saçtırma Sistemi (PVD 
Sistemi)’ni kullanmak için öncesinde çeşitli hazırlık aşamaları olduğu için zaman gerektirmektedir. Yöntem: 
Çalışmamızın üretim aşamasında öncelikle Silisyum alt katman üzerine metal yolların oluşturulması için PVD 
sistemi kullanılarak Al (Alüminyum) kaplanır. Daha sonra, litografi tekniği kullanılarak desenlendirilmiş foto-
rezist (ışığa duyarlı polimer malzeme) maskesi kullanarak Al seçici olarak aşındırılır ve metal yollar elde edilir. 
Metal yollar oluşturulduktan sonra hareketli MEMS yapılarını oluşturmak için yüzey mikro işleme tekniği 
kullanılır. Bu teknikte öncellikle PVD sistemi kullanılarak oluşturulan metal yollar üzerinde bir heba tabakası 
oluşturulur. Üretimimizde, Bakır (Cu) heba malzemesi olarak seçilmiştir. Heba tabakasının üstü daha sonra ya-
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pısal katman ile kaplanır. Üretimimizde yapısal katman olarak paslanmaya karşı dayanıklı ve esnek bir yapıya 
sahip olması gibi özellikleri sebebiyle Nikel (Nikel) metali seçilmiştir. Yapısal katman oluşturulmadan önce 
Cu heba malzemesinin üstüne litografi tekniği kullanılarak fotorezistten bir desen oluşturulur. Bu desen Ni 
katman oluşturulması istenen bölgeleri belirler. Ni katman oluşturmak için elektrokaplama tekniği kullanılır. 
Elektrokaplama tekniği elektrolitik yolla metal kaplamacılığıdır. Elektrokaplama için hazırladığımız banyo, 
metal kaynağı olan anot, kaplanması istenen plaka olan katot (Silisyum alt katman), Ni iyonlarını içeren sulu 
metal çözeltisi ve güç kaynağından oluşur. Güç kaynağı açılırsa Ni iyonları katoda doğru hareket eder ve katot 
metali elektrokaplama ile kaplanmış olur. Elektrokaplama ile yapısal katman oluşturulduktan sonra uygun 
aşındırıcılar kullanılarak önce fotorezist ve sonra Cu katman sırasıyla aşındırılır sonrasında Ni katman havada 
kalır. Böylece hareketli MEMS yapıları oluşturulur. Bulgular: MEMS rezonatör yapıları tasarlanırken yay ya-
pılarının farklı tasarımları daha sonrasında simulasyon ile test edilmiştir ve yay tasarımlarındaki farklılıkların 
daha güzel sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Sonuç: MEMS yapılarının üretimi için öncelikle KLayout 0.24.10 
programı kullanılarak MEMS test yapıları ve Z ve X yönünde hareket eden rezonatör yapıları tasarlanarak 
maske tasarımı yapılmıştır. COMSOL Multiphysics 5.1 sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak tasarla-
nan rezonatör yapılarındaki doğal frekanslarını bulmak ve bu yapıların karakteristikleri hakkında bilgi edin-
mek için modal analizi yapılmıştır. MEMS yapıların üretim aşamasına geçilmiştir hala devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokaplama, MEMS, MEMS Test Yapıları, MEMS Rezonatör
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YAPISAL ATIK YÖNETİMİNİN HAMMADDE VE ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN ÖNEMİ

Burcu SALGIN1, Cahide AYDIN İPEKÇİ2, Tülay TIKANSAK KARADAYI3, Nilay COŞGUN4

1Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri / Türkiye

2-3-4Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Yapı sektöründeki etkinlikler dünyada ve Türkiye’de hızla devam ederken, bu süreçlerin bir sonucu 
olarak yapısal atıklar oluşmaktadır. Binaların yapım, bakım/onarım ve yıkım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
her türlü yapı ürününden kaynaklanan yapısal atıkların büyük hacimli olmaları birçok ülkede depolama alanla-
rının kapasitelerini zorlamakta ve çeşitli düzeylerde çevresel sorunlara yol açmaktadır. Bu atıkların yol açtığı 
önemli bir sorun da hammadde ve enerji kaybıdır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve çevreyi korumak 
için yapısal atıkları ülke koşullarına uygun etkin bir yönetim planı ile yönetmek oldukça önemlidir. Ne kadar 
az atık üretilir ve üretilen bu atıklar uygun eylem adımları ile yönetilirse hammaddelerin korunacağı ve enerji 
kayıplarının önüne geçileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmada, yapısal atık yönetiminin hammadde 
ve enerji tasarrufu açısından önemi vurgulanarak farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Kapsam: Etkin bir 
yönetim planı ile hammadde ve enerji kayıplarını önlemek mümkündür. Bu bağlamda çalışma iki temel ilkeye 
dayanmaktadır; hammadde kullanımını azaltmak ve enerji kullanımını azaltarak yapı ürünlerinin oluşum ener-
jisini (embodied energy) korumak. Yapısal atık yönetim modellerinde hammadde kullanımını azaltmak için; 
atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü önemlidir. Çünkü yeni üretimlerde kullanılmak üzere doğadan 
elde edilen temiz (virgin) hammaddeler doğadan ebediyen ayrılmaktadır. Diğer bir deyimle, doğa her geçen 
gün kaybettiği hammadde açısından fakirleşmektedir. Yeniden kullanım (reuse) bu noktada yeni ürün üreti-
minde harcanan hammaddelerin korunumunu sağlayacaktır. Atık maddelerin yeni ürünlerin üretim süreçlerine 
katılarak işlenmesi ile gerçekleştirilecek geri dönüşüm (downcycle, recycle, upcycle) sayesinde ise bir yapı 
ürünü beşikten mezara değil, beşikten beşiğe olarak adlandırılan bir döngü içerisinde kalacak, bir sürecin atığı 
yeni üretim sürecinin hammaddesi olacaktır. Depolama alanlarındaki atık madde miktarını önleyerek/azaltarak 
sera gazını azaltmak, atıkları geri dönüştürüp yeni üretimin hammaddesi yaparak yeni ürün üretilirken kullanı-
lacak enerjiyi azaltmak ve yeniden kullanım ile oluşum enerjisinin korunmasına yardımcı olmak (ki bu durum 
doğadan hammaddenin çıkarılması, işlenmesi, üretilen ürünün bir şantiyeye taşınması süreçlerinde tüketilen 
enerjiyi de kapsamaktadır) konuları ise enerji korunumu açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışma 
kapsamında yapı ve yapı ürünlerinin yaşam döngüsü süreçlerinde oluşan hammadde ve enerji kayıpları irde-
lenmiş, ardından hammadde ve enerji tasarrufuna katkıda bulunan eylemlere yer verilmiş, öneriler geliştiril-
miştir. Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında; günümüz dünya koşullarında hammadde 
rezervlerinin ve enerji kaynaklarının hızla artan nüfusun gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olmadığı 
açıktır. Hammadde ve enerji eldesi konusunda yaşanacak olası bunalımlar ise toplumların sosyal ve ekonomik 
yaşamını etkileyecek niteliğe sahiptir. Bu nedenlerle hammadde ve enerji korunumu açısından yapısal atıkların 
yönetimi önemlidir. Örneğin beton üretiminde agrega olarak temiz hammadde kullanmak yerine, atık beton-
ların kırılarak yeni beton üretiminde agrega olarak kullanılması hammadde korunumuna katkı sağlayacaktır. 
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Çelik ürünlerin kimyasallarla boyanmadan kullanılması geri dönüşüm evresinde daha az işlem gerektirerek 
enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayacaktır. Atık alüminyum, demir veya camın eritilip geri dönüştürülerek 
yeninden kullanılması için gereken enerji miktarının, ilk elde ediliş için harcanan enerjiye göre oldukça az ol-
duğu söylenebilir. Geri dönüşüm işlemi yapılırken çok fazla enerji harcanmıyorsa, bu durum çevre için olumlu 
bir anlam ifade etmektedir. Sadece yapı ürünlerinin değil yapının kısmen/bütünüyle yeniden kullanımı da 
enerji ve hammadde korunumuna katkı sağlamaktadır. Sonuç: Dünya genelinde enerji kullanımının yarısının 
yapılarla ilişkili faaliyetlerde tüketildiği dikkate alındığında, çevre sorunlarını gidermek, ülke ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla, hammadde eldesini ve enerji kullanımını minimize etmek için yapısal atık yönetimi 
ile ilgili konuların inşaat endüstrisinin bir parçası olması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Atık Yönetimi, Hammadde Korunumu, Enerji Korunumu

Yazar Notu: Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: FBA-2016-6627. 
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YARI-AKTİF İZOLASYON SİSTEMİ ELEMANLARININ MEKANİK PARAMETRELERİNİN 
HER BİR ELEMANDAKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİĞİNİN TABAN DEPLASMANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Seda ÖNCÜ-DAVAS1, Cenk ALHAN2

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

Öz: Giriş: Sismik izolasyon sistemleri binaların bütünlüğünü ve binalarda bulunan ivmeye duyarlı içerikleri 
depremlerin zararlı etkilerinden koruyabilmektedir. Bu sistemler, pasif, aktif ve yarı-aktif olmak üzere üç ana 
gruba ayrılabilir. Pasif sismik izolasyon sistemleri izolatörler ve gerektiğinde izolatörlere paralel olarak kul-
lanılan pasif ek sönümleyicilerden oluşur. Pasif ek sönümleyicilerin kullanılmasının temel hedefi, taban dep-
lasmanlarını pratik ve ekonomik sınırlar altında tutmaktır. Çünkü pasif ek sönümleyici kullanılmayan sismik 
izolasyon sistemleri yakın-fay depremlerine maruz kaldıklarında büyük taban deplasmanları meydana gelebi-
lir. Öte yandan, pasif ek sönüm özellikle yüksek frekans içeriğine sahip uzak depremler altında kat ivmelerini 
arttırabilir. Kat ivmelerinde meydana gelebilecek büyütmeleri en aza indirebilmek için, taban deplasmanlarını 
azaltırken kat ivmelerini de azaltabilen veya en azından çok fazla arttırmayan, yarı-aktif izolasyon sönüm-
leyicilerin kullanıldığı yarı-aktif izolasyon sistemleri son yıllarda önem kazanmıştır. Bununla birlikte, yarı-
aktif sismik izolasyon sistemlerinin sismik performansı, yarı-aktif cihazların ve sismik izolatörlerin mekanik 
özelliklerinde meydana gelebilecek rastgele değişime bağlı olarak farklılık gösterebilir. İzolatörlerin mekanik 
parametrelerindeki rastgele değişim, boyutlarındaki, çevre koşullarındaki, malzeme davranışlarındaki ve üre-
tim kalitesindeki belirsizliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, yarı-aktif kontrol cihazlarındaki 
rastgele değişim, doğrusal olmayan davranışlarının belirlenmesi, termal değişimler ve kalibrasyonları ile ilgili 
belirsizlikler veya çalışmalarındaki hatalar ile ilgili olabilmektedir. Yarı-aktif kontrol cihazları ile donatılmış 
sismik izolasyon sistemlerinin davranışını gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmek ve bu sistemlerin, dolayı-
sıyla da tüm yapının güvenliğini doğrudan ilgilendiren izolasyon sistemi deplasmanlarının belirlenmesinde 
izolasyon sistemindeki belirsizlikler dikkate alınmalıdır. Amaç: Yarı-aktif izolasyon sistemini oluşturan ele-
manların her birinde meydana gelebilecek rastgele değişimin birbirinden bağımsız olarak oluşması, planda 
farklı konumlarda bulunan izolasyon sistemi elemanlarının farklı miktarda deforme olmasına sebep olabilece-
ğinden, bu çalışma söz konusu farklılığı olasılıksal olarak incelemek ve ortaya çıkabilecek farklılığın seviyesi-
ni belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışma kapsamında, 3 katlı yarı-aktif sismik izolas-
yonlu prototip bir bina tarihi yakın-fay depremlerine maruz bırakılarak olasılıksal analizler gerçekleştirilmiş 
ve izolasyon sistemini oluşturan elemanların deformasyonları incelenmiştir. Sınırlılıklar: Kullanılan üst yapı 
modeli kayma çerçevesidir ve lineer olarak modellenmiştir. Üst yapıda meydana gelebilecek rastgele değişim 
dikkate alınmamıştır. Kat kütleleri döşeme hizasında ve ağırlık merkezinde toplu olarak modellenmiştir. Mo-
delleme sırasında zemin-yapı etkileşimi dikkate alınmamıştır. Çalışmada sadece puls içeren tarihi yakın-fay 
deprem kayıtları kullanılmıştır. Yöntem: Olasılıksal analiz yöntemlerinden biri olan Monte-Carlo Simülas-
yon Tekniği kullanılmıştır. Bu yönteme göre, öncelikle ele alınan problemdeki belirsizlik içeren parametreler 
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rastgele değişkenler olarak tanımlanmıştır. Ardından, rastgele değişkenler için kendi doğalarıyla uyumlu olan 
olasılık dağılımları belirlenip rastgele değişkenlere için rastgele sayılar üretilmiştir. Problem, ön çalışmalar ile 
belirlenen yeterli simülasyon sayısı kadar (3000 simulasyon) deterministik olarak çözülmüştür. Sonuç olarak, 
toplam simülasyon sayısı kadar elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada, 
izolasyon sisteminde dikkate alınan rastgele değişkenler, izolatörler için akma sonrası rijitliğinin akma öncesi 
rijitliğe oranı, akma dayanımı ve akma yer değiştirmesi değerleri iken; yarı-aktif kontrol cihazı için rijitlik, 
maksimum sönüm ve minimum sönümdür. Rastgele değişkenler, her bir eleman için ayrı ayrı ve normal dağı-
lımı takip edecek şekilde oluşturulmuştur. Analizlerde, kauçuk izolatörlerin davranışları ikili lineer histeretik 
olarak modellenmiştir. Yarı-aktif kontrol cihazı ise Maxwell elemanı olup; bang-bang pseudo-skyhook kont-
rol kuralı kullanılarak modellenmiştir. Bulgular: Gerçekleştirilen olasılıksal analizler neticesinde, izolasyon 
sistemindeki her bir elemanın mekanik parametrelerindeki bağımsız değişimin, plandaki konumu farklı olan 
her bir elemanda farklı deformasyonların oluşmasına sebep olduğu görülmüştür. Sonuç: Yarı-aktif sismik 
izolasyon sistemi elemanların mekanik parametrelerindeki belirsizliklerin her bir elemandaki bağımsız değiş-
kenliğinin taban deplasman talepleri üzerinde kayda değer etkisi olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yarı-Aktif İzolasyon Sistemi, Yarı-Aktif İzolasyon Sistemindeki Belirsizlikler, Monte-
Carlo Analizi, Taban Deplasmanı
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AKILLI POMPA SİSTEMİ İLE İŞ OPTİMİZASYONU YAPABİLEN, REJENERATİF DEVRE 
MANTIĞI İLE ÇALIŞAN HIZLI VE EKONOMİK HİDROLİK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Osman ASİ1, Aslı ÖZSOY2

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye

2Uzun Hidrolik San. ve Tic. A.Ş. - İ.D.O.S.B. Tuzla - İstanbul / Türkiye

Öz:Giriş: Hidrolik sistemler yüksek güçlerin ihtiyaç duyulduğu inşaat, tersane, fabrika, taşıma işleri vb. sek-
törlerde çok yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Hidrolik sistemlerin en yaygın kullanım alanlarından birisi 
de lojistik sektörüdür. Saniyelerin önem arz ettiği deniz sektörü; sessiz çalışma, uzun ömür, yönetim ve bakım 
kolaylığı gibi avantajları nedeniyle hidrolik sistemlerden en çok faydalanan alanlardır. Hidrolik çok ağızlı 
ve iki ağızlı kepçeler, yüklerin ağır olduğu gemi güverte ve limanlarda kuru yük yükleme-boşaltma işlerinde 
ve demir-çelik sektöründe kullanılan temel araçlardır. Hidrolik kepçenin iki ağzı hidrolik motor seti tarafın-
dan kontrol edilen silindirler sayesinde açılıp kapanmaktadır. Belirtilen hidrolik sistemlere duyulan ihtiyacın 
artmasıyla birlikte sektörde önemli bir rekabet ortamı oluşmuştur. Ayrıca, mevcut sistemlerin açma-kapama 
sürelerinin uzun olmasından dolayı birim zamanda yaptığı iş hacmi düşüktür. Bu durum hızlı iş yapabilmenin 
maliyet ve yer-kapasite açısından büyük önem taşıdığı limanlarda sorun oluşturmaktadır. İş hacminin düşük 
olmasına bağlı olarak da taşınan yükle orantılı olarak enerji tüketimi fazla olmaktadır. Bir diğer yandan, uzun 
çalışma sürelerinde sıcaklığa bağlı olarak sistemin kendini koruyamaması ve ısınmadan kaynaklanan problem-
ler bulunmaktadır. Bu sorun da sıcak iklimlerde sistemin çalışmamasına ve milyon dolarlarla ifade edilecek 
kayıpların oluşmasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan bazı limanlarda elektrik sinyalizasyon için panolar 
bulunmamakta, bundan dolayı eski nesil akıllı pompanın kullanıldığı sistemler bu limanlarda kullanılamamak-
tadır. Yukarıda bahsi geçen sorunların ortadan kaldırılması ve artan taleplerin karşılanabilmesi amacıyla hazır-
lanan çalışma ile tam performanslı, düşük işletme maliyetli hidrolik sistem geliştirilmiştir. Amaç: Bu araştırma 
ile çift yönlü, değişken debili, güç regülasyonlu, load sensing özellikli akıllı pompalı hidrolik motor sistemi 
ile hidrolik kepçe sistemleri için enerji maliyeti ve çevrim süresinin düşürülmesine yönelik tam performanslı 
hidrolik ünitenin özgün tasarımının yapılarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
kapsamı çoğunlukla lojistik sektöründe ve limanlarda, seri bir şekilde yük aktarma amacıyla kullanılan yük-
sek kapasiteli vinç altı kepçe ve polip sistemlere yönelik, 2 adet yenilikçi hidrolik ünite geliştirilmiştir. Bu 
ünitelerin devre şeması, blok, silindir, güç ünitesi gibi tüm alt bileşenleri, yeni nesil çift yönlü değişken debili 
akıllı pompaların yüksek çalışma basınçlarına, debilerine, çift yönlü dönüş, değişken debi, güç regülasyonu 
ve load sensing özelliklerine uyumlu tasarlanarak sistem verimi arttırılıp, ısınma problemi iyileştirilip, yön 
denetiminde bobinli valfler, dolayısıyla elektrik sinyalizasyon gerekliliği ortadan kaldırılırken, bu ünitelerden 
birisinde aynı zamanda rejeneratif devre yöntemi kullanılarak çalışma hızları da arttırılmasını oluşturmakta-
dır. Sınırlıklar: Araştırmada sistemin çalışma basıncının tasarımı daha yüksek olmasına rağmen, sistemde 
testlerin yapıldığı çalışma basıncı 320 bar ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada öncelikli olarak daha 
önce yapılan piyasa araştırması ve literatür taramasından sonra çalışmanın hedefleri doğrultusunda yapılan ön 
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hazırlıklar detaylı tasarımlara dönüştürülmüştür. Çalışma kapsamında hidrolik sistemlerin devre şeması tasarı-
mı, ekipman ve valf seçimi, blok ve silindir tasarımı, ünite tasarımı yapılmıştır. Tasarım çalışmalarında firma 
bünyesinde bulunan, üretim faaliyetlerinde de kullanılmakta olan bilgisayar destekli modelleme programları 
kullanılmıştır. Tasarımı netleştirilen sistemin üretim aşaması için imalat resimlerinin çıkarılması çalışmaları 
yapılmıştır. Tasarım çalışmalarından sonra prototip ünitenin elde edilmesi için tasarım aşamasında belirlenen 
boyutsal toleranslara göre sistem alt bileşenlerinin imalatı CNC tezgahlarında gerçekleştirilmiştir. Üretim es-
nasında blok üretimde boyutsal ölçümler ve yüzey pürüzlülüğü, silindir ve pistonlarda yüzey pürüzlülüğü, 
kaplama kalınlığının belirlenmesi için testler yapılmıştır. Çalışma kapsamında prototip imalatı yapılan hidrolik 
ünitenin başarı kriterlerinin doğrulanması yönünde sistem üzerinde; basınç kaybı testi, hız kaybı testi, sıcaklık 
testi, çevrim sürelerinin ölçümü ve sızdırmazlık kontrolü testleri yapılmıştır. Bulgular: Proje çıktısı prototip 
sistem; akıllı pompa ve buna uygun rejeneratif devre mantığı ile çalışmaktadır. Sistem basınç ve fonksiyon 
testinde 320 bar basınçta başarı ile çalıştırılmıştır. Yağ sızdırmazlık testi başarı ile sonuçlanmıştır. Hidrolik 
silindir açma-kapama hızında istenen başarı yakalanmıştır. Kepçenin açma-kapama çalışma hızları rejeneratif 
devre yapısı sayesinde %31 oranında arttırılabilmiştir. Malzeme ve ekipmanlar 320 bar çalışma şartlarına uy-
gun olarak seçilmiş ve böylece kepçenin birim hacimde kaldırabileceği kuvvet arttırılmıştır. Yeni nesil akıllı 
pompa sayesinde yön denetimi, bobinli yön denetim valfleri ile değil, pompanın çift yönlü dönüş özelliği saye-
sinde gerçekleşmiştir, böylece elektrik sinyalizasyon gerekliliği ortadan kalkmıştır. Ayrıca yeni nesil pompanın 
kendi içinde bulunan güç regülasyonu ve load sensing özelliği sayesinde ve buna göre tasarlanan devre şeması 
sayesinde yağ ısınma problemi ortadan kaldırılmıştır. Sonuç: Çalışma kapsamında gemi güverte ve limanlarda 
kuru yük yükleme-boşaltma işlerinde ve demir-çelik sektöründe kullanılan hidrolik çok ağızlı ve iki ağızlı 
kepçelerin ağızlarının açılıp kapanmasını sağlayan, yeni nesil çift yönlü akıllı pompaların ve rejeneratif devre 
yönteminin birlikte entegre edildiği ve böylece ısınma problemlerini minimize eden, sinyalizasyon elektrik 
panoları ihtiyacını ortadan kaldıran, kepçenin açma-kapama çalışma hızını artıran çift yönlü akıllı pompalı 
hidrolik motor sisteminin tasarımı ve prototip imalatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Pompa, Hidrolik Ünite, Rejeneratif Devre

Yazar Notu: Bu çalışma TÜBİTAK -TEYDEB Destek Programları kapsamında 1150081 Nolu proje ile 
desteklenmiştir. 
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İNCE BOYUTLU TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜNÜN FLOTASYONLA 
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Mustafa Kutkan KARAOĞLAN1, Vildan ÖNEN2

1-2Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Giriş: Linyit madenciliği, günümüzde büyük önem taşımaktadır. Linyit hem enerji hammaddesi olması 
hem de sanayinin önemli bir kaynağı olmasından dolayı, ülkemizin temel zenginliklerindendir. Enerji tüketimi 
bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin doğrudan göstergesi olmakla beraber, üretimdeki fazlalığa da işaret eder, ül-
kemizde ise termik santraller enerji üretiminin önemli bir kısmını üstlenmiştir ve temel hammaddesi linyittir. 
Bu amaçla Kütahya İli Tunçbilek ilçesinde geçmiş dönemlerden beri işletmesi yapılan eski bir kömür ocağın-
dan çıkarılan kömür, lavvar tesisinde zenginleştirilerek piyasanın taleplerine uygun olarak hazırlanmaktadır. 
Ancak tesis ortalama %21 verimle çalışmakta ve aynı miktarda kömürde tesiste kaçak olarak kaydedilmekte-
dir. Bölgede ki tüm tesislerde belli miktarda kaçak olmakla beraber, 0.5 mm’den ince boyutlu ve şlam olarak 
adlandırılan bu malzemenin stok sahaları çok büyük yerler kaplamakta ve üretim verimliliğini düşürerek ma-
liyeti arttırmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde kaçak ürünün flotasyon yöntemi ile kazanı-
larak verimin arttırılabileceği öngörülmüştür. Bunlarla beraber kazanım sayesinde rezervleri kısıtlı olan linyit 
yataklarımız daha efektif tüketilecek ve sürdürülebilir kalkınma adına gelecek nesillere daha az tüketilmiş 
kaynaklarla birlikte verimli, yeni üretim yöntemleri sayesinde ilerleyen mühendislik çalışma alanları ve daha 
temiz bir doğa bırakılacaktır. Amaç: Bu araştırma, işletmesi yapılan kömür zenginleştirme tesisindeki kayıp 
ve kaçakların geri kazanılarak üretim verimiyle beraber işletme veriminin ve karlılığın arttırılmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu sayede asgari 2500 Kcal ısıl değere sahip kazanılmış şlamlı malzemeyle esas kömür ka-
rıştırıldığında kaliteyi düşürmeyen pazarlanabilecek bir ürün elde etmek amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmayla 0.5 mm’den daha ince boyuta sahip tesiste kaçak yapan orijinal bazda 504-757 Kcal ısıl değere 
sahip şlamlı malzeme flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma her bir kömür damarı 
için farklı deney değişkenleriyle optimizasyon gerektirmektedir. Bununla beraber zenginleştirme maliyetle-
rini karşılayabilecek düzeyde ısıl değere sahip satılabilir temiz kömür elde edilmelidir. Yöntem: Deneysel 
çalışmalarda lavvar tesisindeki tikiner altından alınan şlamlı malzeme kullanılmıştır ve bu amaçla ilk olarak 
tesise ait şlam havuzundan 75 kg kadar temsili numune alınarak numune bölme ve azaltma yöntemlerine uy-
gun şekilde flotasyon deneylerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Alınan numunelerin yaklaşık % 80’i 0.5 
mm’nin altındadır. Flotasyon deneylerinde toplayıcı olarak mazot, köpürtücü olarak MIBC, bastırıcı olarak 
Sodyum silikat kullanılmıştır. Flotasyon deneyleri, “Denver” tipi flotasyon makinesi ile 1 L selül kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Flotasyon makinesinin, pervane dönüş hızı ayarlanabilir olup, flotasyon işlemi sırasında 
hava akış hızı ayarlanabilir bir kompresör yardımıyla farklı hava akış hızlarında çalışılabilmesi sağlanmıştır. 
Deneyler kömür süspansiyonunun doğal pH’ında, musluk suyu kullanılarak ve 1450 dev/dk karıştırma hızında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışılan katı oranlarına bağlı olarak hazırlanan su ve kömür karışımı pulp homojen karı-
şım için 3 dk karıştırıldıktan sonra sırasıyla dağıtıcı, toplayıcı ve köpürtücü ilavesi yapılmış daha sonra sisteme 
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hava verilerek belirli flotasyon sürelerinde köpük alımı gerçekleştirilmiştir. Kondisyon süreleri toplayıcı için 
3 dk, köpürtücü için ise 3 dakika olarak gerçekleştirilmiştir. Deney sonunda elde edilen ürünler filtre edilerek 
kurutulmuş ve konsantre/artık ağırlıkları tartılarak kaydedilmiştir. Toplayıcı miktarı (100-200-400-600-800-
100 g/t), köpürtücü miktarı (50-75-100-150-200 g/t), dağıtıcı miktarı (75-100-200-400-600-700 g/t), flotasyon 
süresi(4-6-7-8-9-10 dk), hava akış hızı (4-6-7-8-9-10 L/d) ve katı oranı (%10-15-20-25-30-35) çalışılan de-
neysel parametrelerdir. Flotasyon performansı, deney sonunda elde edilen ürünler üzerinde kül, kalori, kükürt, 
uçucu madde, nem, sabit karbon ve verim değerleri belirlenerek değerlendirilmiştir. Bulgular: Gerçekleşti-
rilen deneysel çalışmalar sonucunda, 4 lt/dk hava akış hızında, 4 dakika flotasyon süresinde, %10 katı oranı, 
100 gr/ton Sodyumsilikat, 200 gr/ton mazot ve 100 gr/ton MIBC kullanılarak gerçekleştirilen en yüksek verim 
değerine sahip deney sonucu ile 6312 Kcal ısıl değere sahip %0.95 kükürt içerikli satılabilir kömür elde edil-
miştir. Çalışmaya konu olan ve mevcut faaliyetlerin sürdüğü sahada 1970’li yıllara ait bir şlam havuzu mevcut 
açık ocak üzerine inşa edilmiş ve tek bir havuza yaklaşık 1.000.000 ton kadar şlam atılmıştır. Bu ürünün doğ-
rudan pazarlanması denenmiş ancak piyasa açısından uygun ısıl değere sahip olmaması ve içinde barındırdığı 
empüriteler nedeniyle talep görmemiştir. Belli oranda bulunduğu hali ile temiz kömürle karıştırıldığında ise 
düzensiz kalori rejimi nedeniyle problem yaşanmasına neden olmuştur. Mevcut tesiste ki kayıp kaçak miktarı 
ve toplamda 20.000.000 tona yaklaşan eski stoklarla bu malzemenin geri kazanılması hem ekonomik hem de 
çevresel açıdan bir kazanç olacaktır

Anahtar Kelimeler: Linyit, Şlam, Denver, Flotasyon, Zenginleştirme

Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğretim Üyesi Vildan ÖNEN tarafından danışmanlığı yapılan Selçuk Üniver-
sitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Musta-
fa Kutkan KARAOĞLAN’ın “İNCE BOYUTLU TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜNÜN FLOTASYONLA 
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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Al/Cu/SiC HİBRİT KOMPOZİTİNE SİNTERLEME SICAKLIĞININ TRİBOLOJİK 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Emre Cem SUMMAK1, Adalet ZEREN2

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

Öz: Giriş: Dayanıklı, hafif ve sert malzemeler için duyulan ihtiyaç metal matrisli kompozitlere olan ilgiyi ar-
tırmıştır. Son otuz yıldır metal matrisli kompozitler, geliştirilen dayanımları, yüksek elastisite modülü ve gele-
neksel alaşımlı malzemelere göre artan aşınma direnci nedeniyle büyük ilgi görmüştür. Metal matrisli kompo-
zitlerin kullanımı teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak artmaktadır. Alüminyum hafifliği, düşük maliyetli 
olması, korozyon direnci ve iyi mekanik özelliklerinin olmasından dolayı metal matrisli kompozitlerde ana 
matris malzemesi olarak kullanımı için uygun bir malzemedir. Alüminyum matrisli kompozitler, geleneksel 
Al alaşımlarına kıyasla oldukça düşük bir termal genleşme katsayısına ve yüksek özgül mukavemete, aşınma 
direncine ve ısı direncine sahiptir. Öne çıkan bu özellikleri ile birlikte alüminyum matrisli kompozit malzeme-
ler geliştirilen aşınma direnci ile tribolojik olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, bir alüminyum matris 
içindeki birden fazla takviyenin kullanılması ile fiziksel özellikler iyileştirilebilir. Alüminyum matrisli kom-
pozitlere SiC partiküllerinin eklenmesiyle kompozitlerin hem mukavemeti hem de aşınma direnci artmaktadır. 
Alüminyum matrisli kompozit malzemeler, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki üreticiler tarafından kritik 
önem taşıyan parçaların çoğunda kullanmıştır. Otomotiv endüstrisinde, konik makaralı rulman, valf yuvası, 
bağlantı çubukları, kamlar, fren diskleri gibi bir çok parça alüminyum matrisli kompozitlerle üretilmektedir. 
Metal matrisli kompozit malzemeler, çeşitli döküm ya da toz metalurjisi teknikleriyle üretilmektedir. Toz me-
talurjisi yöntemi ile yüksek ergime dereceli metal ve alaşımlarından ikincil imalat işlemlerine gerek kalmadan 
küçük, karmaşık ve boyutsal hassasiyeti yüksek seri üretim parçalar üretmek mümkündür. Bu avantajlardan 
dolayı toz metalurjisi yöntemi metal matrisli kompozit üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç: Bu 
çalışmada farklı sıcaklıklarda sinterlenmiş Al/Cu/SiC hibrit kompoziti için sinterleme sıcaklığının malzemenin 
sertlik ve aşınma özelliklerini nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Alüminyumdan imal 
edilmiş otomobil parçaları otomobillerde ağırlık azaltmak ve aracın yakıt verimliliğini artırmak için kullanıl-
maktadır. Otomobillerde eksantrik mili, yatak kapakları, kasnaklar, yağ pompası rotorları, silindir gömlekleri 
alüminyum alaşımlarının kullanıldığı parçalara örnektir. Sürtünme kuvvetleri etkisi altında çalışan bu parça-
larda aşınmalar görülür. Aşınmanın azaltılması ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi için alüminyum matrisli 
kompozit malzeme içerisine çeşitli alaşımlar katılır. Sınırlıklar: Literatür taraması sonucu elde edilen verilere 
göre yapılan çalışmada mekanik alaşımlama süresi 15 saat, sinterleme süresi 20 dakika, aşınma testinde kayma 
mesafesi 200 m ve kayma hızı 0.09 m/s olarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada toz metalurjisi yöntemi 
ile kompozit malzeme üretimi için yüksek saflıktaki Al tozları (63µm), Cu tozları (20µm), SiC tozları (10µm) 
kullanılmıştır. Ana matris olan alüminyumun içerisine kütlece %4 Cu ve %5 SiC tozları katılarak karıştırma 
cihazında Ni bilyeler kullanarak 15 saat tozlara mekanik alaşımlama yapılmıştır. Mekanik alaşımlama yapıla-
rak homojen dağılımlı toz karışımı elde edilmiştir. Grafit kalıplara konulan toz karışımı sıcak pres cihazında 



246

SÖZEL SUNUMLAR

vakum ortamında, 45 MPa basınç altında, üç farklı sıcaklıkta (520°C, 560°C, 600°C) 20 dakika sinterlenmiştir. 
Tozların sinterlenmesiyle 20 mm çapında 6 mm yüksekliğinde numuneler üretilmiştir. Üretilen numunelere 2.5 
mm çapında çelik bilye ile 31,25 kgf yük altında Brinell sertlik ölçümü yapıldıktan sonra numuneler parlatıla-
rak yüzeyleri aşınma testi için hazırlanmıştır. Aşınma testi pin-on disk test cihazında 10N yük altında, 200 m 
kayma mesafesi ve 0.09 m/s kayma hızında 6 mm çapında çelik bilye kullanılarak yapılmıştır. Aşınma testin-
den sonra numunelerin aşınma yüzeylerine SEM analizi yapılmıştır. Bulgular: Sinterlemeden sonra yapılan 
sertlik ölçümlerinde 520°C’de sinterlenen numunenin sertliğinin 49.7 HB, 560°C’de sinterlenen numunenin 
sertliğinin 69.1 HB, 600°C’de sinterlenen numunenin sertliğinin 79.6 HB olduğu görülmüştür. Aşınma testi 
sonucunda ağırlık kaybının en fazla olduğu numune 50,3 mg ağırlık kaybı ile 520°C’de sinterlenen numune 
olduğu, ağırlık kaybının en az olduğu numune 3,6 mg ağırlık kaybı ile 600°C’de sinterlenen numune olduğu 
tespit edilmiştir. 600°C’de sinterlenen numunenin ağırlık kaybının 520°C’de ve 560°C’de sinterlenen numu-
nelere göre daha az olduğu görülmüştür. Yapılan yoğunluk ölçümleri sonuçlarına göre sinterleme sıcaklığı art-
tıkça teorik yoğunluğa yakın bir yoğunluk elde edilmektedir. Yapılan SEM analizlerinde 520°C’de sinterlenen 
numunede delaminasyonlara bağlı olarak aşınmanın fazla olduğu, 560°C’de sinterlenen numunede daha az de-
laminasyon olduğu, 600°C’de sinterlenen numunede ise delaminasyonların azaldığı yerini abrazif aşınmanın 
aldığı görülmüştür. Sonuç: Çalışmalar sonucunda sinterleme sıcaklığı arttıkça malzemelerin yoğunluğunun 
arttığı, malzemede sertlik artışı sağlandığı ve aşınma sonucu ağırlık kaybının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
aşınma tipinin değiştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Toz metalurjisi, Sinterleme, Aşınma
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YAPILARDA CAMIN KOLON, KİRİŞ VE DÖŞEME OLARAK KULLANILMASI

Göktuğ GÖKGÖZ1, Ali Osman KURUŞCU2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bölümü, Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Modern mimaride kullanılan cam yüzey alanındaki artış saydamlık ihtiyacının günden güne arttığı-
nı göstermektedir. Ancak bu ihtiyaca karşılık veremeyen en önemli yapı parçası taşıyıcı sistemdir. Çelik, beton, 
ahşap vb. opak taşıyıcı sistemler yüzünden özellikle sergi, galeri gibi yapılarda kullanıcı kusursuz saydamlık-
tan yoksun kalmaktadır. Şeffaflık denince ilk akla gelen cam, yeniliklerle birlikte yeterli basınç dayanımında 
olsa da zayıf çekme dayanımı yüzünden taşıyıcı sistem olarak kurgulanmamaktadır. Fakat bu noktada önemli 
olan uygulanacak taşıyıcı sistem elemanı tasarımı ve ürün bilgisidir. Kırılgan yapısı çekme dayanımı konusun-
da camı zayıflatmaktadır. Bu yüzden deprem kuşağında taşıyıcı sistem olarak kullanılamasa da deprem bölgesi 
olmayan yerlerde sadece camdan oluşan taşıyıcı sistemler mevcuttur. Bu sayede yapıda hedeflenen saydamlık 
tam anlamıyla sağlanmaktadır. Amaç: Çalışmanın amacı, cam taşıyıcı sistem tasarımında kullanılan eleman 
kesitinin taşıyıcılığa etkisini anlamaktır. Kapsam: Çalışma deneysel verisi bulunan kolon, kiriş ve döşeme 
elamanlarından türetilen kesitleri kapsamaktadır. Örneklemeyi de bu kesitlerin Ansys sayısal analiz progra-
mındaki analizleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma beş çeşit kolon, dört çeşit kiriş ve tek tip döşeme 
elemanı kesiti sınırlandırılmıştır. Ayrıca cam üreten Pilkington firmasının 8mm kalınlığındaki düz camlar için 
belirlediği emniyet gerilme değeri olan 34.5N/mm2 sınır değer kabul edilmiştir (Chan, 2006: 148). Yöntem: 
Çalışmada kullanılan yöntem sayısal analizdir. Kolonlar, kirişler ve döşeme modellenmiştir ve elemanda kulla-
nılan ürün programa cam olarak tanımlanmıştır. Kolon analizinde alt noktada ankastre mesnet kullanılmış olup 
elemanlara üst noktadan yer çekimi yönünde yük verilmiştir. Kolonlarda burkulma etkisi de dikkate alınmıştır. 
Kirişlere ve döşeme elemanına orta noktalarından yük verilip elemanlar yatay şekilde tutulmuştur. Laboratuvar 
deneyinde kullanılan I profil kolon çalışmanın kontrolü amaçlı sayısal analizde de modellenmiş ve laboratu-
var çalışmasıyla benzer sonuç vermesi amaçlanmıştır. Bulgular: Araştırmada sadece düz cam kullanılmıştır. 
Kolon ve kirişler 3m boyunda modele aktarılmıştır. Kesitlerde cam plakalar çoğunlukla 100mmx3000mm 
ölçülerinde kullanılmıştır. Kesitlerin atalet momentinin laboratuvar deneyindeki kesitlerinkine yakın olmasına 
dikkat edilerek tasarım yapılmıştır. Laboratuvar deneyinde camlar arasındaki yapıştırıcı yüksek dayanımlı ol-
duğu için kırılma, yapışma bölgelerinde olmamıştır. Bu nedenle sayısal analizde yapıştırıcı modellenmemiştir. 
Sonuç: Araştırmanın sonucunda kesit farklılığının elemanların taşıma kapasitesinde etkili olduğu bulunmuş-
tur. Kontrol amaçlı analiz edilen 1 metre uzunluğundaki I profil kolonun, laboratuvar deneyindeki 50,0N/
mm2 gerilmeye ulaştığındaki deplasman miktarı 0.73mm olarak tespit edilmiştir. Laboratuvar çalışmasında 
22mm olan bu değerin bu denli farklı olmasındaki en büyük etken kolon altında kullanılan keçe olarak tahmin 
edilmektedir. Laboratuvar deneyindeki tüm kesitlerin başlangıçta yaptığı 10-12mm arasındaki şekil değiştir-
me benzer olduğundan deneyi yapan araştırma ekibi de bu etkinin keçe kaynaklı olduğunu düşünmektedir 
(Ouwerkerk, 2011: 61). Ek olarak laboratuvar ortamındaki deneyde montaj aşamasında cam plakaların aynı 
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yükseklikte yapıştırılamamasından dolayı kolonlar gerçek taşıma kapasitesini gösterememiştir. Laboratuvar 
deneyindeki yapıştırıcı yüksek dayanımlı olduğu için elemanlardaki kopmalar yapıştırıcıdan değil camın kendi 
yapısından kaynaklanmıştır (Ouwerkerk, 2011: 66). Bu sebeple sayısal analizde yapıştırıcı yok sayılmıştır ve 
kesitler bir bütün olarak modele aktarılmıştır. Bu durum yalnızca camın gücünün test edilmesini sağlamıştır. 
Analizde “I”, “Çift Destekli I”, “Artı”, “Kapalı Artı” ve “Boru” adında 5 kolon kesiti oluşturulmuştur. Tüm 
elemanlar önce üç metre uzunluğunda modellenip göçene kadar yüke tabi tutulmuştur. Kesitler sınır değere 
ulaşamadan burkulmaya maruz kalıp göçmüştür. En fazla deplasman yapan çift destekli I profil 128,86kN yük 
altında 1,38mm şekil değiştirirken, kapalı artı profil 128,94kN yük altında 1,99mm, artı profil 61,31kN’da 
0,82mm, boru profil 47,6kN’da 0,88mm, I profil ise 25,85kN’da 0,46mm deplasman yaparak burkulma sonu-
cu göçmüştür. Kiriş kesitlerindeki “I”, “Destekli I”, “T” ve “Ters T” profillerinden destekli I profil 34,5 N/mm2 

gerilmede 99,36kN yüke mukavemet gösterip 1,59mm deplasman yaparak en fazla yük taşıyan kiriş kesiti bu-
lunmuştur. Diğer kesitler emniyet gerilmesine ulaşıldığında; ters T profil 71,78kN yük ve 2,26mm deplasman, 
T profil 71,8kN yük ve 1,86mm deplasman, I profil 44,16kN yük ve 2,97mm deplasman yapmıştır. Döşeme 
plakası olarak 0,5mx1,5m ölçülerinde, 25 mm kalınlığında düz cam analiz edilmiştir. Karşılaştırma yapılan 
çalışmada aynı ölçülerde 3 kat 8mm kalınlığında cam kullanılarak plakaya 0,9kPa yayılı, 4,5kN noktasal yük 
verilmiştir. Plaka bu yükler altında sırasıyla 1,6mm ve 3,7mm deplasman yapmıştır. Cam tek kat olduğunda 
aynı yükler altında sırasıyla 0,21mm ve 1,78mm deplasman yapabilmektedir. Bu verilerden hareketle taşıyıcı 
sistem elemanı olarak önerilen cam kesitler; en fazla deplasman yapabildiği için “Çift Destekli I profil” kolon 
ve en fazla yük taşıyabildiği için “Destekli I profil” kiriş olmuştur. Döşeme plakası çok az deplasman yapabil-
diği için tek kat cam güvenilir bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Cam, Taşıyıcı, Sistem, Şeffaflık, Gevrek

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Ali Osman KURUŞCU tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Tek-
nik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Göktuğ 
GÖKGÖZ’ün “Yapılarda Camın Kolon, Kiriş ve Döşeme Olarak Kullanılması” Konu Başlıklı, Yüksek Li-
sans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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KAMUSAL ALAN KAVRAMININ MİMARİ PROJE YARIŞMALARI ÖZELİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ

Muhammed Tarık MERMER1, Pınar DİNÇ KALAYCI2

1-2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Bir gelenek olarak Dünya’da ve Türkiye’de mimarlık gündeminin en önemli konularından birini 
mimari proje yarışmaları oluşturmaktadır. Projelerin oluşum süreçleri içerisinde ve yarışma başarılarının öl-
çülmesinde önemli konulardan biri de kamusal alan/kamusallık üretimidir. Kamusal alan olgusunun projelerin 
oluşum ve değerlendirme süreçlerinde etkili olmasının nedeni, öneri yapının yakın çevresiyle birlikte oluştu-
racağı sosyal yaşam, gündelik aktiviteler ve yaşanabilir çevrelere yönelik beklentilerdir. Kamusal alan kavram 
olarak çokça tartışılmıştır buna karşılık, projeler üzerinden ölçülebilirliğine yönelik yöntemsel çalışmalar sa-
yıca azdır. Amaç: Kuramsal olarak geniş bir taban ve içeriğe sahip olan, aynı zamanda yarışmaların değerlen-
dirme kriterlerinde sıklıkla yer verilen kamusal alan kavramının sözel ve sosyal bir konu olmaktan çıkarılarak 
proje okumalarında da aktif olarak kullanılabilir bir metoda dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Kapsam: 2000 
yılı sonrası açılan yönetim binaları ulusal mimari proje yarışmaları içerisinden kamusal alanla ilişkileri güçlü 
ve işlevsel olarak çeşitlenen üç adet yarışma seçilmiş ve birincilik ödülleri okunarak sonuç bulgularına ulaşıl-
mıştır. 2000 yılı ve sonrası, günümüz kamusallığının sorgulanması açısından önemli görülmüştür. Sınırlıklar: 
Seçilen projeler yakın çevresiyle kurmaya çalıştıkları etkileşim ve ihtiyaç programlarında belirtilen çeşitlilik-
ler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir ve kamusal alanı ele alma bağlamında irdelenmiştir. Seçilen üç 
yarışma projesinin de sadece birincilik ödülleri ele alınmıştır. Seçilen yarışmalar Denizli Hükümet Konağı 
Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi (2009), Yozgat İl Genel Meclisi-İl Özel İdare Binası 
ve AVM Ulusal Mimari Proje (2011) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari 
Fikir (2012)’yarışmalarıdır. Yöntem: Kamusal alan yorum ve tasarımının projeler içerisinde ne derece yer tut-
tuğuna yönelik nitel ve nicel değerlendirme önerisi getirilmiştir. Nitel okuma olarak kamusal alan kavramının 
sınıflandırılmasına yönelik sınıf tanımları yapılmıştır. Tanımı yapılan kamusal alanlar “geçişli-doğrudan” ve 
“parçalı-bütüncül” olarak iki ayrı başlıkta ele alınmıştır. Buna göre önerilen proje görselleri üzerinde grafik 
olarak tarama/çizimler yapılarak projedeki kamusal alan sınıfı belirlenmiştir. Nicel okumalar ise birincilik 
ödüllerinin iki ve üç boyutlu çizim/görsellerinin dijital ortama aktarılması ile yapılmıştır. Nicel olarak her pro-
je için vaziyet planı üzerinden “kentsel mekan / kamusal alan oranı, kat planları için “yapı programı / kamusal 
alan oranı” ve cepheler için de “kütle / kamusal alan oranı” hesaplanmıştır. Oranların aritmetik ortalaması alı-
narak her projenin genel kamusal alan oranı belirlenmiştir. Bulgular: Proje verilerine uygulanarak elde edilen 
kamusal alan oranları ve sınıflandırmaları yatayda projeler, düşeyde ise kamusal alan bulguları olacak şekilde 
tablolaştırılmıştır. Değerlendirme sonucunda yarışma kamusal alan oranları 0.6, 0.4 ve 0.5 olarak bulunmuştur. 
Yarışmalardaki kamusal alan sınıfları “Bütüncül ve Doğrudan Kamusal Alan”, “Bütüncül ve Doğrudan Ka-
musal Alan” ve “Parçalı ve Geçişli Kamusal Alan” olarak belirlenmiştir. Sonuç: Yarışma projelerinin kamusal 
alan oranları genel aritmetik ortalaması alındığında 0.5 sonucu elde edilmiştir. Ortalamayı etkileyen faktörlere 
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bakıldığında; (i) yarışma konusunun halkın doğrudan etkileşimini artıracak ticari, rekreasyonel kullanım ya da 
ek işlevlerle zenginleştirilmesi durumunda kamusallığın arttığı, (ii) AVM gibi kapalı ve yatayda büyük alana 
yayılan işlevlerle desteklendiğinde kamusallığın olumsuz yönde etkilediği, (iii) yapının kat sayısındaki artışın 
plan düzleminde kamusallığı artırdığı, buna karşılık düşey düzlemde azalttığı, (iv) parsel bazlı projelerin, etrafı 
sosyal donatılarla desteklenen ve kentsel tasarımı istenilen projelerle kıyaslandığında daha az kamusallık öne-
rebildikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Gerek gelecek yarışmalarda gerekse de gelecekteki kamusallık içermesi 
beklenen bütün yapılarda, öneri ve değerlendirmelerin sözel ve kişisel değerlendirmelere değil, nesnel verilere 
dayandırılması önemlidir. Çalışma, bu bağlamda bir yöntem önermesi açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Mimarlık Yarışmaları, Proje Değerlendirme
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EPS GEOFOAM SENTETİK MALZEMELERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Mehmet Hayrullah AKYILDIZ1, Ferhat YETİZ2 

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

Özet: Giriş: Mühendislik uygulamalarında geosentetiklerin kullanımı hızlı bir şekilde gelişme göstermek-
tedir. Son zamanlarda geosentetik malzemeler şev stabilizasyonlarında, zemin güçlendirme ve iyileştirme 
uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Geosentetiklerin kullanım alanları oldukça geniştir. Yol inşaat-
larında birçok kullanım alanları mevcuttur. Amaç: Bu araştırma geosentetiklerin bir çeşidi olarak geofam 
malzemelerin sağladığı kolaylıkları belirtmek içindir. Kapsam: Başlıca geosentetikler; geomembran, geofo-
am, geotekstil, geogrid, geohücre, geotüp, geonet, geotekstil kil kaplama ve geokompozitler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Geosentetik türlerinden geofoam, geoteknik uygulamalarında kullanılan köpük malzemesidir. 
Geofoamlar gazlara karşı geçirgen yapıdadır. Pek çok geoköpük malzemesi polimerik (plastik) veya camsı 
köpük esaslıdır. Geofoam bloklar, düşük birim hacim ağırlıkları ve yüksek mukavemet/yoğunluk oranları ile 
dolgu uygulamaları, sıkışabilir içerik, termal yalıtım ve drenaj gibi çeşitli mühendislik uygulamalarında kulla-
nılmaktadırlar (Koerner 2012). Geofoam dolgu uygulamaları çok hızlı yapılabilmektedir. Bulgular: İstenilen 
ölçülerde kesilip şekillendirilebilip, Şaşırtmalı olarak uygulanır. Dolgu uygulamalarında proje süresini etkile-
yen faktörlerden biri toprak dolgu malzemelerinin oturma süresidir. Bu durum yıllar alabilmektedir. Geofoam 
dolgu malzemelerinde ise oturma problemi yoktur. Bundan dolayı uygulama süresi kısalmaktadır. Geofoam 
dolgu malzemeleri diğer toprak dolgu malzemelerine oranla daha çabuk uygulanabilir. Geofoam dolguların 
kolay uygulanabilmesinin nedenlerinden biri diğer toprak malzemesine oranla 100 kat daha hafif olmasıdır. 
Bu nedenle 1 işçi 1 m³ geofoam dolgusunu rahatlıkla taşıyabilmektedir. 1 m³ geofoam dolgusu yaklaşık 20-30 
kilograma karşılık gelmektedir. 1m³ toprak malzemesi ise malzemenin yoğunluğuna ve granüler yapısına bağlı 
olarak 2.00-2.50 ton civarlarında seyretmektedir. Geofoam dolgu malzemesi diğer toprak dolgu malzemelerine 
göre tahmin edilebilir davranış göstermeleri sebebiyle güvenli malzemelerdir. Geofoam dolgu malzemeleri 
homojen yapıdadır. Geofoam modülleri birbirlerine çok iyi tutunurlar. Su emme kapasiteleri çok düşüktür. 
Geofoam hafif dolgu malzemesi sıradan toprak malzemelerine göre kağıt üzerinde maliyetli gözükebilmek-
tedir. Projenin geneline bakıldığı ve uzun vadede düşünüldüğü zaman ibre geofoam hafif dolgu malzemesine 
dönmektedir. İşçilik sürelerindeki önemli azalmalar, geofoam dolgu malzemesinin aşırı hafif olması, daha dik 
uygulamalar yapılabilmesinden dolayı dolgu miktarındaki önemli azalmalar ve geofoam dolgu malzemesinin 
uzun ömürlü olması dikkate alındığında önemli ekonomi sağlanmaktadır. Geofoamlar yapılardaki zemine ge-
len yükleri büyük miktarda azaltır. Taşıma kapasitesi ve şev kayması problemlerinde güvenliği arttırır. Aynı za-
manda geofoam dolgu malzemeleri toprak dolgu malzemelerine göre çok hafif oldukları için doğal zemine ak-
tarılan gerilmeler çok düşük olmaktadır. Toprak dolgu malzemelerine oranla geofoam dolgular hafif oldukları 
için ağır makinelere ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede makinelerin kira, amortisman ve yakıt masraflarına gerek 
duyulmaz. Maliyet açısından kazanç sağlanır. Geofoamlar istinat yapılarında ve köprü yaklaşım kısımlarında 
da sıkça kullanım alanı bulmaktadır. Diğer toprak malzemelere göre geofoam dolguların yoğunluğu az olduğu 
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için istinat duvarına çok az yanal basınç uygulanmaktadır. Bu nedenle istinat duvarlarına yerleştirilerek uygu-
lanmaktadır. Geofoamlar suya dayanıklı malzemelerdir. Sadece hafif oldukları için kaldırma kuvvetine karşı 
dirençleri düşüktür. Kaldırma kuvvetine karşı düşük dirence sahip oldukları için geofoam dolgular ankrajlarla 
sabitlenebilmektedir. Geofoam dolgu malzemeleri istenilen boyutlarda kesilip boyutlandırıldıkları için boyut-
lar konusunda sabit değerler yoktur. Yalnız ülkemizde genelde 50-60 cm yüksekliğinde 100-120 cm genişliğin-
de ve 200-300 cm uzunlukta üretilmektedirler. Sonuç: Dolayısıyla geosentetiklerin bir çeşidi olan geofamlar 
başta yol ve dolgu çalışmaları olmak üzere birçok inşaat mühendisliği alanında kolaylıklar göstermektedir. 
Özellikle karayollarında kullanımı her ne kadar ülkemizde az kullanılsa da çok büyük faydalar sağlamaktadır. 
Son yıllarda Avrupa ve Amerika karayollarında çok sık kullanılmakta ve özellikle diğer dolgu malzemeleri ile 
karşılaştırıldığında, ekonomik olarak gözle görülür kazançlar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geofam, Dolgu Malzemeleri, Geosentetikler
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ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAMA

Aysel İÇÖZ1, Bülent EKER2

1Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı,  
Tekirdağ / Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: Gıda, insan yaşamı için çok önemlidir, bu nedenle gıdaların korunması, bozulmaları önlemek için 
insanların kullandığı en eski teknolojilerden biridir. Gıda koruma terimi, gıdanın bozulmasını önlemek için 
kullanılan bazı tekniklerden herhangi birini ifade eder. Günümüzde gıda muhafazası, kalite koruma ve güven-
lik gıda endüstrisinin giderek büyüyen endişeleridir. Kesim, işleme, paketleme ve nakliye sırasında gıda mik-
robiyal kontaminasyon olabilir. Bakteriler ve mantarlar da dahil olmak üzere patojenik mikroorganizmaların 
neden olduğu mikrobiyal bozulma, gıdaların raf ömrünü azaltır ve gıda kaynaklı hastalık riskini artırır ve bu 
nedenle de önemli bir küresel sorun ortaya çıkarır. Tüketicilerin, gıda kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önlen-
mesi için sıkı düzenlemelere sahip doğal ve güvenli gıda ürünlerine olan taleplerinin zamanla aşikâr olduğu 
açıktır. Antimikrobiyal ambalaj terimi, bir gıda ürününde mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için kullanılan 
herhangi bir paketleme tekniğini kapsar. Bunlar arasında antimikrobiyal ajanlar içeren ambalaj materyalleri 
ve yenilebilir filmler ve kaplamalar ve ayrıca paket içindeki atmosferi modifiye eden teknikler de vardır. An-
timikrobiyal gıda ambalaj malzemeleri, raf ömrünü uzatmak ve ürün kalitesini ve güvenliğini korumak için 
gecikme fazını uzatmak ve mikroorganizmaların büyüme hızını azaltmak zorundadır. Antimikrobiyal ajanların 
birleştirilmesi ve immobilizasyonu veya yüzey modifikasyonu ve yüzey kaplaması ile antimikrobiyal aktif 
gıda paketleri yapılabilir. Antimikrobiyal maddeler ambalaj malzemelerine dahil edilebilir, difüzyon ve bö-
lümleme yoluyla gıdaya göç edebilir. Gıda bileşenleri antimikrobiyalmaddelerin etkinliğini ve onların serbest 
bırakılmasını önemli ölçüde etkiler. Hem substrat hem de antimikrobiyal maddenin seçimi antimikrobiyal 
bir ambalajlama sisteminin geliştirilmesinde önemlidir. Antimikrobiyal ajanlar ambalaj malzemesinin fiziksel 
özelliklerini, işlenebilirliğini etkileyebilir. Antimikrobiyal filmlerin başlıca potansiyel gıda uygulamaları et, 
balık, kümes hayvanları, unlu mamuller, peynir, meyve ve sebzeleri içerir. Antimikrobiyal ambalaj, raf ömrü 
uzaması ve gıda güvenliği üzerinde önemli bir etkisi olabilecek yeni bir teknoloji olarak düşünülebilir. Gıda 
ambalajında   antimikrobiyal ajanların kullanımı, mikrobiyal nüfusu kontrol edebilir ve daha yüksek güvenlik 
ve kaliteli ürünler sağlamak için spesifik mikroorganizmaları hedefleyebilir. Antimikrobiyal maddeler arasında 
metaller, kimyasallar, bitki özleri, enzimler, organik asitler, parabenler, sülfitler, nitritler, fosfatlar, alkoller, 
antibiyotikler ve bakteriyosinler bulunur. Günümüzde kullanılan antimikrobiyal maddeler (örn., bakır veya 
gümüş iyonları gibi oksitleyici iyonlar), mikroorganizmalara karşı sadece sınırlı bir etkililik sağlar ve çoğun-
lukla doğrudan temasla sağlanır. Bu nedenle, sınırlı etkililikleri, güvenlikleri ve dirençli bakterilerin ortaya 
çıkışı ile ilgili kaygılarla birleştiğinde, ortak kullanımlarını sınırlayan temel faktörlerdir. Organik asitler, gıda 
endüstrisinde, çözünürlüğü, aroması ve düşük toksisiteleri nedeniyle asit ve antimikrobiyal olarak kullanılır. 
Bakteriyosinler, farklı bakteriyel suşların metabolik ürünleri olan antimikrobiyal peptitlerdir. Bakteriyosinlerin 
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bir ambalaj filminden gıda yüzeyine kademeli olarak salınması, yiyecekleri bakteriyosinlerle daldırmak ve 
püskürtmek üzerine bir avantaj sağlayabilir. Poşet ve pedlere uçucu antimikrobiyal ajan ilavesi aktif ambalajın 
başka bir uygulamasıdır. Bu teknoloji, gıda ile antimikrobiyal madde arasında temas gerektirmediğinden, gıda 
ürününün duyusal özelliklerini etkilememesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Kitosanın doğal antimikrobiyal 
aktivitesi ve iyi film oluşturma kabiliyeti nedeniyle biyobozunur aktif filmlerde kullanılma potansiyeli vardır. 
Aktif ambalaj teknolojisinde kullanılan antimikrobiyaller arasında, gümüş çoğunlukla uygun teknolojik özel-
likleri ve geniş antimikrobiyal spektrumundan dolayı dikkat çekmektedir. Antimikrobiyal ambalajlama siste-
minde laurik asit esterleri, sinnamaldehid veya lizozim gibi birçok farklı antimikrobiyal ajan kullanılmaktadır. 
Antimikrobiyal ambalaj malzemelerinden en çok yararlanabilecek gıda türlerini tanımlamak için araştırma 
yapmak şarttır. Ancak son yıllarda, doğal gıda bileşenlerine yönelik tüketici talebinde bir artış olmuştur ve bu 
doğal bileşikler, gıdalardaki kimyasal katkı maddelerinin yerini almaya başlamış ve daha güvenli olduğu ve 
güvenlik endişelerini azalttığı düşünülmektedir. Antimikrobiyal ambalaj, raf ömrü uzaması ve gıda güvenliği 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni bir teknoloji olarak düşünülebilir. Ancak, bu sistemlerin am-
balajlı gıdalar üzerindeki kimyasal, mikrobiyolojik ve fizyolojik etkileri, özellikle beslenme kalitesi ve insan 
güvenliği konularında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada antimikrobiyal ambalaj hakkın-
da bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal Ambalajlama, Gıda Güvenliği
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BİR YAPI BİLGİ MODELLEME UYGULAMASI: KONUT-AVM KARMA PROJESİ

Celal GELENER1, Safa Bozkurt COŞKUN2

1Proje Müdürü, Kalyon İnşaat A.Ş., İstanbul / Türkiye

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

Öz: Giriş: Yıllardan beri inşaat projelerinin; inşaat alanlarındaki kazalar, güvenilmez çizelgeler ve maliyetler, 
yetersiz kalite ve planlama hataları, plan ve işbirliği eksikliği gibi birçok zorluk ve engelle karşı karşıya olduğu 
görülmektedir. Teknolojinin gelmiş olduğu noktada bu sorunların aşılabilmesi için çeşitli çözümler üretilmiş 
ve bu çözümler halen de başarıyla uygulanmaktadır. İnşaat sektöründe, özellikle büyük projelerde hala bu 
sorunların yaşanması kabul edilemez bir durumdur. Bu çalışmada, bahsi geçen sorunların çözülebilmesi için 
uygulanan Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) yaklaşımını inceledik. YBM inşaat endüstrisinde önemli üretkenlik 
artışına olanak sağlayan ve yapıların planlama ve inşa etme süreçlerini dijital olarak destekleyen, 1970’lerde 
ortaya çıkmış bir teknolojidir. BIM, bilişim sektöründeki yeni gelişmeler nedeniyle son on yılda hızla önem 
kazanıp sadece bir yazılım olarak da kalmamış, bir inşaat projesinin veya operasyonunun planlama ve geliş-
tirmesinde yer alan dijital bilgilerin kapsamlı işlenme çalışması olarak yer almıştır. Bu metodolojik yaklaşım 
yalnızca inşaatı öngörülen yapının tüm bileşenlerinin geometrik verilerine değil, aynı zamanda inşaat için ge-
rekli zaman çizelgeleri, maliyet tahminleri, enerji temini, aydınlatma, yangından koruma ve tesis yöntemiyle 
ilgili verilerin üç boyutlu modellerine de dayanır. Vurgulanan bu unsurların gerçek bir konut-avm karma pro-
jesi üzerinde YBM uygulamaları ile nasıl gerçekleştirildiği çeşitli detay ve görseller ile izah edilerek yöntemin 
getirdiği avantajlar tartışılacaktır. Amaç: Bu araştırma YBM yönteminin gerçek, büyük ve yüksek maliyetli 
bir inşaat projesi üzerinde nasıl uygulandığı ve beraberinde getirdiği avantajların tartışılması için yapılmıştır. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın uygulama bölümünü gerçek bir konut-avm projesi oluşturmaktadır. Böylece 
YBM ve beraberinde getirdiği avantajlar daha iyi açıklanabilecek, vurgulanan hususlar gerçek bir uygulama 
üzerinde gösterilebilecektir. Sınırlıklar: YBM uygulaması için kullanılacak konut-avm projesi halen devam 
eden bir proje olduğundan uygulamada ele alınan hususlar projenin gelmiş olduğu nokta ile sınırlı olacaktır. 
Yöntem: Ele alınan proje, yazarlardan ilkinin çalıştığı şirkete ait devam etmekte olan konut-avm projesidir. 
Şirket YBM yaklaşımlarını kendi bünyesinde hayata geçirerek yapımı devam eden bütün projelerinde uygu-
lamaya koymuştur. YBM için Auto Desk Revit yazılımı tercih edilmektedir. Bulgular: Ele alınan konut-avm 
projesindeki bilgi akışı kullanılan YBM yazılımından alınan görsellerle sunulmuştur. Yazılım üzerinden sağ-
lanan bilgi akışının projenin farklı unsurlarını nasıl bir araya getirerek sağlıklı bir işleyiş sağladığı da çalış-
mada ortaya konmaktadır. Bu bilgileri değerlendirecek çalışanlarla, sahada çalışan personel için gerekli bilgi 
altyapısı da değerlendirilerek sağlıklı bir işleyişin nasıl sağlanabileceği yine bu çalışmada değerlendirilmiştir. 
Sonuç: Çalışma sonunda, YBM yönteminin uygulamada önemli faydaları olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan 
yazılımdan elde edilen görsellerle desteklenen bilgilerle vurgulanmak istenen hususlar izah edilmiştir. Ele alı-
nan konut-avm projesinde proje takip raporları, kullanılacak malzeme miktarlarının net olarak belirlenmesini 
sağlayan raporların YBM yazılımı üzerinden günlük aktarımları, ihtiyaç duyulan adam/saat bilgisinin anın-
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da elde edilmesini sağlamıştır. Bu durum malzeme siparişlerinin zamanında verilmesini de mümkün kılmış, 
projelerde sıklıkla gecikmeye neden olan bu unsur ele alınan konut-avm projesinde bertaraf edilmiştir. Proje 
maliyetleri ise aşama aşama düzenli olarak takip edilebilmekte ve böylece başlangıçta öngörülen maliyetlerin 
aşılıp aşılmayacağı proje devam ederken tespit edilebilmektedir. Ancak, YBM yönteminin bu şekilde uygulan-
ması başlangıçta projenin farklı fazları ile yoğun bir veri aktarımı ve bunu yapabilecek konu hakkında yeterli 
bilgi altyapısı olan personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Yöntemin başarılı uygulamaları sektörde 
büyümekte olan firmalar açısından da önemli bir unsur olarak görünmektedir. Örnek projeyi üstlenen firma bu 
zorunluluğu zamanında fark ederek sektördeki yerini koruyabilmek için zaman kaybetmeksizin YBM teknik-
lerini mevcut projelerinde zaman kaybetmeksizin uygulamaya koymaya başlamıştır. İnşaat sektörünün ülke-
mizde gelmiş olduğu noktada YBM artık büyük projelerin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: YBM, BİM, Yapı Bilgi Modelleme, Yapım Yönetimi
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KARTON AMBALAJLARDA YIRTILMALARA KARŞI, YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSI 
(TRIZ) NIN SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERILERI

Abdurrahman TÜKENMEZ 1, Mehmet KARA2, Levent UĞUR 2

1Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya / Türkiye
2-3Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Amasya / Türkiye

Öz: Giriş: 1946 yılında ilk kez Sovyet bilim adamı G. Altshuller tarafından iki milyondan fazla patent ince-
lenerek, problemin ne olduğunu ortaya koymada ve problemin çözümü için birçok ipuçları öneren Yaratıcı 
Problem Çözme Teorisi (TRIZ) ortaya atılmıştır. Triz yenilikçi teknolojilerin incelenmesinden çıkarılan pren-
sipleri temel alan, problemlerimizin neler olduğunu belirlememize yardımcı olan ve bu problemlerin çözümü 
için öneriler sunan bir yöntemdir. Karton ambalaj içerisindeki ürünün fabrikadan müşteriye nakliyesi sırasında 
indirme ve bindirme süreçlerinde ambalajın elçek bölgelerinde yırtılmalar olmaktadır. Bu yırtılmalar müşteri-
ler üzerinde olumsuz algılar oluşturup ürün markasını kötü yönde etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmanın ama-
cı ürünlerin nakliyesi esnasında karşılaşılan yırtılma sorununu Triz problemine dönüştürerek Triz tekniğinin 
problem için önerdiği çözüm önerilerini görmek ve bu önerilerin, uygulanabilirlik, maliyet ve doğurabilecek-
leri yeni sorunlar gibi yönlerden değerlendirilerek en olası çözümü bulmaktır. Kapsam: Bu çalışma Amasya 
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren, bünyesinde 400 
kişi vasıflı olmak üzere yaklaşık 1200 çalışanı olan, TUİK verilerine göre büyük bir bölümü ihracat olmak üze-
re toplam satış hasılatı yaklaşık 165 milyon dolar ve özellikle ankastre davlumbaz üretiminde Avrupa da ilk beş 
içerisinde bulunan bir firmada yapılmış olup, firmanın ürünlerinin muhafazası için kullanılan karton ambalaj-
ların, nakliye esnasında elçek bölgelerindeki yırtılmalar, çalışmamız için problem konusu olarak ele alınmıştır. 
Yöntem: Üretici firma ile görüşülerek ve müşterilerden gelen şikâyetler değerlendirilerek problemin ortaya 
konulması ve çalışma sonrasında beklenen mükemmellik seviyesinin tanımı yapılmıştır. Daha sonra problemi 
Triz problemine dönüştürmek için iki ayrı problem çözme çalışması üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalarda, 
geliştirilecek özellik (sorun) ve geliştirmeye karşı kötüleşen özelliklerin (çelişkilerin) neler oldukları belirlen-
miştir. Daha sonra bu çalışmalarda belirlenen sorun ve çelişkiler Triz tekniğinin temelini oluşturan çelişkiler 
matrisinde yerine konularak matrisin çözüm için öngördüğü temel prensipler belirlenmiştir. Triz tekniğinin 
problem için önerdiği temel prensipler değerlendirilerek, karton ambalajların elçek bölgeleri için yeni bir tasa-
rım yapılmıştır. Bulgular: Çelişkiler matrisi üzerinde yapılan çalışmalar ve elde mühendislik parametreleri ile 
yaratıcı prensipler aşağıda özetlenmiştir. Çözüm çalışması 1; Geliştirilmek istenilen özellik / Sorun: Kutunun 
özellikle elçek yerinin uygulanan kuvvete karşı dayanımı dolayısıyla kutunun kuvvete karşı gösterdiği direnc 
artırılmak istenmektedir. Geliştirmeye karşı kötüleşen özellik / Çelişki: Kutunun özellikle elçek bölgesinin 
uygulanan kuvvete karşı gösterdiği direncin artırılmasına yönelik geliştirilecek sistemin üretilebilirliği karşı-
mıza çıkan çelişkidir. Bu çalışma sonucunda elde edilen yaratıcı prensipler: Lokal kalite, Başlangıçta eylemli, 
Önceden güvenilirliği sağlama, Renk değiştirme, Bölümleme, Asimetri, Ucuz kısa ömürlü nesneler Çözüm 
çalışması 2; Geliştirilmek istenilen özellik / Sorun: Kutunun özellikle elçek yerinin uygulanan kuvvete kar-
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şı dayanımı dolayısıyla kutunun kuvvete karşı gösterdiği direnç artırılmak istenmektedir. Geliştirmeye karşı 
kötüleşen özellik / Çelişki: Kutunun özellikle elçek bölgesinin uygulanan kuvvete karşı gösterdiği direncin 
artırılmasına yönelik geliştirilecek sistem kolinin madde miktarını, alt sistem sayısını artırması karşımıza çı-
kan çelişkidir. Elde edilen yaratıcı prensipler: Başlangıçta eylemli, Ucuz kısa ömürlü nesneler, Pnömatik veya 
hidrolik yapılar kullanma, Lokal kalite, Başlangıçta eylemli, Fiziksel veya kimyasal durum değişikliği, Kom-
pozit malzemeler. Sonuçlar: Elçek bölgesindeki yırtılmalar, elçek bölgesinin kuvvete karşı gösterdiği direncin 
düşük olmasından kaynaklanmaktadır dolayısıyla yırtılmayı engellemek için bu bölgedeki gerilimi azaltmak 
gerekir. Triz tekniğinin öngördüğü yaratıcı prensipler değerlendirildiğinde değerlendirme sonucunda, ucuz ve 
kısa ömürlü plastik malzemeden imal edilen bir elçek tasarımı çözüm olarak belirlenmiştir. Bu elçek tasarımı 
yapılırken maliyeti minimumda tutmak amacıyla ucuz hammadde kullanılmıştır. Ayrıca kullanılan hammadde 
miktarını düşürmek amacıyla delikli, boşluklu yapıda tasarlanmıştır. Elçek kolinin iç kısmına ve dış kısmına 
monte edilmek üzere iki parça olarak tasarlanmıştır. Yapıştırma, silikon vs. maliyetlerini ortadan kaldırmak 
amacıyla bu iki parça birbirine geçmeli tırnaklı yapıda tasarlanmıştır. Tasarlanan bu elçek Ansys programı kul-
lanılarak sanal olarak koliye monte edilmiş ve elçek kullanılmadan önce meydana gelen gerilim ile tasarlanan 
bu elçek kullanıldığı zaman meydana gelen gerilmeler karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Triz, Karton Koli, Elçek

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet KARA ve Yrd. Doç. Dr. Levent Uğur tarafından danışmanlıkları 
yapılan Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Fakültesi, Teknoloji ve İnovasyon anabi-
lim dalında yapılmış Abdurrahman TÜKENMEZ ‘in “Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (Triz) Kullanılarak 
Karton Ambalajlarda Karşılaşılan Yırtılma Probleminin İyileştirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans ça-
lışmasından türetilmiştir.
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YENİ TASARLANAN ELÇEK İLE KARTON KOLILERDE MEYDANA GELEN GERILMELERIN 
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI İLE İNCELENMESI

Abdurrahman TÜKENMEZ1, Levent UĞUR2, Mehmet KARA3, E. Türkmen DÖNMEZ4,

1Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya / Türkiye
2-3Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Amasya / Türkiye

4 Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Amasya / Türkiye

Öz: Giriş: Beyaz eşya sektöründe dünya çapında üretim yapan bir firma üretim yaptığı ürünleri karton koliler 
vasıtasıyla sevkiyatını yapmaktadır. Ancak karton kolilerin özelikle elçek bölgelerinde taşıma sırasında hasar-
lar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu hasarlar özelikle müşteriler üzerinde olumsuz algılar oluşturup 
ürünün markasını kötü yönde etkilemektedir. Ayrıca taşıma sırasında içerisindeki ürünlerin görsel olarak hasar 
görmesi veya arızalanması gibi maddi kayıplara sebep olmaktadır. Karşılaşılan bu problem, “Yaratıcı Prob-
lem Çözme Tekniği (Triz)” problemine dönüştürülmüştür. Triz yönteminin problem için önerdiği çözümler 
arasından, uygulanabilirliği olan ve üretim maliyetini arttırmayan yeni bir tasarım yapma gerekliliği çözüm 
olarak seçilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı bu bölgelerde meydana gelen hasarların engellenmesi için, Triz 
tekniğinin çözüm için önerdiği elçek bölgesinde kullanılmak üzere yeni bir tasarım yapmak ve yapılan tasa-
rımdaki mühendislik parametreleri sonlu elemanlar yöntemi ile incelemektir. Kapsam: Bu çalışma Amasya 
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren, bünyesinde 400 
kişi vasıflı olmak üzere yaklaşık 1200 çalışanı olan, TUİK verilerine göre büyük bir bölümü ihracat olmak 
üzere toplam satış hasılatı yaklaşık 165 milyon dolar ve özellikle ankastre davlumbaz üretiminde Avrupa da 
ilk beş içerisinde bulunan bir firmada yapılmış olup, firmanın ürünlerinin muhafazası için kullanılan karton 
ambalajların, nakliye esnasında elçek bölgelerindeki yırtılmalar, çalışmamız için problem konusu olarak ele 
alınmıştır. Yöntem: Mevcut durumda kullanılan karton koliler referans olarak ve elçek bölgesine montajı 
yapılacak olan plastik elçek Solidworks programı yardımı ile 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Elçek bölgesi 
için yeni tasarlanan plastik kısım karton koliye montajı yapılmıştır. Elde Edilen 3 boyutlu katı modeller sonlu 
elemanlar yazılımı olan ANSYS Workbench (version 18.0) programına gönderilerek burada Transient modü-
lünde dinamik olarak analizler gerçekleştirilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalara göre karton koli, plastik 
ile yer için malzeme özeliklerinin Elastic modulus, Shear modulus, Poisson Oranı ve yoğunlukları programa 
girilmiştir. Analizlerde karton koli ile metal yüzey arasında 0.2’lik sürtünme kuvveti tanımlanmıştır. Modelle-
rimizde sabit metal yer için ağ yapı boyutu 40 mm olarak karton koli için ise ağ boyutu 10 mm ve son olarak 
elçek bölgesi için ağ boyutu 5 mm olarak tanımlandı. Modellerimiz ortalama olarak 211240 node ve 100231 
elemandan oluşmaktadır. Eleman çeşidi olarak solid 186 ve solid 187 kullanıldı. Tüm modellerde aynı sınır 
şartları uygulanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda mevcut durumda kullanılan karton kutuda meydana 
gelen maksimum eşdeğer gerilmeler ve yeni tasarımı yapılmış elçek ile montaj edilmiş karton kolide meydana 
gelen maksimum eşdeğer gerilmeler kaydedilmiştir. Ayrıca elçek bölgesinin orta kısımda olası durumda mey-
dana gelen eşdeğer gerilmeler ve yeni tasarımı yapılmış elçek ile orta bölüme montaj edilmiş karton kolide 
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meydana gelen maksimum eşdeğer gerilmeler kaydedilmiştir. Her dört durum için karton kutuda meydana 
gelen deformasyonlar belirlenmiştir. Sonuçlar: Oluşturulan modeller ve sınır şartlarına göre hareketinin dina-
mik olarak sonlu elemanlar analizi gerçekleştirildi. Mevcut durumda meydana gelen maksimum gerilmelerin 
yırtılan bölgeler ile benzerlik gösterdiği. Mevcut durumda karton kolide 5,404 MPa’llık bir gerilme meydana 
gelirken yeni tasarlanan elçekli modelde elde edilen maksimum gerilmenin 1,4021 MPa olduğu gözlemlendi. 
Yeni tasarımı yapılıp karton koliye montajı yapılan elçekli modeli ile mevcut durumda kullanılan karton koli 
ile kıyaslandığında meydana gelen maksimum eşdeğer gerilmelerin yaklaşık olarak %75 azaltıldığı. Bu sayede 
taşıma sırasında yırtılmalardan dolayı meydana gelen hasarların ortadan kaldırılacağı ve müşteriler üzerinde 
olumsuz algılar ve müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Karton Koli, Elçek, Triz

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet KARA ve Yrd. Doç. Dr. Levent Uğur tarafından danışmanlıkları 
yapılan Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Fakültesi, Teknoloji ve İnovasyon anabi-
lim dalında yapılmış Abdurrahman TÜKENMEZ ‘in “Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (Triz) Kullanılarak 
Karton Ambalajlarda Karşılaşılan Yırtılma Probleminin İyileştirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans ça-
lışmasından türetilmiştir
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SABİT VE HAREKETLİ GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERİNİN SAKARYA İLİ İÇİN İLK 
ÖRNEKLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GERÇEK GETİRİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI1, Cenk YAVUZ2

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

Öz: Giriş: Son yıllarda nüfus ve sanayileşmedeki hızlı büyümelerin bir sonucu olarak tüm dünyada enerji 
talebi hızla artmaktadır. Sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik gelişme için enerji talebi sürekli ve güvenilir 
bir şekilde karşılanmalıdır. Türkiye enerji ihtiyacını çoğunlukla fosil kaynaklı yakıtlar ile karşılamaktadır. 
Ülkenin yerel kaynakları yeterli olmadığından doğalgaz ve petrolün neredeyse tamamı, kömürün önemli bir 
bölümü ithal edilmektedir. Bu durumda enerji talebinin arttığı her gün ülkenin dışa bağımlılığı da artmak-
tadır. Dolayısıyla ithal kaynaklı fosil yakıt kullanımının artması ülke ekonomisine zarar vermektedir. Diğer 
yandan Kyoto Protokolü’ne taraf olan ülkelerden biri olarak sera gazı salınımlarının azaltılması için enerjini 
talebini karşılamada öncelik yenilenebilir enerji kaynakları olmalıdır. Türkiye sahip olduğu muhteşem coğrafi 
konumu sayesinde çok büyük bir yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeline sahiptir. Güneş Enerjisi Potansi-
yeli Atlası’na göre yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saat, yıllık toplam güneş enerjisi 1,527 kWh/m2-yıl 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 80W gücünde en uygun yıllık eğim açısı ile konumlandırılmış sabit bir 
güneş enerjili sistemi ve iki eksen izleyen hareketli bir güneş enerjili sistemi ilk örnekleri oluşturulmuş ve sis-
temler gerçek zamanlı olarak karşılaştırılmıştır. Amaç: Bu çalışmada amaç bölgesel ilk örnekleri oluşturulan 
sabit ve hareketli güneş enerjili sistemlerinden elde edilen sonuçlar ile şebekeye bağlı bataryalı 1kW gücünde 
sistemler için geri ödeme süresini belirlemek ve buna göre en uygun sistem önerisini yapmaktır. Kapsam: 
Yapılan bu çalışmada Sakarya ili için en uygun yıllık eğim açısı belirlenmiş ve bu açının Sakarya ili ile benzer 
enlemde bulunan bölgeler için de kullanılabileceği görülmüştür. Bununla beraber ilk örneği oluşturulan sabit 
ve hareketli güneş enerjili sistemler elektriksel ve ekonomik olarak karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar 
ile güneş enerjili sistemleri uygulamaları için genel öneriler yapılmıştır. Sınırlıklar: Çalışma yüksek maliyet 
ve geniş bir açık alan gerektirdiğinden, en uygun yıllık eğim açısı ile konumlandırılmış sabit bir sistem ve 
iki eksen güneş izleyen hareketli bir sistem ile sınırlandırılmış ve en uygun günlük, aylık ve mevsimsel eğim 
açıları ile konumlandırılmış sistemler incelenememiştir. Yöntem: Çalışmanın ilk aşamasında Sakarya iline ait 
güneş ışınımı verileri ve en uygun eğim yıllık eğim açısı belirlenmiştir. Bu aşamada Sakarya ili için önceden 
ölçülmüş olan güneş verileri Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’ndan alınmıştır. Bu veriler ile öncelikle mate-
matiksel denklemler kullanılarak uzay dışı güneş ışınımı ve en yüksek güneşlenme süreleri hesaplanmıştır. 
Daha sonra ölçümü Sakarya ili için henüz yapılamayan dağınık güneş ışınımının belirlenmesi için mevcut 
denklemler kullanılarak regresyon analizi ile 9 adet yeni dağınık güneş ışınımı denklemli oluşturulmuştur. 
Oluşturulan denklemler istatiksel hata göstergeleri ile test edilmiş ve en uygun dağınık güneş ışınımı denklemi 
ile aylık ortalama günlük dağınık güneş ışınımı verileri elde edilmiştir. Tüm güneş ışınımı bileşenleri belir-
lendikten sonra toplam güneş ışınımı-eğim açısı ilişkisi kullanılarak en uygun yıllık eğim açısı belirlenmiştir. 
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Sabit güneş enerjili sistemi en uygun yıllık eğim açısı ile konumlandırılmıştır. İkinci aşamada hareketli güneş 
enerjili sistemi tasarımı yapılmıştır. Sistemde güneşin konumu güneş denklemleri ile matematiksel olarak be-
lirlenmiştir. Sistem azimut ve yükseklik güneş açılarını eşitleyecek şekilde iki eksen izleyen bir sistem olarak 
tasarlanmıştır. Sistemin azimut ekseninde konumu bir inklinometre, yükseklik eksenindeki konumu ise bir 
enkoder ile belirlenmiştir. Belirlenen konum ile güneşin konumu karşılaştırılmış ve konumlar eşitlenene kadar 
sistem redüktörlü DC motorlar ile hareket ettirilmiştir. Bu döngü her saat başı tekrarlanmıştır. Çalışmanın son 
aşamasında sistemlerin çalışmaları oluşturulan bir arayüz üzerinden altı ay boyunca izlenmiş ve elde edilen 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sakarya ili için en uygun yıllık eğim açısı 32° olarak belirlenmiştir. 
Hareketli güneş enerjili sistemin 32° ile konumlandırılmış sabit güneş enerjili sistemine göre; Haziran ayında 
%62, Temmuz ayında %54, Ağustos ayında %46, Eylül ayında %54, Ekim ayında %45, Kasım ayında %48 
daha verimli olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık hareketli güneş enerjili sistemin kurulum maliyeti sabit güneş 
enerjili sisteminin kurulum maliyetinin 2,7 katı olarak hesaplanmıştır. Sistemlerden elde edilen elektriksel ve 
ekonomik sonuçlar ile sistemlerin şebekeye bağlı bataryalı 1 kW uygulamaları için kurulum maliyetlerini geri 
ödeme süreleri sabit güneş enerjili sistemi için 7,18 yıl, hareketli güneş enerjili sistemi için 10,73 yıl olarak 
belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, hareketli güneş enerjili sistemlerinin elektriksel olarak her durum-
da sabit sisteme göre üstün olduğu, ancak uygulamasının pahalı ve karmaşık olduğu görülmüştür. Bununla 
beraber yapılan matematiksel hesaplamalarla konumlandırma sıklığı arttıkça güneş panelinin üzerine düşen 
toplam güneş ışınımı değerinin arttığı görülmüştür. Bu durumda az sayıda güneş paneli kullanımının yeterli 
olduğu düz çatılı alanlarda özel uygulamalarda hareketli güneş enerjili sistemi, maliyetin önemli olduğu çoklu 
uygulamalarda ise yalnızca mekanik müdahalelerle en uygun aylık eğim açıları ile konumlandırılabilen sabit 
bir güneş enerjili sistemi uygulamalarının yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: En Uygun Eğim Açısı, İki Eksen Güneş İzleyen Hareketli Güneş Sistemi, Azimut, Yük-
seklik, İnklinometre, Enkoder

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Cenk YAVUZ tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış 
Ceyda AKSOY TIRMIKÇI’nın “İki Eksen Güneş İzleyen Hareketli Güneş sistemi ve En Uygun Yıllık Eğim 
Açısı ile Konumlandırılmış Sabit Güneş Sisteminin Gerçek Zaman Karşılaştırılması” Konu Başlıklı, Dok-
tora Tez çalışmasından türetilmiştir.
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ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI İÇİN GÜNEŞ PANELİ SAYISI BELİRMEDE YENİ BİR 
HESAPLAMA YÖNTEMİ

Ceyda AKSOY TIRMIKÇI1, Cenk YAVUZ2

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

Öz: Giriş: Güneş enerjili sistemlerinin tasarımı ve analizinde güneş verilerinin kesinliği önemli bir role sahip-
tir. Türkiye’de birçok il için küresel güneş ışınımı ve güneşlenme süreleri ölçülmektedir. Güneş Enerjisi Potan-
siyeli Atlası’nda (GEPA) aylık ortalama günlük küresel güneş ışınımı ve aylık ortalama güneşlenme süreleri 
verileri mevcuttur. Uzay dışı güneş ışınımı ve en yüksek güneş ışınımı değerlerini mevcut GEPA verilerini 
kullanarak matematiksel denklemler ile elde etmek mümkündür. Ancak dağınık güneş ışınımı ve dağınık güneş 
ışınımına bağlı olan direkt güneş ışınımı verilerini hesaplamak için mevcut veriler yeterli değildir. Dağınık 
güneş ışınımı, ölçümü yapılamayan yerlerde açıklık kesri ve/veya kapalılık kesrine bağlı olarak dağınık güneş 
ışınımı denklemleri ile hesaplanır. Direkt güneş ışınımı ise küresel güneş ışınımı ve dağınık güneş ışınımının 
farkı olarak belirlenir. Güneş ışınımının tüm bileşenleri elde edildikten sonra toplam güneş ışınımı-eğim açısı 
ilişkisi kullanılarak güneş panellerinin eğim açısı ve bu açıda panellere düşen toplam güneş ışınımı hesaplanır. 
Güneş enerjili sistemlerin tasarım aşamasında güneş paneli sayısı en doğru şekilde toplam güneş ışınımı veri-
leri ile belirlenir. Amaç: Bu çalışmada amaç güneş ışınımı bileşenlerinin tümünün ölçülmüş verilerinin mevcut 
olmadığı Sakarya ili için toplam güneş ışınımı ve en uygun güneş paneli eğim açılarını belirlemek ve buna göre 
güneş enerjili sistemler için güneş paneli sayısını belirleyebilecek bir hesaplama yöntemi ortaya koymaktır. 
Kapsam: Yapılan bu çalışmada Sakarya ili için en uygun eğim açıları belirlenmiş ve bu eğim açılarında gü-
neş paneli üzerine düşen toplam güneş ışınımı değerleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler 5 kW gücünde bir 
güneş enerjili sistemin güneş paneli sayısının belirlenmesinde kullanılmıştır. Sınırlıklar: Çalışma konumla 
direkt olarak ilişkili olduğundan sonuçlar sadece Sakarya ili ve Sakarya ili ile benzer enlem değerine sahip 
bölgeler için sınırlı kalmıştır. Yöntem: Çalışmanın ilk aşamasında GEPA’dan mevcut küresel güneş ışınımı ve 
güneşlenme süreleri verileri alınmıştır. Bu veriler ile en yüksek güneşlenme süresi ve uzay dışı güneş ışınımı 
değerleri belirlenmiştir. Daha sonra küresel güneş ışınımının uzay dışı güneş ışınımına oranı olan açıklık kesri, 
güneşlenme süresinin en yüksek güneşlenme süresine oranı olan kapalılık kesri hesaplanmıştır. Tüm bu veriler 
ve mevcut dağınık güneş denklemleri ile Sakarya ili için 9 adet yeni dağınık güneş ışınımı denklemleri belir-
lenmiştir. Bu denklemler istatiksel hata göstergeleri ile test edilmiş ve en iyi dağınık güneş denklemi ile belir-
lenen veriler çalışmanın sonraki aşamalarında ölçülmüş dağınık güneş ışınımı verileri olarak kabul edilmiştir. 
Çalışmanın ikinci aşamasında toplam güneş ışınımı-eğim açısı ilişkisi kullanılarak aylık ve yıllık en uygun 
eğim açıları ile bu açılarla konumlandırılmış güneş panelleri üzerine düşen toplam güneş ışınımı değerleri 
hesaplanmıştır. Çalışmanın son aşamasında güneş panellerinin verimi, yüzey alanı ve toplam güneş ışınımı 
verileri kullanılarak bir güneş panelinin günlük ortalama gücü belirlenmiştir. Bu güç değeri 5 kW gücünce 
güneş enerjili bir sistem için gerekli güneş paneli sayısı belirlenmesinde kullanılmıştır. Bulgular: Sakarya ili 
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için en uygun yıllık eğim açısı 32° olarak belirlenmiştir. Açıklık kesrinin en küçük olduğu ayın ise güneşlenme 
süresinin en az olduğu Aralık ayı olduğu görülmüştür. Bu durumda 5 kW gücünde güneş enerjili bir sistem 
için güneş paneli sayısı en kötü durum olan Aralık ayı için hesaplanmıştır. Aralık ayı için ortalama güneşlenme 
süresi 3,09 saat, aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı değeri ise 1,9844 kWh/m2-gün’dür. Bu durumda 
toplam güneş ışınımı kullanılarak yapılan bir hesaplama ile 5 kW gücünde bir güneş enerjili sistem için 10 adet 
250 W gücünde güneş paneli kullanımının yeterli olduğu görülmüştür. Buna karşılık aynı sistem için ortalama 
güneşlenme süresine bağlı olarak yapılan hesaplamada 7 adet 250W güneş paneli ile talep gücün karşılandığı 
görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonunda, güneş enerjili sistemlerin tasarım aşamasında güneş paneli sayısının 
belirlenmesinde sıklıkla kullanılan güneşlenme süresi ile yapılan hesaplamaların eksik olduğu görülmüştür. 
Şebekeye bağlı sistemler için bu eksiklik telafi edilebilir bir durumdur. Ancak şebekeden bağımsız sistemlerde 
güneş paneli sayısının doğru belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada güneş enerjili 
sistem tasarımında sistemin konumlandırılacağı bölgenin güneş verilerinin analizinin doğru bir şekilde yapıl-
ması ve güneş paneli sayısının en kötü durumlar için toplam güneş ışınımı değerleri ile belirlenmesi ve tavsiye 
edilen hesaplama yönteminin kullanılması önerilmektedir. Böyle bir minimum gereksinimlerin karşılandığı 
aya göre yapılacak seçim ve tasarım ile, kullanıcılar diğer aylar ve beklenmeyen durumlar için enerji depolama 
ve şebekeye enerji satma seçeneklerine sahip olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplam Güneş Işınımı, Dağınık Güneş Işınımı, Direkt Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi, 
En Yüksek Güneşlenme Süresi

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Cenk YAVUZ tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış 
Ceyda AKSOY TIRMIKÇI’nın “İki Eksen Güneş İzleyen Hareketli Güneş sistemi ve En Uygun Yıllık Eğim 
Açısı ile Konumlandırılmış Sabit Güneş Sisteminin Gerçek Zaman Karşılaştırılması” Konu Başlıklı, Dok-
tora Tez çalışmasından türetilmiştir.
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MOTORYAT TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ VE İÇ MEKANDA DETAY ÇÖZÜMÜ İLİŞKİSİ

İrem CEYLAN

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Lüks bir sektör olan yatçılığın iç ve dış mekanlarında günden güne tasarım sınırları zorlanarak 
farklı konseptler uygulanmaktadır. Bu sınır tanımayan tasarımların uygulanabilmesi adına gelişen tenknolo-
jinin yardımı ile birçok farklı organik, inorganik ve hatta deneysel malzemeler kullanılmaktadır. Yatların iç 
mekanlarında kullanıcının estetik açıdan yüksek beklentilerinin 1. Sınıf kalitede malzemelerin kullanımı ile 
karşılannması, aynı zamanda mekan kurgularının işlevsel ve biçimsel olabilmesi adına iç mimarlık anabilim 
dalı öne çıkmaktadır. Bu sebeple iç mekan tasarım detaylarına çözüm sunabilecek çeşitli 1. Sınıf kalitede 
malzemeler duyusal ve teknik özellikleri bakımından incelenerek iç mimarlık ana bilim dalının yaratıcılığa 
ve ergonomiye dayalı bilgilerinden yararlanılıp, hedeflenen beklentilere yönelik tasarımlar uygulanmaktadır. 
Amaç: Bu araştırma, ülkemizde yat iç mekan tasarımı konusunda yapılan akademik çalışma ve araştırmaların 
sınırlı olmasından ötürü, yat iç mekan tasarımında kullanılan ve kullanılabilecek organik, inorganik ve de-
neysel bazlı strüktürel ve dekoratif malzemelerin uygulama şekillerine göre alt başlıklarda incelenerek, çeşitli 
duyusal ve teknik özelliklerinin ve uygulama detay çizimlerinin ve fotoğraflarının derlenerek akademik veri 
oluşturması amaçlı yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini yat iç mekanlarında kullanılan ve 
kullanılabilecek strüktürel ve dekoratif uygulamaya yönelik organik, inorganik ve deneysel malzemeler oluş-
turmaktadır. Sınırlılıklar: Mevcut Türkçe kaynakların sınırlı oluşundan ötürü araştırmanın büyük çoğunluğu-
nu yabancı kaynaklardan elde edilen veriler oluşturmaktadır. Yabancı kaynaklardan sentezlenen verileri elde 
etme ve tercüme etme sürecinin uzun zaman alışı, hazırlanan akademik çalışmanın oluşum süresini olumsuz 
yönde etkiledi. Araştırma süreci 13 ay sürmüştür. Yöntem: Bu araştırmada iç mekan tasarımlarında kullanılan 
malzemeler hakkında daha geniş tekniksel ve görsel bilgiye sahip olup uygulama detaylarının daha doğru bir 
şekilde irdelenmesi adına, yatçılıkta uluslararası büyük öneme sahip fuarlara başvuruldu. Başvurulan fuarlar; 
‘’Metstrade 2016 Amsterdam, Boot Düsseldorf 2017 Düsseldorf, Metstrade 2017 Amsterdam’’ dır. Fuarlarda 
bulunan çeşitli üretici firmalarla görüşülerek, örnek malzemeler alınarak ve örnekleri alınamayanları ise fo-
toğraflanarak, tasarımlarda bu malzemelerin kullanım alanlarının irdelenmesiyle veriler oluşturuldu. Ayrıca, 
fuarlarda toplanan veriler çeşitli dergi ve kitaplardan (boat international, Q2 vb) elde edilenlerle sentezlene-
rek, ortaya çıkartılan akademik çalışmanın içeriğinin zenginleşmesi sağlandı. Bulgular: Araştırma sırasında, 
yat iç mekanlarında kullanılacak olan malzemelerin Loyd kuruluşları tarafından belirlenen standartlara uy-
gun olması zorunluluğunda olduğu saptandı. Standartlara uygunluğu sağlayan en önemli teknik özelliklerin 
yangına ve neme dayanıklılık olduğu keşfedildi. Bazı malzemer yapısal olarak yangına dayanıklı olmasa da, 
daha sonradan yüzeylerine yangına dayanıklı kimyasalla apreleme işlemi yapılarak uygun hale getirilebileceği 
öğenildi. Ayrıca, dengeyi korumak, hız kaybına ve dolayısıyla yakıt kaybına neden olmamak adına hafif ve es-
nek malzemeler kullanması gerektiği sonucuna varıldı. Bu malzemeler arasında, petek takviyeli kompozitler, 
deriler, karbon, hafifletilmiş ahşap kaplamalar, karbon fiber, paslanmaz çelik yer almaktadır. Bir diğer bulgu 
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ise, yatçılıkta kullanılan malzemelerin seçim kriterinin lüks yapıya uyum sağlaması ve 1. Sınıf olmasıdır. 
Lüks yapıya uyum sağlayan malzemeler; değerli taşlardan oluşan mozaikler, shagreen (vatoz derisi) gibi az 
bulunan ve pahalı malzemeler, lake ve yer döşemesi için kullanılan ahşapların 1. Sınıf kalitede olması olarak 
örneklenebilmektedir. Sonuç: Çalışma sonunda, yat iç mekan çözümlerinde kullanıma uygunluk açısından 
duyusal ve teknik açıdan incelenen strüktürel ve dekoratif olarak uygulanan organik, inorganik ve deneysel 
malzemelerin yangına dayanıklılık, UV dayanıklılığı, neme dayanıklılık olarak 3 temel özelliğe sahip olması 
gerektiği sonucuna ulaşıldı. Sahip olunan duyusal ve teknik özelliklerin yanı sıra, yatlarda denge unsurunun 
hayati oluşundan dolayı, tasarım aşamasındayken uygulanacak malzemelerin ağırlıkları hesaplanarak, merkez 
hattın her iki tarafında bulunan malzemelerin toplam ağırlıklarının eşit olması gerektiği sonucuna varıldı. Du-
yusal, teknik ve denge kriterleri elde edildikten sonra ulaşılan bir diğer sonuç, yat iç mekanlarında kullanılan 
malzemelerin maliyet açısından daha ucuz bir alternatifi olmadığı çünkü seçimin ‘yüksek kalite, fonksiyon ve 
estetik’ olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yat, Mekan, Mimarlık, Malzeme, Strüktürel, Dekoratif, Lüks

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniver-
sitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ‘’Sosyal Bilimler Enstitüsü’’nde yapılmış İrem CEYLAN’ın ‘‘MO-
TORYAT TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ VE İÇ MEKAN DETAY ÇÖZÜMLERİ” Konu Başlıklı, 
Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE 
ETKİLERİ

K. Onur DEMİRARSLAN1, Serden BAŞAK2, Deniz DEMİRARSLAN3

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin / Türkiye
2 Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Artvin / Türkiye

3 Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Çevresel bir kirletici olan gürültü, günümüzde artan sanayileşme ve nüfusla birlikte yaşam kalite-
sini düşürmekte, insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Gürültü, hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız 
edici ses olarak tanımlanabilmekle beraber insanların yaşamında çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunların ortaya 
çıkışında etkisi bulunan bir çevre ve sağlık sorunudur. Bu sorunlarla beraber insanların fizyolojik ve psikolojik 
dengesi bozulmakta, iş performansları azalmaktadır. Bu nedenle gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi 
işitsel, fizyolojik, psikolojik ve insan performansı yönlerinden ayrı ayrı incelenmektedir. Yapılan bu çalışmada 
özellikle açık ofislerde meydana gelen gürültünün kaynakları ve etkileri literatür taraması yapılarak incelenmiş 
ve çözümler için çeşitli öneriler sunulmuştur. Amaç: Bu araştırma günümüzde sık olarak uygulanan bir ofis 
tasarım şekli olan açık ofis çalışma mekânlarında ortaya çıkan gürültü ve etkilerinin incelenmesi amacıyla ger-
çekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma konusu genel olarak ele alınmış, büro mekânlarında çalışma performan-
sını ve insan sağlığını etkileyen bir unsur olarak gürültü özellikleri araştırılmış, büro iç mekânı tasarımında 
ergonomik koşulların sağlanmasında gürültü kontrolünün sağlanmasına yönelik alınacak tasarım kriterlerinin 
belirlenmesi sağlanmıştır. Sınırlıklar: Bilindiği üzere, büro mekânları tasarım özellikleri açısından kapalı 
büro sistemi, açık büro sistemi ve hem kapalı hem açık büro sistemi özelliklerini taşıyan hibrid sistem bürolar 
olarak üç gruba ayrılmaktadır. Çalışma kapsamında sadece açık büro sistemlerinde gürültü sorunu ve çözüm 
önerileri ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada öncelikle büro mekanı ve türleri incelenmiş, açık bürolarda 
ergonomik çalışma ortamını oluşturan tasarım kriterleri belirlenmiş, bu unsurlar içinde akustik ortam konusu 
ele alınarak çalışma ortamında gürültü kaynakları belirlenmiş, gürültüyü azaltmaya yönelik tasarım kriterle-
rinin oluşturulması için gerekli literatür çalışması yapılmış ve iç mekan tasarımı açısından tasarım önerileri 
sunulmuştur. Bulgular: Gürültü iş sağlığı ve güvenliğinin en yaygın konularındandır. Özellikle günümüzde 
iş yerlerinin çoğunda açık büro uygulaması bulunmaktadır. Ancak açık bürolardaki gürültü çalışanların en 
temel şikâyetlerinden biridir. Ofislerde rahatsız edici gürültüler çok çeşitli kaynaklardan gelebilmektedir. Bu 
kaynaklar arasında klimalar, telefonlar, trafik, yakınlardaki inşaat, tadilat işleri ve özellikle de insan sesleridir. 
Lombert etkisine göre bürolardaki gürültü artma eğilimindedir. Bunun sebebi ise gürültülü ortamda konuşan 
insanların anlaşabilmeleri için seslerini daha da yükseltmeleridir. Bazı çalışanlar gürültülü ortamda etkilen-
meden çalıştıklarını söyleseler de araştırmalar 60 dB’in üzerindeki seslerin kişisel dikkatte azalmalara sebep 
olduğunu göstermektedir. Normal bir konuşma iki insan arasındaki mesafe 1 metre iken yaklaşık olarak 60 
dB’dir. Genellikle açık bürolardaki gürültü seviyesi 45-60 dB seviyelerindedir. Fakat birçok insan bir arada 
konuşmaya başladığında ortam gürültüsü 70 dB veya daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Bu durum kon-
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santrasyonun bozulmasına yol açmakta ve sağlıklı iletişime engel olabilmektedir. Sonuç: İç mekânda akustik 
konforun sağlanması insan yaşamının kalitesi adına önemli bir konudur. Bu bağlamda, akustik konfor koşul-
larının sağlanması, üzerinde önemle durulması gereken bir tasarım etkenidir. Açık planlı büro mekânlarında 
kabul edilebilir gürültü düzeyinin sağlanmasında öncelikle tavan ve bölücü elemanların ses yutuculuklarının 
arttırılması gerektiği, döşeme yutuculuğunun arttırılmasının hacmin toplam yutuculuğuna katkı sağladığı, an-
cak tek başına işitsel konforun sağlanması için yeterli olmadığı, hacim içinde çalışan kişi sayısının ve bu 
kişilerin birbiriyle etkileşiminin tasarımda önemli bir unsur olduğu, mekânın düzenlenmesinde, kullanıcıların 
birbirlerinin seslerinden olabildiğince az etkilenmelerini sağlayacak modüler düzenlere ihtiyaç duyulduğu gö-
rülmektedir. Çalışmanın özellikle büro iç mekânı tasarımında gerekli tasarım kriterleri doğrultusunda doğru 
tasarımların oluşturulmasında ve iş güvenliği, insan sağlığı açısından gürültü konusunda gerekli tasarım ön-
lemlerinin alınmasında bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büro, Açık Büro, Akustik, Gürültü, Tasarım
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GÜNCEL OKUL TASARIMLARI İÇİN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM: FİNLANDİYA VE KÖY 
ENSTİTÜLERİNİN EĞİTİM MODELİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE EĞİTİM YAPILARI 

MİMARİ TASARIMINA ETKİSİ

Ece GÜLEÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Eğitim modelleri ve eğitim yapıları çocukluktan başlayarak, hayatın her aşamasında birey oluşu-
munu, karakteri, yanı sıra toplumsal yapıyı büyük ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte eğitim yapıları tasa-
rımları da büyük önem taşımaktadır ve değişime hizmet eden önemli bir araç haline gelmiştir. Fakat günümüz 
kentlerinde, eğitim sistemleri toplumsal değişime ve dinamik öğrenci profillerine göre stabil kalmakta, eğitim 
yapıları da uzun yıllar boyunca değişmez tasarımlarıyla, teknolojiye ve değişime açık mekan olma özelliğini 
karşılamaktansa, aynı ve tek tip üretilen binalar halinde varlığını sürdürmektedir. Eğitim sistemlerinin genelin-
de var olan bu tekdüze yaklaşım, Finlandiya eğitim modeli önerisi ile kırılmış, eğitime farklı bir bakış açısı 
getirmeyi başarmıştır. 2000 yılından itibaren kullanılan bu öncü eğitim modeli ile birlikte öğrencilerin ulusla-
rarası sınavlarda başarılarının dramatik bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu başarı grafiği, Finlandiya eğitim 
modelinin bütün dünya tarafından daha çok incelenmeye başlamasını sağlamıştır. Bu eğitim sisteminin temel 
ve en önemli ilkesi, eşitliktir. Eşitlik ilkesi, her kesimin eğitimden aynı oranda faydalanabilme imkanının ya-
ratılmasını amaçlar. Eşitlik ilkesinin yanı sıra, bu modelin diğer sistemlerden farklı olmasının diğer bir çok 
nedeni bulunmaktadır. Her öğrencinin yeteneğine göre esnek program geliştirilmesi, okulun aynı zamanda bir 
kültür merkezi niteliğinde herkese açık şekilde çalışması, bulunduğu bölgeyi kültürel açıdan geliştirerek “her 
zaman ve herkes için” eğitim konseptleri ışığında düşünülerek kurgulanması, standartlaşmış belirli bir merkez-
den belirlenen müfredatın yanı sıra öğretmenlerin öğrencilerin ilgisine göre farklı ders işleme yöntemlerini 
kullanabilerek okullar arasında çeşitlilik sağlanabilmesi gibi karakteristik özellikler bu modeli günümüz koşul-
larında en başarılı sistem örneği haline getirmiştir. Bu şekilde daha verimli bir eğitim uygulanarak, öğrencile-
rin dinleyerek anlamanın yanında uygulayarak öğrenmesi, kendilerine vakit ayırması, temel derslerin yanında 
kültür ve sanat konularına da aşina olması ve okulu bir fabrika olarak görmektense bir yuva olarak görmeleri 
hedeflenmektedir. Bu ilkeler ve yeni eğitim sistemi doğrultusunda, eğitim yapıları da farklı bir karaktere bü-
rünmüş, öğrencilere ve tüm kullanıcılara hitap eden tasarımların meydana çıkmasına olanak sağlamıştır. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Finlandiya’nın örnek gösterilen güncel eğitim sisteminin, 60 yıl önce Türkiye’de 
kurulabildiğini göstermek aynı zamanda günümüz eğitim modeline örnek olacak atılımların benzerinin yarım 
asra yakın bir dönem öncesinde uygulandığının farkına varılmasını, benzer nitelikte gelişimlerin modern yo-
rumuyla tekrar gün yüzüne çıkarılmasını sağlamaktır. Günümüz Finlandiya eğitim yapılarının modern mimari 
oluşumlarına benzer amaçlar doğrultusunda kurgulanan mekanların, köy enstitülerinde de oluşturulmaya çalı-
şıldığını Finlandiya’da Saunalahti Okulu, Kalasatama Okulu ve Bakımevi, Kastelli Okulu ve Toplum Merkezi 
okulları, Türkiye’de ise Aksu, Gönen ve Çifteler Köy Enstitüleri mimari ve ilkesel özelliklerin karşılaştırılma-
sı yöntemiyle, kanıtlayarak, bir asır sonra Finlandiya’da oluşturulan sistemin ilkel halinin Türkiye’de oluştu-
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rulduğunu vurgulamak ve Türkiye’nin günümüz eğitim modeli geliştirme kapsamında bir örnek olarak sun-
maktır. Kapsam: Çalışmanın kapsamı, Finlandiya eğitim modelinin, eğitim yapılarının mimari tasarımına et-
kisini Saunalahti Okulu, Kalasatama Okulu ve Bakımevi, Kastelli Okulu ve Toplum Merkezi okulları üzerin-
den ve köy enstitüleri eğitim modeli ve yerleşimlerinin mimari tasarımı ile arasındaki benzerliklerinin Aksu, 
Gönen ve Çifteler Köy Enstitüleri üzerinden ortaya çıkarılmasından oluşmaktadır. Sınırlıklar: Finlandiya’da 
kurulan her okulu araştırmanın çalışmaya bir katkı sağlayamayacağından dolayı araştırma, Finlandiya’da bu 
tasarım ilkelerini en iyi yansıtan Saunalahti Okulu, Kalasatama Okulu ve Bakımevi, Kastelli Okulu ve Toplum 
Merkezi okulları ve geçmiş belgelerde köy enstitüleri mimari yarışma sonuçlarına ve yerleşim planlarına ulaş-
mak her köy enstitüsü için mümkün olamadığı için Türkiye’de Aksu, Gönen ve Çifteler Köy Enstitüleri üze-
rinden yapılan araştırmalar arasında sınırlı tutulmuştur. Yöntem: Araştırma literatür taramasına dayalı olarak, 
örnekleme yoluyla, Finlandiya ve Türkiye’deki okul örnekleri seçilerek karşılaştırılmalı inceleme yöntemiyle 
incelenmiştir. Bulgular: Günümüzde tüm dünya tarafından örnek gösterilen Finlandiya eğitim sisteminin, 
geçmişe bakıldığında aslında Türkiye’nin çok da uzağında olmadığı ve hatta bir dönem çok benzer bir eğitim 
örneğiyle karşımıza köy enstitülerinde çıktığı görülmektedir. Döneminde kendi geçmişinde tatbik edilmiş ve 
kısa zaman sonra da siyasi sorunlar yüzünden kapatılmış olan köy enstitülerinin eğitim sistemi incelendiğinde, 
günümüz Finlandiya eğitim sistemiyle çok benzer ilkelere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Köy enstitülerinin 
oluşturulmasındaki ilk etken, bulunduğu yerin kültürel düzeyini arttırması ve kültür merkezi şeklinde işlev 
görmesi ve köylü aydın oluşturulması fikrine dayanır. Enstitülerde halkın her tabakasının eşit eğitim imkanına 
sahip olma hakkı ön planda tutulmuş, bu şekilde o dönemde eğitim olanağı bulamayan köylüler için çok önem-
li bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Farklı enstitüler bulunduğu yere özgü olarak kendi eğitim programlarını 
oluşturma hakkına sahiptir. Öğrenciler bu sistem içinde uygulayarak öğrenme süreciyle birlikte, aynı zamanda 
öğrenciler, öğretmenler, köy halkı bir arada kolektif üretimin bir parçası olarak okulun bir üretim alanı olma-
sını sağlar. Bu şekilde öğrenciler gerçek hayatta işleyişin nasıl olduğunu öğrenmekte ve meslek ehli haline 
gelebilmektedir. Bu gibi ilkeler göz önünde bulundurulduğunda Finlandiya eğitim sistemiyle çok benzer bir 
eğitim modeli oluşturulduğu görülmektedir. Köy enstitüleri yerleşim planlarında, bu tasarım ilkeleri doğrultu-
sunda, içinde bulunduğu dönemde oluşan örneklere kıyasla farklı mimari tasarım oluşumları farkedilmektedir. 
1940 ve 2000 yıllarında meydana gelen bu iki eğitim sistemi doğrultusunda tasarlanan eğitim yapıları da elbet-
te ki birbiririnden oldukça farklı ve birbiriyle karşılaştırılamaz niteliktedir. Fakat, köy enstitüleri yerleşim 
planları ve Finlandiya eğitim yapıları tasarımı, mekan oluşumu ve yaratılmaya çalışan mekan algısı tasarımı 
sürecinde, eğitim modeli kapsamında dikkate alınan tasarım ilkeleri, okulları formal olarak birbirine benzer 
kılmasa bile oluşumlar içinde benzer mekan kurgusunun oluşturulması hedeflendiği görülmektedir. 
Finlandiya’da Saunalahti Okulu, Kalasatama Okulu ve Bakımevi, Kastelli Okulu ve Toplum Merkezi okulları, 
Türkiye’de ise Aksu, Gönen ve Çifteler Köy Enstitüleri mimari özellikleri incelendiğinde, sosyal mekanların 
merkezlerde konumlandırılarak ulaşılabilirliğin arttırılması, yerleşim doğrultusunda çevre halkın okula kolay 
ulaşımı sağlanması üzerinden tasarım yapılması, büyük ve hakim mekanlardan ziyade, çocuk ölçeğinde be-
nimsenebilecek mekanların kurgulanması, transparan yüzey oranının arttırılarak kaliteli eğitim sağlanma ama-
cı, atölye mekanları arttırılarak daha ayrışan kütleler halinde yapıya veya yerleşime entegre olması, Köy ensti-
tüleri programında istenen bütün mekanların benzer şekilde Finlandiya okullarının programında da bulundu-
rulması, açık alanların ön plana çıkarılarak kurgunun ona göre oluşturulması gibi mimari özellikler iki eğitim 
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sisteminde de tasarım ilkelerinin formal olarak farklı şekilde icra edilse de, benzer sistemlerden ötürü ortak 
fikirde oluşturulduğunu göstermektedir. Sonuç: Günümüz Finlandiya eğitim yapılarının modern mimari olu-
şumlarına benzer amaçlar doğrultusunda kurgulanan mekanların, köy enstitülerinde de oluşturulmaya çalışıl-
dığı Finlandiya’da Saunalahti Okulu, Kalasatama Okulu ve Bakımevi, Kastelli Okulu ve Toplum Merkezi 
okulları, Türkiye’de ise Aksu, Gönen ve Çifteler Köy Enstitüleri mimari ve ilkesel özellikleri özellikleri karşı-
laştırılarak, ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mimari, Finlandiya Eğitim Modeli, Köy Enstitüsü
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MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİNDE KÜLTÜREL/MİMARİ MİRASIN KORUMA 
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA ÖRNEĞİ

Tuba Nur OLĞUN1, Muhammet KURUCU2

1-2Fırat Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Elazığ / Türkiye

Öz: Giriş: Köklü bir kültüre sahip Anadolu yerleşimlerinden günümüz Anadolu kentlerine birçok kültürel öğe 
ulaşmıştır. Kültürel miras olarak nitelendirilebilecek bu öğelerin bir bölümünü de mimari miras oluşturmakta-
dır. Tarih boyunca farklı birçok medeniyete ve yaşam biçimine ev sahipliği yapan Anadolu’da bu medeniyet-
lere ait kültürlerin bir yansıması olarak mimari miras, zengin sanatsal ve estetik öğelerle de geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda Anadolu, gerek sanat ve estetik anlamında, gerekse sosyo-kültürel ve teknik anlamda örnek teşkil 
eden mimari mirasa sahip önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Kültür çeşitliliğinin ve buna bağlı olarak kültü-
rel/mimari mirasın yoğun olduğu Anadolu’da söz konusu mirasın bir kısmının korunarak günümüze ulaştığı, 
bir kısmının ise yok olduğu bilinmektedir. Bu anlamda koruma, Anadolu kültür ve medeniyetlerinin etkisiyle 
gelişen mimari mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için büyük önem taşıyan bir yaklaşımdır. Buradan 
hareketle tüm dünyada tartışılan ve çeşitli tüzüklerle güvence altına alınan/geliştirilen koruma yaklaşımı, Ana-
dolu kentleri için de büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde geçmişin izlerini taşıyan ve bir Anadolu kenti olarak 
farklı dönemlere ait birçok mimari mirası bünyesinde barındıran yerleşimlerden biri de Malatya’dır. Tarihi, 
Aslantepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen bilgilere göre M.Ö. 8500’e kadar uzanan 
Malatya, günümüze uzanan süreçte Asur, Hitit, Melit – Melidu Krallığı, Urartu, Med, Pers, Roma ve Bizans 
uygarlıklarıyla beraber Selçuklu Devleti, Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde 
kalmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kentsel ve mimari anlamda önemli değişimlerin yaşanmaya başladığı 
Malatya, günümüzde hızla gelişen, modernleşen ancak kültürel/mimari mirasın kısmen korunabildiği önemli 
bir kent hâlini almıştır. Amaç: Modernleşen Anadolu kentlerindeki değişim sürecini ele alarak bu değişim-
den etkilenen mimari mirasın korunma durumunu Malatya özelinde ele almak; buradan hareketle Anadolu 
mimari mirasının korunması gerekliliğine vurgu yapmaktır. Hızla modernleşen Malatya’da bir Anadolu kenti 
olarak kültürü, yaşam biçimini, ait oldukları dönemin mimari sanat ve estetik yaklaşımı ile tekniğini yansı-
tan ve mimari miras olarak değerlendirilebilecek yapıların, yapı gruplarının ya da dokuların, yaşanan hızlı 
değişimden nasıl etkilendiği irdelenerek korumanın gerekliliğine dikkat çekmek hedeflenmektedir. Kapsam: 
Çalışma kapsamında öncelikle kültür ve kültürel mirasa değinilerek kültürel mirası oluşturan öğelerden biri 
olan mimari miras ve koruma kavramı ele alınacaktır. Ardından modernleşen kentler bağlamında Anadolu’nun 
gelişimi irdelenerek, söz konusu modernleşme ve değişimin sosyo-kültürel, çevresel ve teknolojik sebepleri 
incelenecektir. Yapılan incelemeler, modernleşen bir Anadolu kenti olan Malatya özelinde detaylandırılacak; 
kentin tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel özellikleri araştırılarak tarihten günümüze ulaşan süreçte mimarinin 
özellikleri ve mimari mirasın durumu, kentin değişim süreci üzerinden aktarılacaktır. Sınırlılıklar: Araştırma 
Malatya kentinde yer alan kültürel/mimari miras üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Öncelikle kavramsal 
inceleme olarak koruma ve Anadolu kentlerindeki kültürel mimari miras tanımlanmıştır. Ardından Malatya 
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kenti özelinde çalışılarak; kent, tarihi yönden ve konum olarak ele alınmış; mimari mirası incelenmiş ve geç-
mişteki durumu ile günümüzdeki hâli değerlendirilmiştir. Yaşanan değişim, koruma bağlamında irdelenmiştir. 
Bulgular: Çalışma ile elde edilen en temel bulgu, modernleşen Anadolu kentlerinden biri olan Malatya’da 
kültürel/mimari mirasın hızla değiştiği ve yer yer yok olduğu yönündedir. Gerek yaşama kültüründe, gerekse 
teknolojide ve konfor koşullarındaki değişim, kültürel/mimari mirasın korunmasını zorlaştırmış ve birçoğunun 
günümüze ulaşmasını engellemiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, yapılan araştırma ve incelemelerden elde edi-
len veriler üzerinden modernleşen Anadolu kentlerinde kültürel/mimari mirasın korunma durumu ve sorunları 
belirlenerek gerek sanat ve estetik bağlamında, gerekse tarihi, kültürel ve teknik anlamda değer taşıyan bu 
mirasın nasıl korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği konusunda çıkarımlar yapılarak öneriler ge-
tirilmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmanın, hızla değişen ve modernleşen Anadolu kentlerinde korumaya vurgu 
yapılarak sanatın, estetik değerlerin ve kültürün geleceğe aktarılması sürecine katkı koyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Kenti, Kültürel Miras, Mimari Miras, Koruma, Malatya
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YEREL YERLEŞİM DOKULARININ MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİ bağlamında 
İRDELENMESİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

Muhammet KURUCU1, Tuba Nur OLĞUN2

1-2Fırat Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Elazığ / Türkiye

Öz: Giriş: Anadolu, tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de çok 
kültürlü bir yapıda olan Anadolu’da tüm bu kültürler, uyum içinde, bir arada varlıklarını devam ettirmektedir. 
Hem geçmişte hem de günümüzde görülen bu çok kültürlü ortam, Anadolu’nun sanatsal, estetik ve mimari 
anlamda da gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bu sayede günümüz Anadolu topraklarında geçmişten 
günümüze birçok sanat eseri ve mimari eser ulaşmıştır. Yere ve kültüre özgü kurulan Anadolu yerleşimleri, 
günümüze ulaşan süreçte farklı medeniyetlerin etkisiyle evrilmiş ve bu süreç boyunca farklı sanat dallarının 
ve mimari yaklaşımların temelleri atılmıştır. Bunlardan bir kısmı günümüze kadar ulaşabilirken bir kısmı 
değişikliklere uğramış; bir kısmı ise yok olmuştur. Anadolu’da yerel niteliklerin etkisiyle kurulan köklü yer-
leşimlerden biri de Elazığ kentidir. Temeli Harput’a dayanan Elazığ, hızla değişen ve modernleşen Anadolu 
kentleri arasında yerini almıştır. Tarih boyunca Asur, Huri, Hitit, Urartu, Pers, Sasani, Roma, Bizans, Emevi, 
Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda 
başta Hristiyanlık ve Müslümanlık olmak üzere farklı inançları da bünyesinde barındırmış olan Harput; tüm 
bu medeniyetlere ve inançlara göre, yere özgü niteliklerle birlikte gerek sanatsal, gerek estetik, gerekse mimari 
anlamda oldukça nitelikli bir yerleşim olmuştur. Ancak zamanla yerleşim değişime uğramış; günümüz Ela-
zığ kent dokusu oluşurken Harput yerleşimine ait eserlerin ancak bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı, yere, kültüre ve medeniyetlere özgü niteliklerle oluşmuş, yerel yerleşim dokularının 
günümüze ulaşan süreçteki değişimini Elazığ kenti özelinde, sanat, estetik ve mimari bağlamda ele alarak 
irdelemek; yapılan araştırmalar ışığında söz konusu sanatsal, estetik ve mimari değerlerin korunmasına katkı 
koymaktır. Bu anlamda köklü bir geçmişe sahip Harput yerleşimi ve devamında hızlı bir değişim ve modern-
leşme etkisiyle günümüze ulaşan Elazığ kenti, modernleşen bir Anadolu kenti olduğu kadar sahiplik ettiği 
yerel yerleşim dokusu ile de önemli bir örnektir. Kapsam: Çalışma kapsamında Anadolu’da bulunan yerel 
yerleşim dokularının günümüze ulaşan süreçteki değişimi ve modern birer kente dönüşümü Elazığ örneği üze-
rinden irdelenerek bu değişime sebep olan kullanıcı etkisi, tasarım etkisi, teknoloji etkisi ve koruma bilincinin 
henüz gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan durumlar ele alınacaktır. Bu bağlamda Elazığ kenti ve kentin 
köklerini oluşturan Harput, tarihi, coğrafi, sosyo-kültürel, sanatsal ve mimari anlamda detaylandırılacaktır. 
Yapılan araştırmalar ve gözlenen değişimler ışığında kentin modernleşme sürecindeki sanatsal, estetik ve mi-
mari kayıpları değerlendirilecektir. Sınırlılıklar: Araştırma Elazığ kenti ve Harput yerel yerleşim dokusu ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmanın temelini oluşturmak bağlamında öncelikle genel olarak yerel yerleşim 
dokuları ve modernleşen Anadolu kentleri değerlendirilmiştir. Ardından Elazığ kenti ve Harput geleneksel 
yerleşim dokusu tarihi, sosyal, kültürel, mimari ve sanatsal yönlerden ele incelenmiştir. Yaşanan değişimlerin 
nedenleri irdelenmiş ve tahribatın en aza indirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Çalış-
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ma ile Anadolu kentlerinde yaşanan değişimlerin nedenleri, Elazığ kenti özelinde detaylı olarak ortaya çıkarıl-
mıştır. Kullanıcı, tasarım, teknoloji ve koruma bilincindeki eksiklik etkisiyle kentin yerel yerleşim dokusunun 
korunmasının zorlaştığı görülmüştür. Sonuç: Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerle, modernleşme süreci 
hızla devam eden bir Anadolu kenti olan Elazığ’da geçmişten günümüze ulaşan kültürel miras gerek sanat 
ve estetik, gerekse mimari nitelikler özelinde değerlendirilerek; söz konusu mirasın korunması ve doğru bir 
şekilde gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmanın, kentin 
yitirdiklerini hatırlatma, yitirilenleri geri kazandırma ve günümüze ulaşan mirası koruma bağlamında farkın-
dalık oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yerleşim, Modernleşen Kentler, Anadolu, Elazığ, Harput
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CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERDE KULLANILAN 
SERAMİK TOZ PARTİKÜLLERİNİN BOYUTUNUN VE GEOMETRİSİNİN MALZEMENİN 

POROZİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dilek ASİ1, Halit GÜN2, Osman ASİ2

1Uşak Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı,  
Uşak / Türkiye

2 Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye

Öz:Giriş: Cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler otomotiv, uçak, uzay endüstrisi, savunma, gıda, tekstil 
sanayi, spor malzemeleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin kullanım 
alanlarına göre sahip olması istenilen fiziksel, kimyasal ve mekaniksel özellikleri vardır. Özellikle kompozit 
malzemelerin mekaniksel özelliklerinin belli bir değerlerinin üstünde olması istenir. Üretilen kompozit malze-
menin mekaniksel özellikleri ise kompozit malzemenin bileşenlerine, üretim yöntemine ve üretim esnasındaki 
işlemlere önemli oranda bağlıdır. Bu özellikler arasında kompozit malzemenin elyaf hacim oranı ve porozite 
miktarı üretilen kompozit malzemelerin özelliklerini önemli oranda etkilemektedir. Kompozit malzemelerin 
eğilme dayanımı, rijitlik, darbe dayanımı, kırılma tokluğu, aşınma dayanımı, ısıl genleşme katsayısının azaltıl-
ması ve elektriksel ve ısı iletkenlik özeliliklerinin iyileştirilmesi için kompozit malzemelerin üretimi esnasın-
da reçinenin içine seramik toz partiküller karıştırılmaktadır. Literatürde kompozit malzemelerin özelliklerini 
inceleyen pek çok çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, cam elyaf takviyeli polimer matrisli kompozit malzeme-
lerde kullanılan seramik tozlarının boyutunun ve geometrisinin üretimi yapılan kompozit malzemenin poro-
zite miktarlarına etkisinin nasıl olduğu ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bahsedilen 
özelliklerin deneysel olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Amaç: Bu araştırma ile cam elyaf takviyeli polimer 
matrisli kompozit malzemelerde ilave parçacık olarak kullanılan seramik tozlarının karışım oranlarının, bo-
yutunun ve geometrisinin üretimi yapılan malzemenin porozite özelliklerine etkisinin deneysel olarak ince-
lenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamı, cam elyaf takviyeli epoksi reçine matrisli 
kompozit malzemelerin üretimi esnasında reçine içine farklı boyutlara ve geometrilere sahip olan Al2O3 – % 
40 wt. TiO2 seramik tozlarının üç farklı oranda ilave edilmesi ile kompozit malzemelerin üretimi ve elde edilen 
kompozit malzemelerde meydana gelen porozite miktarlarının deneysel olarak tespitidir. Sınırlıklar: Araştır-
ma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, kompozit malzemelerin üretimi esnasında ilave edilen seramik 
tozların karıştırılma oranları üç farklı oran ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Kompozit malzemelerin üretimi 
el yatırma yöntemi ile üretilmiştir. Cam elyaf takviyeli polimer matrisli kompozit malzemelerin üretimi için, 
takviye olarak hazır olarak satılan (Woven) 270 gr/m2 ’lik dokuma kumaşlar, ilave parçacık olarak Al2O3 – % 
40 wt. TiO2 seramik tozları kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak ise epoksi reçine kullanılmıştır. Kullanılan 
reçine olarak EPİKOTE Resin 828 Bisphenol-A-(Epichlorhydrin), sertleştirici olarak Epikure Curing Agent 
875 Tetrahydromethylphthalicanyhydride kullanılmıştır. Karışım oranı 100:80 dir. İlave parçacık olarak kulla-
nılan Al2O3 – % 40 wt. TiO2 seramik tozların partikül büyüklükleri ve geometrileri sırasıyla; -25 + 5 µm Fused 
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and Crushed, -45 + 20 µm Fused and Crushed ve -45 + 5 µm agglomerated şeklindedir. Al2O3 – % 40 wt. TiO2 
seramik tozlar matris malzemesi olan epoksi reçinenin içerisine %0, %5, %10, %15 oranlarında ilave edilmiş-
tir. Seramik tozlar reçinenin içine ilave edilerek mekanik karıştırıcı sayesinde homojen hale getirilmiştir. El 
yatırmasında hazırlanan cam elyaflı dokuma kumaş ve reçine karışımlarından hazırlanan malzemeler preste 15 
MPa basınçta ve 120 °C sıcaklıkta 3 saat boyunca preste bekletilmiştir. Üretimi yapılan kompozit plakaların 
ölçüleri yaklaşık olarak 50cm x 50cm x 2,5mm dir. Üretilen kompozit malzeme plakalardan uygun numuneler 
hazırlanarak TS 1177 EN ISO 1172 standardına göre numunelerin kalsinasyon deneyleri sonucunda yüzde 
ağırlık oranları bulunmuştur. Numunelerin yoğunlukları ASTM D 792 (Standard Test Methods for Density and 
Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement) standardına ve porozite değerlerinin tespiti 
ise ASTM D 2734-09 (Standard Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics) standardına göre yapıl-
mıştır. Bulgular: Üretilen kompozit malzemelerin yüzde ağırlıkça elyaf oranları % 68 ile 74 arasında olduğu, 
en yüksek elyaf ağırlık oranının seramik toz ilavesi yapılmayan numunelerde meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Kompozit malzemelerin yoğunluklarının yaklaşık 1,9 (gr/cm³) olduğu, en düşük yoğunluk miktarının seramik 
toz ilavesi yapılmayan numunelerde meydana geldiği tespit edilmiştir. Seramik toz ilavesi arttıkça kompo-
zit malzemelerin yoğunlukları da artmıştır. Kompozit malzemelerde en düşük porozite miktarının (%1.33) 
seramik toz ilavesi yapılmayan numunelerde meydana geldiği, en yüksek porozite miktarının (%3.95) % 15 
(-45+5µm agglomerated) seramik toz ilaveli numunelerde meydana geldiği bulunmuştur. Ayrıca reçine matris 
içine ilave edilen seramik toz miktarı arttıkça malzemelerde meydana gelen porozite miktarının da yükseldiği 
tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma kapsamında elde edilen cam elyaf takviyeli epoksi matrisli kompozit mal-
zemelerin üretimi esnasında reçine matris içine ilave edilen seramik tozların karışım oranları, boyutları ve 
geometrileri üretilen kompozit malzemelerde meydana gelen porozite miktarlarını önemli oranda etkilediği 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyafı, Epoksi Reçine, Partikül, Kompozit Malzeme, Porozite

Yazar Notu: Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimi tarafından 
2014/TP011 No’lu projesiyle desteklenmiştir. 
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FARKLI ÇEVRESEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER 
KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİ

Mihriban ELMACIOĞLU1, Erol FEYZULLAHOĞLU2, Sinan FİDAN3

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

3Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemeler (CTP), günümüzde havacılık, uzay, savunma, 
otomotiv, yapı, elektronik, tarım, denizcilik vb. birçok sektörlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu mal-
zemelerin üretimi esnasında farklı dolgu maddeleri ve matris malzemeleri kullanılmaktadır. CTP malzemeler-
den imal edilen parçalar, çalıştıkları yerlerde çeşitli kimyasal, termal, korozif ortamlara ve temas yüzeylerinin 
birbirine göre izafi hareketi nedeniyle, aşınmaya da maruz kalabilmektedirler. Amaç: Cam elyaf takviyeli poli-
mer kompozit malzemelerin kimyasal içeriklerinin ve çevresel şartların aşınma üzerindeki etkilerinin incelen-
mesidir. Kapsam: Kompozit malzemeler takviye ve matris malzemelerine göre sınıflandırılabilmekte ve sahip 
oldukları yüksek mukavemet, rijitlik, korozyona dayanıklılık ve düşük yoğunlukları nedeniyle günümüzde ge-
leneksel malzemelerin yerine yaygın olarak kullanılabilmektedirler. Plastiklerin bir çoğunda ekstra bir muka-
vemet gerektiğinde matris içinde ilave takviye malzemesi kullanılarak daha yüksek mukavemetli ve kullanışlı 
yeni bir malzeme elde edilebilmektedir. Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler, reçineli polimer matris 
(polyester, vinilester, epoksi vb) ve sentetik fiber takviye malzemesinden (cam elyaf, karbon elyaf, aramid el-
yaf) oluşmaktadırlar. Matris malzemesi olarak kullanılan polyesterler çoğunlukla cam elyaf takviyelidir. Cam 
ve karbon elyaflar, düşük genleşme oranına ve yüksek elastiklik modülüne sahip olmaları nedeniyle yaygın 
olarak kullanılan takviye malzemeleridir. Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler, aynı zamanda nihai 
ürünün kalitesini yükselten dolgu ve katkı maddelerini de içermektedirler. CTP kompozit mazlemelerde kal-
siyum karbonat (CaCO3), cam kürecik, cam tozu, alümina (Al2O3), polimetilmetakrilat (PMMA), çinko oksit 
(ZnO), titanyum dioksit (TiO2), alüminyum trihidrat (ATH) gibi farklı dolgu maddeleri kullanılmaktadır. Ad-
heziv aşınma, temasta olan ve birbirine göre izafi hareket eden cisimlerden sürtünme etkisiyle oluşan malzeme 
ve kütle kaybı olarak tanımlanmaktadır. CTP kompozit malzemelerde elyaf ve dolgu maddeleri kullanılarak 
tribolojik özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak geçmişte çeşitli bilim adamları tarafından birtakım araş-
tırmalar yapılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda çeşitli yükler, hızlar ve kayma mesafeleri koşullarında katkısız 
ve cam elyaf takviyeli polyester reçineli kompozitlerin aşınma davranışları incelenmiştir. Su ortamında CTP 
kompozit malzemelerin sürtünme ve aşınma karakteristiklerinin incelendiği birtakım çalışmalar da bulunmak-
tadır. Bazı çalışmalarda ise termoset polyester kompozitlerin sürtünmesi ve aşınması üzerinde sıcaklığın etki-
leri incelenmiştir. Sınırlıklar: Burada yapılan deneysel çalışmada en fazla 6 ay süreli korozif ortamlar dikkate 
alınmıştır. CTP kompozit, polimer bir malzeme olup yüksek sıcaklılara karşı dayanımı sınırlıdır. Bu nedenle 
yaşlandırma testleri 70 °C sıcaklıkta yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada farklı dolgu ve matris maddelerini 
içeren CTP deney numunelerinin üretimi Sami Tongün Cam Elyaflı Polyester Ürünleri A.Ş. tarafından özel 
olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle farklı dolgu maddelerini içeren CTP hammadde mikserde karışıma tabi 
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tutulmuş ve daha sonra deney numuneleri, sıcak pres kalıplama yöntemi ile 140 °C sıcaklıkta, 150 bar basınç 
altında ve 3 dak. kalıplama süresince preslenerek üretilmiştir. Deney numunelerinde matris malzemesi olarak 
ortoflatik polyester ve izoflatik polyester kullanılmıştır. CTP kompozit malzemelerde kalıpta parça imalatı 
esnasında malzemenin hacimsel çekmesini düşürerek kalıptaki şekli alması ve parça yüzeyinin düzgün olma-
sı için farklı tipteki çekme katkıları kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılacak olan deney numunelerinin 
üretiminde plastifiyen ve polisitiren malzemeleri çekme katkısı olarak polyester malzeme içinde kullanılmış-
tır. Üretimi yapılan bir kısım numuneler korozyon, yaşlanma vb. çevresel şartlara maruz bırakıldıktan sonra 
aşınma deneyleri yapılmıştır. Deney numuneleri 6 ay sürede tuzlu su ortamına maruz bırakılmıştır. Tuzlu suya 
maruz kalan numunelerin korozyon sonrası aşınma dayanımları malzemenin kimyasal içeriğini dikkate alarak 
incelenmiştir. Ayrıca deney numuneleri 70°C sıcaklıkta 96 saat ısıl işlem fırınında hızlandırılmış yaşlandırma 
işlemine maruz bırakılmıştır. Bir kısım deney numuneleri ise 6 ay sürede 0.3 M HNO3 nitrik asit ortamına ma-
ruz bırakılmıştır. Üretimi yapılan numunelerin yoğunlukları Yoğunluk Ölçüm Cihazı (AND-200 Microbalan-
ce) kullanılarak ölçülmüştür. Çevresel koşullara tabi tutulan numuneler kuru sürtünme durumlarında Adheziv 
Aşınma Test Cihazında (Plint Partner) sabit yük ve hızda test edilmiştir. Aşınma deneylerinde 500 d/d disk 
hızında, 60 N normal yükte 2 saat sürede 11,2 km kayma mesafesine ulaşılmıştır. Aşınma deneyleri esnasında 
temas yüzeyleri arasındaki sürtünme kuvveti ölçülmüştür. İşlem görmüş ve işlem görmemiş numunelerin sert-
lik ölçümleri Sertlik Ölçüm Cihazı (Zwick Barcol Tester) kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca numunelerin yüzey 
pürüzlülükleri Laser Profilometre ile ölçülmüştür. Bulgular: Tuzlu suya maruz kalan numunelerin aşınma test 
sonuçları incelendiğinde tuzlu su ortamının CTP malzemelerin aşınma dayanımına etkisinin olmadığı görül-
müştür. Asit ortamına maruz kalan numunelerde ise CTP malzemelerin aşınma direncinin zayıflamış olduğu 
ve işlem görmemiş malzemelere göre daha fazla aşındığı tesbit edilmiştir. Hızlandırılmış yaşlandırmaya maruz 
kalan numunelerde ise CTP malzemelerin aşınma direncinin arttığı ve işlem görmemiş numunelere göre daha 
az aşındığı tesbit edilmiştir. Sonuç: CTP mazemelerin kimyasal içeriklerinin ve çevresel şartların aşınma üze-
rinde etkin olduğu tesbit edilmiştir. Asitli ortamlar genel olarak malzemelerin aşınma direncini zayıflatmıştır. 

Anahtar Kelimeler: CTP, Aşınma, Yaşlanma, Korozyon, Dolgu Malzemeleri
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KAUÇUK MALZEMENİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Berkan TAN1, ErolFEYZULLAHOĞLU2

1Tekno Kauçuk Sanayii AŞ, Gebze / Kocaeli / Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Kauçuk, mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Genel uygulamalardan bazıları lastik, contalar, hortumlar ve titreşim sönümleyicileridir. Servis sırasında, 
kauçuk bileşenlerin çoğu, yorulma hasarına yol açabilecek dalgalı yüklere maruz kalır. Bu nedenle, kauçuk-
larda yorulma çalışması oldukça önemlidir. Genel olarak, kauçukların yorulması, üzerinde herhangi bir ku-
surun olmadığı bölgede tekrarlı yük etkisi ile çatlağın oluştuğu bir periyodu içerir. Bu periyodu çatlaklarının 
büyümesi ve bir noktaya gelerek kopmanın oluştuğu başka bir periyot takip eder. Bu hat boyunca, kauçuğun 
yorulma analizinde iki farklı yaklaşım mevcuttur. Bu yaklaşımlar, çatlak oluşumu ve çatlak yayılımı yakla-
şımlarıdır. Çatlak oluşumu yaklaşımında yorulma ömrü; mekanik rijitlik kaybı, küçük çatlakların oluşması 
veya tam kopma olarak tanımlanmaktadır. Çatlak yayılımı yaklaşımı, ilk çatlak şekli ve konumu bilindiğinde 
kullanılır. Çatlak büyümesi, yırtılma enerjisinin hesaplanmasıyla tahmin edilir.Bu yaklaşım, kauçuk bileşen-
lerin, kopmadan önce çatlak ilerlemesini sürdürebilmesi durumunda uygundur. Kauçuk bileşenlerin servis 
sırasındaki yorulma hasarlarının önüne geçmek için son birkaç yıl içerisinde kauçuğun dayanıklılığına yönelik 
çalışmaların sayısı artmıştır. Kauçuk malzemelerin yorulma ömrünü etkileyen birçok faktör bilinmektedir. Bu 
çalışmada üç genel faktör incelenmiştir. Bu faktörler, mekanik yük geçmişlerinin etkileri, çevresel etkiler ve 
kauçuk formülasyonunun etkileridir. Bu faktörler için literatür taraması yapılarak ve önceki derlemeler ışığın-
da bu çalışma hazırlanmıştır. Kauçuğun yorulma davranışı, hem maksimum hem de minimum yük tekrarlarına 
aşırı derecede duyarlıdır. Bu çalışmada yükleme koşullarının, yükleme periyotlarının, yük dizisinin, çok ek-
senliliğin, frekans ve yükleme dalga şeklinin etkileri de dahil olmak üzere birçok yönden yorulma davranışı 
incelenmiştir. Çevresel faktörler, kauçuğun hem kısa hem de uzun süreli yorulma davranışını etkileyebilir. 
Bu davranışlarda sıcaklık, oksijen ve ozonun etkileri dikkate alınır. Formülasyon ve işleme değişkenlerinin 
uygun şekilde çoğaltılmasıyla çok çeşitli yorulma davranışları ortaya çıkmaktadır. Burada elastomer türü-
nün, dolgu malzemesinin, hacimsel oranın, kürleyicilerin ve vulkanizasyonun etkileri incelenmiştir. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı günümüz koşullarında farklı alanlarda kullanılan kauçuk malzemelerin değişen servis 
şartları altındaki yorulmadavranışlarının gözden geçirilmesidir. Kapsam: Kullanılan malzemelerin istenilen 
mekanik özellikleri sunmasının yanında servis sırasında daha uzun ömürlü olabilmesi için polimerlerin ve 
kauçukların genel yapısının iyi bilinmesi gereklidir. Bu nedenle günümüz koşulları altında uygun malzemenin 
bulunması, ayrıca gelişen teknoloji ve şartlara bağlı olarak her koşul altında da kullanılabilecek malzemelerin 
geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılan bu derlemenin kapsamını kauçuk malzemeler oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda kauçuk malzemelerin yorulma davranışlarını inceleyen literatür taramalarından faydalanılarak 
bu çalışma oluşturulmuştur. Bulgular: Çeşitli faktörler kauçuk malzemelerin yorulma davranışlarına etki et-
mektedir. Genel olarak bu faktörler;mekanik yük geçmişlerinin etkileri, çevresel etkiler ve kauçuk formülasyo-
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nunun etkileridir.Mekanik yük geçmişi (zamana bağlı mekanik yüklemeler)ile ilgili olarak yorulma hasarının 
meydana gelebilmesi için tekrarlı bir yükün mevcut olması gerekmektedir. Kauçuğun yorulma davranışı hem 
maksimum hem de minimum yük sınırlarına oldukça duyarlıdır. Kauçuk malzemelerde yükleme ile çatlak bü-
yüme oranı ya da yükleme ile yorulma ömrü arasında güçlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Elastomer türüne 
ve dolgu maddelerine bağlı olarak, minimum ya da ortalama yüklemenin etkisi yorulma ömrü açısından yararlı 
veya zararlı olabilir. Çevresel faktörler, kauçuğun hem kısa hem de uzun vadede yorulma davranışını etkile-
mektedir. Kısa vadede sıcaklık, oksijen veya ozonun varlığı elastomerler açısından zararlıdır. Uzun vadede, 
yüksek sıcaklık ve oksidatif yaşlanma elastomerlerde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Kauçuk formülasyonunun 
ve işleme değişkenlerinin doğru şekilde çoğaltılmasıyla çok çeşitli yorulma davranışları ortaya çıkmaktadır. 
Sonuç: Kauçuk yorulma hasarlarında iki temel yaklaşım benimsenmiştir. Bunlar; çatlak oluşumu ve çatlak 
yayılımıdır. Çatlak oluşumunun kauçukların yorulma ömrü üzerinde çok eksenli etkileritam olarak anlaşılama-
mıştır. Çatlak yayılımı (büyümesi) üzerine çok eksenli etkiler prensip olarak anlaşılmakla birlikte tam olarak 
incelenememiştir. Çevresel faktörlerin(sıcaklık, oksijen ve ozon) kauçukların yorulma ömrü üzerindeki etkile-
ri için farklı modeller belirlenmiştir. Kauçuk üzerinde yapılan yaşlandırmalar hem yorulma özelliklerini hem 
de kauçuk özelliklerini etkilediği için yaşlandırmanın yapısal davranış üzerindeki etkilerinin niceliksel olarak 
modelleri geliştirilmelidir. Elastomer türü, dolgu malzemesi, hacimsel oranlar, kürleyiciler ve vulkanizasyon-
lar kauçukların yorulma davranışlarına direk etki etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, Yorulma, Çevresel Faktörler
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SANDVİÇ UZUN DİKDÖRTGEN PLAKLARIN BURKULMASININ PARAMETRİK OLARAK 
İNCELENMESİ

Erkin ALTUNSARAY

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Gemi İnşaatı Programı,  
İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Sandviç paneller iki ince dış cidarın arasına yerleştirilmiş düşük yoğunlukta kalın öz malzeme-
sinden oluşmaktadır. Sandviç yapılarda; dış cidarlar eğilme gerilmelerini, öz malzeme ise kayma yüklerini 
taşıyarak yapının rijitliğini arttırır. Yüksek özgül eğme ve kayma dayanımına sahip olmaları, daha hafif yapı 
eldesi dolayısıyla da yakıt tasarrufu sağlanması nedeniyle başta havacılık ve denizcilik alanlarında olmak 
üzere farklı pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Deniz ortamında çeşitli statik ve dinamik yüklerin 
etkisindeki her deniz aracının görevini yapabilmesi için dayanımının yeterli seviyede olması ön dizayn sıra-
sında optimum tasarımın yapılmasıyla mümkün olabilir. Ön dizayn aşamasında; yapının bileşenlerinin farklı 
seçimlerle optimum tasarımın elde edilmesi sandviç kompozit yapıları öne çıkarmaktadır. Bu seçimlerden 
önemli biri gemilerin gövdesi, güvertesi, perdeleri ve üst yapılarının, burkulma yükü etkisine dayanacak uygun 
hafif ve rijit yapının tasarlanmasıdır. Bunu sağlamak için sandviç kompozit yapının, dış cidarlarıyla özün mal-
zemesinin ve kalınlıklarının istenilen en uygun konfigürasyonda oluşturulması bilgisayar destekli parametrik 
çalışmalardan faydalanılmasını gerektirir. Böylelikle üretimde işgücü, zaman ve maliyetten kazanç sağlanır. 
Amaç: Bu amaçla çalışmada, farklı özellikteki dış cidar ve öz malzemesinin, sandviç uzun dikdörtgen plakla-
rın burkulmaları üzerine etkileri incelenmiştir. Kapsam: Gerçekleştirilen araştırmanın kapsamını; dış cidarla-
rın farklı dizilimleriyle kalınlıklarından ve öz malzemesinin farklı kalınlıklarından oluşan, kenarlarından basit 
mesnetlenmiş 12 farklı tipteki uzun sandviç plakın kritik burkulma yüklerinin iki farklı yöntemle belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Uzun sandviç plak yaklaşımını (Kollar and Springer, 2003:178-180) sağlayacak 
biçimde dış cidarlar karbon/epoksi malzemeyle, öz ise balsa ağacıyla oluşturulan sandviç plakların, uzun kena-
rından eksenel yüklü durumu (enine sistem) çalışmanın sınırını oluşturur. Yöntem: Çalışmada kenarlarından 
basit mesnetli sandviç uzun dikdörtgen plakların kritik burkulma yükleri, uzun sandviç plak yaklaşımıyla 
(Matlab programında yazılan kodla) ve Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) ile çözümleme yapan ANSYS paket 
yazılımıyla hesaplanmıştır. Öz malzemesi olarak balsa ağacı, dış cidarların malzemesi olarak ise karbon/epoksi 
kompozit malzeme seçilmiştir. Dış cidarlar -45°, 0°, 45°, 90° açılarındaki tabakalardan farklı dizilimlerde, orta 
simetri eksenine göre simetrik, aynı kalınlıktan ve malzemeden oluşmuş kuazi-izotropik (yarı-izotropik) yapı-
dadır. Veri seti olarak dış cidarların farklı dizilimleri ve kalınlıklarıyla öz malzemesinin farklı kalınlıklarından 
oluşan 12 ayrı sandviç plak tipi incelenmiştir. Plağın uzun kenarlarına eksenel yönde yük etkimektedir. Uzun 
sandviç plak yöntemini sağlayacak biçimde plakların kısa kenarı a=0,2 m uzun kenarı b=0,62 m seçilmiştir. 
Çalışmada iki ana seçenek incelenmiştir. İlk seçenekte öz malzemesinin kalınlığı sabit tutulup (c=0,02 m), dış 
cidarların toplam kalınlığı 1, 2 ve 3 kat alınmıştır (t=0,0032, 0,0064 ve 0,0096 m). Aynı biçimde dış cidarların 
kalınlığı sabit tutulup (t=0,0032 m), öz malzemesinin kalınlığı 1, 2 ve 3 kat alınmıştır (c=0,02, 0,03 ve 0,04 
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m). İkinci seçenekte ise, öz malzemesinin ve dış cidarların kalınlıkları değiştirilip, aynı toplam ağırlığa sahip 
sandviç plakların kritik burkulma yükleri incelenmiştir. Bulgular: İlk seçenekte, öz malzemesinin kalınlığı 
sabit seçilip, dış cidarların kalınlığı arttırıldığında kritik burkulma yükü artmaktadır. Dış cidarların kalınlığı 
sabit tutulup, öz malzemesinin kalınlıkları arttırıldığında kritik burkulma yükü artmaktadır. Öz malzemesinin 
veya dış cidarların kalınlıkları arttırıldığında, kritik burkulma yükü öz malzemesinin kalınlığının arttırılma-
sından daha çok etkilenmektedir. İkinci seçenekte ise sandviç plakların toplam ağırlığı eşit olacak şekilde, öz 
malzemesinin ve dış cidarların kalınlıkları değiştirilip kritik burkulma yükü araştırılmıştır. Burada ilk olarak öz 
malzemesinin kalınlığı (c=0,02 m) sabit tutulup, dış cidarların 4 farklı tabaka dizilimi için toplam plak ağırlığı 
1,416 kg belirlenmiş, kritik burkulma yükleri bulunmuştur. Bu durumun ikinci kısmında kalınlıklar değiştiri-
lerek, dış cidarların 4 farklı tabaka diziliminden ve öz malzemesinden (c=0,07275 m) oluşan sandviç plağın 
toplam ağırlığı 1,416 kg olarak ilk kısımdaki toplam ağırlıkla eşit olacak biçimde düzenlenmiştir. Burada dış 
cidarların farklı diziliminin kritik burkulma yükünü fazla etkilemediği görülmüştür. Özün kalınlığının fazla, 
dış cidarların ise ince olduğu koşulda kritik burkulma yükü daha fazla bulunmuş, daha rijit yapı elde edilmiştir. 
Sonuç: Matlab programlama dilinde hazırlanan kod ile sandviç uzun dikdörtgen plakların burkulma analizleri 
uzun sandviç plak yaklaşımı ile hızlı bir biçimde elde edilmiştir. Bulunan sonuçlar, ANSYS paket programıy-
la elde edilen sonuçlara yakın çıkmıştır. Bu çalışmadakine benzer bilgisayar destekli parametrik analizlerle, 
sandviç yapıların ön tasarımında en uygun parametreler hızlı bir biçimde belirlenip, ağırlık, zaman, işgücü ve 
maliyetten tasarruf edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sandviç Uzun Dikdörtgen Plaklar, Burkulma, Parametrik Çalışma
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KİMYASAL STABİLİZASYON TEKNİKLERİNİN BENTONİT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ

Kubilay KARACA1, Aydın KAVAK2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Zeminler gerek üzerlerine inşa olan yollar ve yapıların temelleri gerekse de inşaat malzemesi olarak 
bütün inşaat projelerinde karşımıza çıkmaktadır. Farklı zeminler değişken özelliklere sahip olduğu gibi çevre 
ve iklim koşulları, zemin özelliklerinin değişmesine ve taşıma gücünün azalmasına neden olabilir. Herhangi 
bir inşaat projesinde, ilk adım arazide karşılaşılacak olan zeminin özelliklerinin kapsamlı ve doğru bir şekilde 
belirlenmesidir. Proje sahasında, yapılacak çalışmaya bağlı olmakla birlikte, zemin özellikleri her zaman mü-
hendislik açısından uygun olmayabildiği gibi ulaşım ve yol gibi yapılarda birçok problemli zeminin üzerinden 
geçilmesi, yapıların imalatı sırasında ise kullanılması gerekmektedir. Sorunlu olarak kabul edilen bu zeminle-
rin yerine elverişli zeminlerin kullanılması, zeminin veya inşaat yerinin değiştirilmesi bir çözüm olarak kabul 
edilebilse bile ekonomik ve teknolojik nedenlerden ötürü bu çözümler uygulanamamaktadır (Melih, 2010). Bu 
gibi durumlarda mevcut zeminin değiştirilme imkanı yoksa sorunlu olarak görülen zeminin özelliklerini iyi-
leştirme çalışmalarına başvurulmalıdır. İnşa edilen yapıların ve yol kaplamasının stabilitesi üzerine oturduğu 
zeminin özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmektedir (Tumluer, 2006). Zeminlerin kaya ve topraktan oluştu-
ğu kabulünü göz önünde bulundurursak kaya zeminlerin hafriyat zorlukları ve kompaksiyon hariç problemsiz 
kabul edilebilecek iken toprak zeminler daha problemli olarak bilinir. Toprak zeminlerin taşıma kapasitesini 
arttırmak, konsolidasyonu hızlandırmak, geçirimliliği azaltmak, kayma mukavemetini arttırmak ve şişme/ka-
barma gibi çevre etkilerini azaltmak amacıyla kireç, çimento, polimer veya silikon gibi bazı katkı maddeleri 
kullanılarak stabilizasyon işlemleriyle iyileştirilmesi mümkündür (Önalp, 1983). Amaç: Yapılan deneysel ça-
lışma, zemin iyileştirme yöntemlerinden biri olan stabilizasyon yöntemi ile yüksek plastisiteli bentonit kilinin 
kireç stabilizasyonu ile iyileştirilmesine müteakip mevcut fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir adım daha 
iyileştirilmesinde farklı oranlarda çimento, polimer ve silikon kullanımının, mukavemet ve durabilite üzerin-
deki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışma kapsamında problemli zeminleri 
temsilen bentonit kil numuneleri kullanılmıştır. Yalın numune ile gerçekleştirilen deneyler sonucunda, zeminin 
sıkışabilirlik ve mukavemet özellikleri belirlenmiştir. Ardından alternatif malzeme olarak kullanılan kireç, kat-
kısız bentonit kiline, kuru zemin ağırlığının %7,5 oranında ilave edilerek serbest basınç deneyleri için numu-
neler hazırlanmıştır. Bentonit kili ve %7,5 kireç homojen karışımlarına daha sonra optimum su muhtevasında 
kuru zemin ağırlığının %5 çimento, %7.5 çimento, %4 silikon ve %2 polimer gibi ayrı oranlarda katkı maddesi 
karıştırılarak serbest basınç deneyleri için yeni numuneler hazırlanmıştır. En az 3’er adet alınan tüm numunele-
rin anlık, 7 günlük ve 28 günlük kür süresi sonunda serbest basınç mukavemetleri tespit edilmiştir. Sınırlıklar: 
Tüm alınan numunelerin, kür süreleri boyunca ortam sıcaklığı veya rüzgar gibi çevresel faktörlerden korunma-
sında sınırlılıklar bulunmaktadır. Oluşturulan karışımların homojenliği tam olarak tespit edilememiştir. Yön-
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tem: Bentonitin geoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla kıvam limiti analizleri, özgül kütle tayini, modi-
fiye proktor, Harvard proktor ve serbest basınç deneyleri yapılmıştır. Öncelikle alınan bentonit kilinin mevcut 
su muhtevası ardından ise optimum su muhtevası bulunmuştur. Bir sonraki aşamada kireç stabilizasyonu için 
kullanılacak kireç miktarları Atterberg Kıvam Limiti sonuçlarına bağlı %7,5 olarak belirlenmiştir. Bentonit kili 
ve %7,5 kireç oranlarında hazırlanan numunelerinde optimum su muhtevaları Harvard Proctor deneyleri kul-
lanılarak belirlenmiştir. Modifiye proctor düzeneğinde en az 3’er adet boyu 7.00 cm çapı 3.30 cm olmak kaydı 
ile hazırlanan tüm bentonit (Wopt), bentonit + %7,5 kireç (Wopt), bentonit + %7,5 kireç + %5 çimento, bento-
nit + %7,5 kireç + %7,5 çimento, bentonit + %7,5 kireç + %4 silikon ve bentonit + %7,5 kireç + %2 polimer 
numuneleri anlık, 7 günlük ve 28 günlük kür sürelerini tamamladıktan sonra serbest basınç deneyleri yapılmış 
tüm numunelerin deney sonuçlarının karşılaştırılmalı tabloları hazırlanmıştır. Bulgular: Yol ve yapı inşaatla-
rında uzun dönem mukavemet artışlarına değinecek olursak 28 günlük serbest basınç mukavemetlerinde sırası 
ile bentonit kil numunesi optimum su muhtevasında %7,5 kireç ilavesi sonucunda 123 kPa’dan 843 kPa’ ya 
yükselmiştir. Daha sonrasında bentonit ve %7,5 kireç karışımı, çimento ilaveleri sonucunda 952 kPa ‘ya kadar 
serbest basınç mukavemetinde yükselme meydana gelmiştir. %4 silikon ilavesi sonucunda 1759 kPa ve % 2 
polimer ilavesinde sonucunda ise 2117 kPa’ya ulaşmıştır. Sonuç: Çalışma kapsamında, kirecin yüzeysel zemin 
stabilizasyonu çalışmalarında, alternatif katkı maddesi olarak kullanılabileceği gözlenmiştir. Kirecin bir inşaat 
malzemesi olması yanı sıra, zemin stabilizasyonunda kullanılmasının hem çevresel hem de ekonomik olarak 
büyük getirileri olması sebebiyle geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılması uygun olmaktadır. 
Laboratuvar deneylerinden elde edilen sonuçlara göre kirecin yüksek plastisiteli bentonit ile karıştırılması 
sonucunda, serbest basınç mukavemetlerini önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir. Bentonit + %7,5 kireç 
karışımının da %5 - %7,5 çimento, %4 silikon ve %2 polimer ile yapılan iyileştirmeler sonucunda serbest 
basınç mukavemetlerinde artış tespit edilmiştir. Polimer ile yapılan zemin iyileştirmesinin serbest basınç mu-
kavemetleri karşılaştırıldığında en yüksek, daha sonra silikon ve sonrasında çimento ile yapılan karışımların 
geldiği görülmektedir. Aynı zamanda kirecin diğer malzemelere göre düşük maliyeti nedeniyle yüzeysel zemin 
stabilizasyonu uygulamalarında mukavemeti arttırmak amacı ile kullanılmaları faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bentonit, Stabilizasyon, Kireç, Polimer, Silikon, Çimento

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Aydın KAVAK tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Kubilay KARACA’nın 
“Kimyasal stabilizasyon tekniklerinin bentonit üzerindeki etkilerin incelenmesi” konu başlıklı, yüksek li-
sans çalışmasından türetilmiştir. 
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AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ LİF LEVHANIN (MDF) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE 
İŞLEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

Özkan YAMAN1, Hüseyin PELİT2

1-2Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Ağaç işleri endüstrisinde ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin işlenmesinde kullanılan geleneksel 
makineler gün geçtikçe önemini kaybetmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu makinelerin yerini tam oto-
matik ve bilgisayar kontrollü makineler almaktadır. Üretimde kullanılan bu yeni nesil makineler iş gücünün 
azalmasına, ürün çeşitliliğine, üretim hattının hızlanmasına ve zaman tasarrufuna olanak sağladığı için ürün 
maliyetlerinin aşağı çekilmesinde işletmeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bilgisayar kontrollü su jeti 
(SJ) ve aşındırıcılı su jeti (ASJ), yakın geçmişteki dönem içerisinde çeşitli endüstri kollarında temizleme, kes-
me, delik açma gibi işlemlerde kullanım alanı bulmuş teknolojik makinelerdir. SJ teknolojisi 1970’li yılların 
başında yüksek hızlı su jetlerinin kullanılması ile başlamıştır. Bu teknoloji yumuşak malzemelerin işlenme-
sinde ideal bir çözüm olmasına rağmen metal, seramik ve ahşap gibi daha sert malzemelerin işlenmesinde çok 
verimli olamamıştır. SJ teknolojisi zaman içerisinde geliştirilmiş ve kesici sıvı içerisine değişik özellikteki 
aşındırıcı taneciklerin ilave edilmesiyle daha verimli bir kesim metodu (ASJ teknolojisi) olarak karşımıza 
çıkmıştır. ASJ teknolojisi; gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan, geniş bir uygulama alanına sahip ve endüst-
riyel uygulamalarda birçok avantaj sağlayan modern bir kesme metodudur. Bu teknoloji özellikle gelişmiş 
ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde ASJ teknolojisi; mermer, metal, cam, plastik, ahşap, 
kumaş, kağıt gibi değişik özellikteki birçok malzemenin kesilmesinde kullanılan avantajlı bir kesme yöntemi 
olmuştur. Kesim işlemi esnasında, toz, talaş, sıcaklık etkisi, zehirli gazlar veya kimyasal kirlilik oluşmaması 
bu teknolojinin bazı önemli avantajlarındandır. Amaç: Bu çalışmada, ASJ makinesi kullanılarak kenar kesim 
işlemi yapılmış orta yoğunluklu lif levha (MDF) malzemenin yüzey pürüzlülüğü üzerine seçilmiş işleme pa-
rametreleri etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Su jeti teknolojisi diğer kesim metotlarının güçlü 
bir alternatifi olarak görülmekte ve değişik malzemelerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Ahşap esaslı mal-
zemelerin işlenmesinde kullanılan geleneksel veya yeni nesil bilgisayar kontrollü makinelere yine bilgisayar 
kontrollü ASJ teknolojisi bir alternatif olabilir mi? sorusunun cevabı araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada, 18 
mm kalınlığındaki birinci sınıf kalite MDF kullanılmıştır. Taslak ölçülerde kesilen MDF paneller, polivinil 
asetat (PVAc) tutkalı ile iki ve üç katlı olacak şekilde preslenerek lamine yapılmıştır. Daha sonra MDF örnekler 
55×250 mm (genişlik×uzunluk) ölçülerinde olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu durumdaki örnekler, bilgisayar 
kontrollü aşındırıcılı su jeti (ASJ) makinesi ile aşağıda verilen işleme parametreleri kullanılarak kesilmiştir.

•	 Malzeme kalınlığı: 18 mm, 36 mm, 54 mm

•	 İlerleme hızı: 50 mm/dk, 100 mm/dk, 200 mm/dk

•	 Aşındırıcı kütle akış oranı: 200 g/dk, 300 g/dk, 450 g/dk
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•	 Kesici sıvı (su) basıncı: 3000 bar, 3800 bar

•	 Su jetinin çapı: 0,33 mm

Kesim işlemleri sonrası örneklerin yüzey pürüzlülük ölçümleri TS 2495 EN ISO 3274 ve TS 6212 EN ISO 
4288 esaslarına uyularak, ardışık profil değişikliklerini ölçebilen dokunmalı (iğneli) Mitutoyo SJ-301 cihazı 
ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde ortalama pürüzlülük (Ra) değeri esas alınmıştır. Örneklerin yüzey pürüzlü-
lüğü üzerine kesim parametrelerinin etkisi istatistiksel analizler ile belirlenmiştir. Bulgular: ANOVA test so-
nuçlarına göre, MDF örneklerin yüzey pürüzlülüğü üzerinde malzeme kalınlığı, ilerleme hızı, aşındırıcı oranı 
ve su basıncının etkisi önemli bulunmuştur (P≤0,05). DUNCAN testi karşılaştırma sonuçlarına göre, malzeme 
kalınlığı düzeyinde en yüksek pürüzlülük değeri 54 mm’de (10,75 μm), en düşük 18 mm’de (8,93 μm); iler-
leme hızı düzeyinde en yüksek 200 mm/dk’da (11,02 μm), en düşük 50 mm/dk’da (8,85 μm); aşındırıcı oranı 
düzeyinde en yüksek 200 g/dk’da (9,90 μm), en düşük 450 g/dk’da (9,54 μm) ve su basıncı düzeyinde 3800 
bar’a göre (9,49 μm) 3000 bar’da (9,92 μm) daha yüksek pürüzlülük değeri elde edilmiştir. Sonuç: Çalışma 
sonuçlarına göre, ASJ makinesi ile kesilen MDF örneklerin yüzey pürüzlülük değeri malzeme kalınlığı ve iler-
leme hızı artışına paralel olarak artış göstermiştir. Diğer taraftan, aşındırıcı miktarı ile su basıncındaki artışa 
bağlı olarak da yüzey pürüzlülük değerleri azalmış ve örneklerin yüzey düzgünlüğü artmıştır. Sonuç olarak, 
ASJ makinesi ile kesilecek ahşap esaslı malzemelerde daha düzgün yüzeyler elde edebilmek için malzeme 
kalınlığı ile ilerleme hızının düşük, aşındırıcı oranı ile kesici sıvı basıncının ise yüksek tutulması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Lif Levha, Aşındırıcı Su Jeti, Yüzey Pürüzlülüğü

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PELİT tarafından danışmanlığı yapılan Özkan YAMAN’ın 
Düzce Üniversitesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapıl-
makta olan “Aşındırıcı Su Jeti İle Kesilmiş Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin Yüzey Kalitesine İşleme 
Parametreleri Etkisinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. Ayrıca 
bu çalışma Düzce Üniversitesi BAP-2017.07.01.521 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklen-
mektedir.
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İKİ EKSEN HAREKET PLATFORMU İÇİN KONTROLCÜ TASARIMI VE DENEYSEL 
UYGULAMASI

Özgür TUNCEL 1, İbrahim USLAN2, Metin U. SALAMCI 3

1-2-3Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Sivil ve askeri hayatta gün geçtikçe yüksek önem kazanan kent güvenliğinin sağlanması ve sınır 
gözetleme görevlerinde, hedef bulma ve hedefe kilitlenme fonksiyonları, kritik bir görev haline gelmiştir. Bu 
amaçla tasarlanan yüksek çözünürlüklü ve menzilli elektro optik görüntüleme birimlerinin, verimli bir biçimde 
kullanılabilmesi de bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan en büyük adımlardan sayılmıştır. Bu hususta en 
kritik nokta, böyle büyük öneme sahip bir görevde, yüksek teknolojili cihazları yönlendirmede kullanılan iki 
eksen hareket platformlarının, isterler dahilinde yüksek hassasiyet ve kararlılıkta çalışabilmesi olmuştur. Bunu 
sağlarken, yönlendirme biriminin kendi iç yapısından ötürü oluşan kararsızlığın ve birimin bağlı bulundu-
ğu çevrede oluşan gürültülerin, üzerine bağlı bulunan sisteme aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
Hareket platformlarda oluşan belirsizliklerin, üzerlerine entegre edilen görüntüleme birimlerine etkilerini or-
tadan kaldırmak için yapılan çalışmalarda, farklı kontrol metotları ortaya konmuştur. Hareket platformlarının 
matematik modelinde doğrusallığı bozan etkileri içermesi sebebiyle, kontrolcü tasarımı yaparken doğrusal 
olmayan bir kontrolcü seçimi genel fikir olarak ortaya çıkmıştır. Ancak literatürde yer bulan kontrol çalışma-
ları incelendiğinde, doğrusal olmayan kontrolcü fikrinin yanında, klasik kontrol çalışmalarının da, hareket 
ekseninde oluşan belirsizlikleri sönümlemede etkili bir sonuç verebileceği görülmüştür. Amaç: Bu çalışmada, 
iki eksen hareket platformu üzerine entegre edilen bir görüntüleme biriminin, bakış hattı stabilizasyonunun 
sağlanabilmesi amacıyla sistemden alınan veriler ışığında klasik kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Kapsam: Ça-
lışma kapsamında, yan ve yükseliş eksenlerinden oluşan iki eksen hareket platformu ile gerçek zamanlı olarak 
çalışabilmek için test düzeneği kurulmuş ve eksenlerin her birinin karakteri incelenmiştir. Elde edilen veriler 
kullanılarak sistem denetimi sağlanmıştır. Sınırlıklar: İki eksen hareket platformları, içerdiği motorların di-
namiğinden, yapının içermiş olduğu atalet dengesizliğinden ve parçaların birbiriyle olan teması sonucu ortaya 
çıkan sürtünmeden dolayı doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir. Ancak çalışma kapsamında ele alınan hareket 
platformunda etkilerinin az olmasından dolayı, doğrusal yapıyı bozan düzensizliklerin göz ardı edilerek, sis-
temin doğrusal olduğu kabulü yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada ilk olarak gerçek zamanlı verilerin alınacağı 
test alt yapısı kurulmuştur. Daha sonra sistemin blok diyagramı, Matlab Simulink ortamında oluşturulmuştur. 
Sistemin yan ve yükseliş eksenlerine ayrı ayrı karakteristiği bilinen bozucu girişler verilerek, sistemin tepkisi 
kayıt altına alınmıştır. Kaydedilen veriler kullanılarak eksenlerin Bode diyagramları çıkarılmıştır. Çıkarılan 
Bode diyagramları hareket platformu için istenilen değerler ölçüsünde şekillendirilerek, eksenlerin hız dön-
güleri için çift PI kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Bulgular: Yapılan kontrollü çalışmalar neticesinde iki eksen 
hareket platformunun her bir ekseni için ayrı ayrı frekans tepki fonksiyonları elde edilmiştir. Bu fonksiyonlar 
kullanılarak eksenlerin hareket davranışlarının incelenebileceği Bode diyagramları çıkarılmıştır. Elde edilen 
Bode diyagramları sistemden beklenen hassasiyet çerçevesinde şekillendirilerek, yan ve yükseliş eksenlerinin 
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hız döngüleri için çift PI kontrolcünün parametreleri elde edilmiştir. Elde edilen kontrolcü parametreleri Simu-
link ortamında hazırlanan blok diyagramında yerine yerleştirilerek, sistem üzerinde uygunluğu test edilmiştir. 
Son olarak iki eksen hareket platformunun eksenlerinin, tasarlanan kontrolcü parametreleri sisteme yüklü iken, 
istenilen konuma yerleştiğini gösteren grafikler elde edilmiştir. Sonuç: İki eksen hareket platformları elektro 
optik sistemlerinin bakış hatlarını genişletmenin yanında, hedefin hassas bir biçimde takip edilmesine de ola-
nak sağlayan platformlar olmuştur. Yapılan deneyimlemenin sonucunda, hareket platformu yan ve yükseliş 
eksenlerinin hız döngülerine uygulanan çift PI kontrolcü yardımı ile stabilize hale getirilmiştir. Bu sayede 
platform üzerine yerleştirilen görüntüleme birimleri, hedef yakalama ve takip işlemlerini hassas bir biçimde 
gerçekleştirebilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile birlikte hareket platformlarında, hız döngüsü için çift PI kullanımı 
ilk defa uygulamalı olarak denenmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İki Eksen Hareket Platformu, Kontrol Sistemi, Stabilizasyon, Çift PI, Bode Şekillendirme

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. İbrahim USLAN tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yayınlanmış Özgür TUNCEL’in 
“İKİ EKSEN HAREKET PLATFORMUNUN DENGELİ HALE GETİRİLMESİ VE UYGULANMASI” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNİN MİMARİDE KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN 
İNCELENMESİ

Zuhal ŞİMŞEK

Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Yirminci yüzyılda, endüstriyel üretimin yoğunlaşması ile birlikte artan enerji ihtiyaçları, doğal 
kaynakların hızla tüketilerek, fosil yakıtların yoğun olarak kullanılması, açığa çıkan sera gazları ile karbon 
salınımının artması sonucunu doğurmuştur. Üretilen bütün enerjinin %40’ı binalar tarafından tüketilmekte, çı-
karılan hammaddenin %40’ı ise inşaatlarda kullanılmaktadır. Ayrıca çevreye atılan atıkların yaklaşık olarak % 
40’ı inşaat sürecinde açığa çıkmaktadır. İnşaat atıklarının yansıra, inşaat malzemelerinin üretiminde ve yapıla-
rın ısınma süreçlerinde açığa çıkan CO2, karbon salınımının % 30’nu kapsamaktadır. Karbon emisyonunun ve 
çevreye verilen bu zararların azaltılması için birçok farklı yöntem uygulanmakla beraber, yapılan araştırmalar 
sonucunda en etkili yöntemlerden birinin ısı yalıtımı olduğu belirlenmiştir (Balo 2017). Enerji kayıplarının en 
aza indirgeyerek, ısınmak için kullanılan ısının azaltılması bu aşamada önem kazanmaktadır. Ayrıca bu amaç 
ile yapılarda kullanılan yalıtım malzemelerinin üretim süreçleri boyunca enerji, doğal kaynak tüketimi ve kar-
bon emisyonu oluşmaktadır. Çevreye zarar veren bu durumlar, doğal kaynakların tüketimi ve enerji verimliliği 
konusunda daha duyarlı olunması gerektiği gözler önüne sermiştir. Enerji kullanımının, atıkların ve karbon sa-
lınımının azalması, ekoloji ve sürdürülebilir mimarlık tanımlarını gündeme getirmiştir. Yapı üretim kaynakları, 
malzemenin ve enerjinin etkin kullanımı, yapı içi konforu ve insan sağlığının gözetilmesi ve atık yönetimi aşa-
maları sürdürülebilir mimarlık prensipleridir. Bu prensiplerin, enerji korunumunun sağlanabilmesi için yapı-
lan yalıtım aşamalarında değerlendirilmesinin sürdürülebilir mimarlığa önemli etkileri bulunmaktadır. Yalıtım 
yolu ile sürdürülebilir mimarlık, yalıtım malzemelerin üretim aşamalarında kullanılan ham madde, tüketilen 
enerji kaynakları, malzemenin uzun dönem performansı, zaman içinde geçirdiği tadilat ve onarım aşamalarının 
hepsinin değerlendirmesini ile sağlanabilir. Bu aşamada mevcut sistemlerden çok daha sağlıklı, ince ve geri 
dönüşümlü ekolojik ve nano ölçekte üretilen yalıtım malzemelerinin kullanımı gündeme gelmektedir. Pamuk, 
mısır koçanları, ayçiçeği bitki sapları, gazete atıkları (selüloz), talaş v.b. atıklar, saman, uçucu küller, yüksek 
fırın cürufları, cam ve tuğla atıkları, gibi birçok tekstil ve tarımsal atıklar diğer malzemeler ile birlikte panel, 
şilte veya beton katkısı olarak yalıtım amaçlı kullanılabilmektedir. Fakat tüm bu atıklar başka malzemeler ile 
birlikte kompozit olarak üretilmektedir. Atıkların değerlendirildiği bu yalıtım malzemelerinin yanı sıra, daha 
ince boyutlarda daha verimli ve sağlıklı yalıtım kaplamalarının kullanılması için çalışmalar başlatılmıştır. Gü-
nümüzde yalıtım malzemelerini cm bazında değil, nanoteknoloji sayesinde nanometrik boyutta üretebilmek 
mümkün olabilmektedir. Nanoteknoloji ile üretilen vakumlu izolasyon panelleri, aerojel ve faz değiştiren yapı 
malzemeleri, yapılarda ısı yalıtımı ve enerji korunumu açısından geleneksel yöntemler ile uygulanan yalıtım 
sistemlerine oranla daha verimli ve sağlıklı sonuçlar vermektedir. Amaç: Bu çalışmada, nano yalıtım malze-
melerinin yansıra, tarımsal ve tekstil atıkların değerlendirilerek oluşturulan yüzeysel ve bünyesel ekolojik bina 
yalıtım malzemeleri ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi verilmesi, bu konuda mimarlar üzerinde farkında-
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lık yaratmak ve bu yalıtım malzemelerinin üretim ve kullanım süreçlerinde geleneksel yalıtım malzemelerine 
karşı sürdürülebilirliğe olan katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çevresel atıkların çimento ile yer değiş-
tirilerek kullanılması, beton üretiminde harcanan enerjinin ve açığa çıkan karbondioksitin azaltılması yönün-
de büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ayrıca, tekstil ve tarımsal atıkların betonun bünyesel 
yalıtımındaki rolü ve uzun dönem performansının arttırılmasındaki katkısı incelenerek sürdürülebilirliğe olan 
katkılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma, tarımsal ve tekstil atıkları ve nano teknoloji 
kullanarak üretilen ısı ve su yalıtım malzemelerinin incelenmesi çerçevesinde şekillenmiştir. Bu malzemelerin 
üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde geleneksel yalıtım malzemelerine göre enerji kullanımı, doğal 
çevre kaynakların tüketimi, geri dönüşüm, onarım ve tadilat gereksinimlerine yönelik bilgilere değinilmiş ve 
örneklerle birlikte incelenmiştir. Yöntem: Çalışmada, enerji verimliğinin ve konfor koşularının sağlanmasında 
etkili olan ısı yalıtım malzemelerinin yansıra, yapıların uzun dönem performanslarının sağlamasında gerekli 
olan su ve yangın yalıtım malzemelerine ve uygulama yöntemleri derinlemesine bir literatür araştırması yapı-
larak örneklerle yer verilmiştir. Ayrıca dünyada, ekolojik ve nano yalıtım malzemelerinin kullanıldığı yapılar 
araştırılarak incelenmiştir. Değerlendirme ve Sonuç: Ekolojik yalıtım malzemeleri üretim aşamasında kulla-
nılan enerjinin ve çevresel atıkların azalmasına, kullanılmasından sonra malzemenin geri dönüştürülmesine, 
kullanım aşamalarında çok düşük maliyetler ve müdahaleler ile malzemelerin yenilenmesi gibi birçok olumlu 
sonuç doğurmaktadır. Aynı şekilde nano ölçekte malzemelerin kullanılması çok ince kalınlıklarda daha uzun 
ömürlü yalıtım çözümlerine olanak vermektedir. Fakat ekolojik yalıtım malzemelerinin mikroorganizmalara, 
yangına karşı dayanıklı hale getirilebilmesi için bazı katkıların kullanılması da kaçınılmazdır. Bu durum mal-
zemelerin ekolojik özelliğini azaltan olumsuz bir yön olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu malzemelerin daha 
yaygın olarak üretilmemesi büyük projelerde kalımını ve teminini zorlaştıran bir etken olmakladır. Sonuç 
olarak endüstriyel olarak üretilen yalıtım malzemeleri ile ekolojik yalıtım malzemelerinin yapıya ve çevre 
sağladığı olumlu katkılar ve olumsuz yönler tartışılmış ve bu malzemelerin kullanılması ile çevreye duyarlı, 
konforlu ve sağlıklı yapıların yapılması öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yalıtım, Nano Teknoloji, Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Sürdürülebilir Mimarlık
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GAZ KÜTLESEL DEBİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Yılmaz GÜVEN1, Eray YILMAZLAR2, Volkan ERDEMİR3

1-2 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  
Kırklareli / Türkiye

3 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü,  
Kırklareli / Türkiye

Öz: Debi ölçümü için çok sayıda yöntem bulunmaktadır. En önemli debi ölçüm yöntemleri Bernouilli Denk-
leminin uygulandığı hidrodinamik prensiplere dayanmaktadır. Ölçüm, akışkanın aktığı boru içerisinde yapı-
lan kesit daralmasından yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Venturimetre, orifis, lüle gibi akışkan debisinin 
ölçümünde kullanılan yapıların temel ölçüm ilkesi bu şekildedir. Bu yöntemlerde; kesit daralmasına karşılık 
akışkan hızının değişimi ve buna bağlı bir basınç düşümü söz konusudur. Akışkanın bir boru içerisindeki 
kısıtlanmış bölmeden geçirilerek hızı değiştirilir ve debi ile orantılı basınç oluşur. Borunun çapı büyüdükçe 
akışkanın hızı azalır, basınç artar; çap küçüldükçe hızı artarken basınç azalır. İki nokta arasındaki basınç far-
kı diferansiyel basınç algılayıcı ile ölçülerek debi ölçümü gerçekleştirilir. Giriş: Kütlesel debi; herhangi bir 
kesitten birim zamanda geçen madde miktarıdır. Gaz fazındaki bir akışkanın kütlesel debisini doğru olarak 
ölçmek genellikle zor, masraflı ve enerji tüketimi gerektiren bir süreçtir. Bunun için akışkanı çevreleyen or-
tam, akışkanın aktığı malzemenin cinsi ve şekli, ortam sıcaklığı, fiziksel özellikleri ve akış sırasında meydana 
gelebilecek bozucu etkiler ölçümün zorlaşmasına etki eden faktörlerdir. Çok büyük veya çok küçük ölçme de-
ğerleri, yüksek sıcaklıklar, kaynama noktası yakınında bulunan haller ve akış halindeki salınımlar kütlesel debi 
ölçümünü daha da zor hale getirebilmektedir. Orifis ile debi ölçülmesinde doğrudan debi ölçülememektedir. 
Ölçülen büyüklük, kesit daralmasındaki etki basıncıdır. Bu basınç farkı yardımıyla debi hesaplanarak belirle-
nebilmektedir. Bunun için ayrıca geometrik parametreler ile akışkan özelliklerine ve akışkan hızına bağlı ola-
rak bazı katsayılarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada uygulanan yöntemde 4 adet orifis diyagonal 
şekilde yerleştirilip diyagonal köşeler arasında sirkülasyon yapan bir fan ile debi kontrolü sağlanarak ölçüm 
yapılmıştır. Amaç: Bu çalışmada, standart orifis ile debi ölçüm yöntemlerinden farklı olarak diyagonal olarak 
yerleştirilmiş orifis kullanılan deney tesisatı ile ölçümler yapılarak gaz kütlesel debi ölçümü gerçekleştirilmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Akışkanların debi ölçümü için çoğunlukla tercih edilen ve basit bir yöntem olması 
nedeniyle, bu çalışmada orifisli deney tesisatı üzerinde çalışmalar yapılmış ve çalışma sadece gaz fazındaki 
akışkanlar için gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada dört adet orifis, elektrik devrelerindeki wheatstone 
köprüsüne benzer bağlantı şeklinde kullanılmaktadır. Sistemde oluşturulan köprünün ortasında, gaz akışkanı-
nın sirkülasyonunu sağlayan bir adet fan ile sisteme ana gaz girişinin sağlanması amacıyla sirkülasyon fanı ile 
aynı özelliklere sahip bir fan kullanılmıştır. Tesir basıncı, orifiste değil köprünün diyagonalinden belirlenmiş-
tir. Diyagonaldeki basınç ölçümü için U manometre kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda analitik 
hesaplama yoluyla gaz kütlesel debi değeri elde edilmiştir. Kısıtlar: Orifis ile debi ölçülmesinde, doğrudan 
debi ölçülememektedir. Ölçülen büyüklük, kesit daralmasındaki tesir basıncıdır. Bu basınç farkı yardımıyla 
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teorik olarak, bazı bağıntılardan yararlanılarak kütlesel debi hesaplama yoluyla bulunmaktadır. Kütlesel debi 
ölçümü yapılacak olan akışkanın değişimi, ölçme işlemi için yeniden düzenleme gerektirmektedir. Araştır-
manın Problemi: Debi ölçümünde kullanılan çok sayıdaki yöntemden biri de orifis kullanmaktır. Kullanılan 
diğer yöntemlerde olduğu gibi orifiste de kesit daralmasına karşılık akışkan hızının değişimi ve bir basınç 
düşümü meydana gelmesinden yararlanılarak debi ölçümü yapılmaktadır. Bu çalışmada ölçüm için yeni bir 
tesisat düzeneği geliştirilerek farklı bir ölçüm metodu oluşturulmuştur. Araştırmanın Sınırlılıkları: Yapıla-
cak olan tesisatın boyutlarının istenen boyutlara indirilememesi, deney tesisatının imalat ve montaj zorlukları, 
kullanılan akışkanların fiziksel özellikleri, güvenlik ve tesisatın sızdırmazlığının sağlanmasındaki zorluklar-
dan dolayı gaz akışkan olarak hava kullanılmıştır. Bulgular: Tesisatın ortasında bulunan sirkülasyon fanı, 
tesisat içerisinde hava debisini iki kola ayrılarak sürekli dolaşan bir hava debisi oluşturmaktadır. Bu durumda, 
dışarıdan hava girişi olmadığı sürece sistem dengede kalmaktadır. Tesisat dışından hava girişi sağlandığında 
ise mevcut olan denge bozularak fanlara ait debilere bağlı olarak tesisat kollarında farklı debiler oluşmaktadır. 
Ana koldan tesisata gönderilen gaz debisine göre ana kol debisinin sirkülasyon debisinden büyük yada küçük 
olması gibi iki farklı durum meydana gelmektedir. Her iki durum da incelendiğinde, ölçüm için doğru sonu-
cun ana fan debisinin sirkülasyon fan debisinden büyük olması durumunda elde edildiği görülmüştür. Sonuç: 
Bu çalışma kapsamında kullanılan dört adet orifis yardımıyla, elektronikteki wheatstone köprüsüne benzer 
bağlantı şekli gerçekleştirilerek gaz akışkanlara ait debi ölçümünde kullanılabilecek bir yöntemin denemesi 
gerçekleştirilmiştir. Teorik olarak bazı bağıntılardan yararlanılarak akış halindeki hava debisinin diyagonal-
lerden elde edilen tesir basıncının doğrudan akış borusundan geçen kütlesel debi ile orantılı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yapılan deney uygulamalarında bunun gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ölçülmek istenen kütlesel 
debinin alt ve üst diyagonallerden elde edilen basınç farkının bir katsayı ile çarpımına eşit olduğu görülmüştür. 
Ölçülecek debi değeri arttıkça yöntemin daha doğru sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. Daha iyi ölçüm 
sonuçları için ana fan debisinin sirkülasyon fan debisinden büyük olmasının gerektiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orifis ile Debi Ölçümü, Gaz Kütlesel Debisi, Gaz Kütlesel Debi Ölçümü

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Ing. Ahmet CAN tarafından danışmanlığı yapılan Trakya Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Volkan ERDEMİR’in 
“Gaz Kütlesel Debisi Ölçülmesi İçin Geliştirilmiş Bir Yöntemin Hassasiyet ve Güvenirliğinin Araştırılması” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.



294

SÖZEL SUNUMLAR

ESKİ YAPILARIN KULLANIM DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPI TİPOLOJİLERİ ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ

İrem ERŞAN ÖZÇİFÇİ1, Kunter MANİSA2

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Şehirlerin biyolojik saatleri, insanlarınki ile eş zamanlı çalışmaktadır. Şehrin gelişimi; sosyal, po-
litik ve teknolojik alanlarda şehrin yapılı çevresi için kilit bir rol oynamaktadır. Eski yapılar, zaman içerisinde 
bozulmaya şahitlik etmekte; yaşayan kullanımlarını, boşalan mekânlar ve yıkım ile takas etmektedir. Kullanım 
amacından uzaklaşan veya terk edilen eski yapıların, yerel ölçekten başlayarak küresel nitelikte etki sağla-
yacak efektif ve ekonomik bir opsiyon olarak ele alınması gereklidir. Bir yapının yeniden istihdam edilmesi 
ve saklı değerlerinin yüzeye çıkarılması anlamına gelen “kullanım dönüşümü”, mevcut bir yapının kullanım 
amacını çağdaş gereksinimler doğrultusunda değiştirerek onu yaşatan en önemli koruma uygulamalarından bi-
ridir. Kullanım dönüşümü planlanan yapıda, gerekli müdahale seviyesinin saptanabilmesi için yapının tarihi ve 
kültürel geçmişinin anlaşılması büyük önem taşır. Yapının mimari ve mekânsal potansiyeline ilişkin alınacak 
kararlar, kültürel ve sosyal değerinin dikkatlice analizini gerektirir ve bu potansiyelin ortaya çıkarılması, yapı-
nın çevresi ile birlikte bir bütün halinde değerlendirilmesi ile mümkündür. Yerel halk, kentin geçmişini temsil 
eden eski yapılara karşı duygusal davranmaktadır. Bu yapılar; kolektif belleğe katkıları, mimari kimlik ve kül-
türel önemlerini tayin eden form, malzeme, strüktür ve fonksiyonun ayrılmaz ilişkisi ile karakterlerini kazanır. 
Eski yapılar; yeni işlevi ile kentte ihtiyaç duyulan bir fonksiyonu tamamlayabilir, kente ait olmanın gururunu 
canlandıran, halkın saygısını kazanan bir odak noktasına dönüşebilir ve daha büyük bir kentsel yenileme çalış-
masının başlamasına sebep olabilir. Malzemenin, mekânın, enerjinin ekonomik kullanılması, altyapıdan daha 
iyi faydalanılması gibi kullanım dönüşümünün doğasında var olan sürdürülebilir nitelikler, gelecekte dönüşüm 
projeleri ile kentlerin kurtuluşundaki ana kriterler olacaktır. Eski yapıların parçası olduğu kentsel gelişim plan-
larında, tasarım ve mimari uzmanlığa sahip projelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş koruma kavramı 
kapsamında; bu yapıların geçmiş, bugün ve gelecekte süreklilik arz edecek şekilde aktif olarak korunması ge-
rekmektedir. Yapının sosyal sürdürülebilirliği, yeni işlevinin ve kullanıcılarının gereksinimlerini yeterli derece 
karşılayabilmesi ile sağlanabilir. Yapının sahip olduğu değerler ve karakterine zarar verilmeden adaptasyonu, 
yeni kullanım amacının kent kültürü içerisinde kabul görmesi, kentsel sembol değerinin ortaya çıkartılması ve 
kent ölçeğindeki çevre karakterlere saygısı ile mekânın performans düzeyinin tespit edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Bu çalışmada amaç; eski yapıların kullanımı dönüşümü ile kentsel mekâna olan katkılarını, yapı 
tipolojileri üzerinden tartışmaktır. 1970’lerin ileri gelen araştırmacılarından Cantacuzino, “New Uses for Old 
Buildings” kitabında kullanım dönüşümü kavramını uluslararası örnekler kullanarak 11 farklı yapı tipolojisi 
altında incelemeye almıştır. 1989’da benzer bir inceleme yöntemi kullanarak konuyu 6 farklı tipoloji altında 
inceleyen ikinci kitabını yayınlamıştır. Bu araştırmada yapı tipolojileri; (1) endüstri yapıları, (2) dini yapılar, 
(3) ulaşım yapıları, (4) ofis yapıları, (5) kamusal yapılar, (6) konut ve konaklama yapıları, (7) askeri yapılar 
olmak üzere 7 bölüm ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın devamında, belirtilen yapı tipolojilerine ait seçili kulla-
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nım dönüşümü projeleri yardımıyla; yapının bulunduğu bölgeye katkısı, çevresel karakter, çevresindeki doku 
ile bütünleşmesi, kent içinde merkez oluşturması ve kent imajı üzerindeki etkisi ile tarihi, kültürel, ekonomik 
ve çevresel sürekliliği ve yapının sürdürülebilirliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapılar, Kullanım Dönüşümü, Sosyal Sürdürülebilirlik, Tipoloji

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Kunter MANİSA danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’nda yapılmakta olan İrem ERŞAN ÖZÇİFÇİ’nin “Adaptive Re-
use” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir. 
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BREEAM COMMUNITIES ve LEED ND SERTİFİKA SISTEMLERININ KENTSEL 
YERLEŞIMLERDE ANA KATEGORİLER ÜZERINDE KRİTERLERİNİN GENEL 

KARŞILAŞTIRMALARI

Sevil JAHED1, Fatma ERDOĞANARAS 2

1-2 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde dünyadaki doğal çevrenin yok olması, enerji tüketimini artması, iklim değişikliği, yük-
sek hava sıcaklığı, petrol krizi, çevre sorunları, kaynakların sınırlı olması nedeniyle insan sağlığını olumsuz et-
kileyen faktörlerin yanında, kentsel yerleşimlerin daha yaşanabilir, daha yeşil ve sürdürülebilir sağlama gereği 
olması amacıyla çeşitli sertifika sistemleri geliştirilmektedir. Genel olarak LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında 
Liderlik) ve BREEAM (Yapı Araştırma Kuruluşunun Çevresel Değerlendirme Metodu) dünya çapında en çok 
tercih edilen ve kullanılan sertifika sistemleridir. Her iki sertifika sistemide, yeşil ve sürdürülebilirliğin 3 temel 
(çevresel, ekonomi ve sosyal) kriterlerini sağlayan bir değerlendirme sistemidir. BREEAM Communitiesin 
genel olarak amacı, yapılı çevrenin çevresel etkilerini hafifletirken sosyal ve ekonomik faydalar sağlamak ve 
bunu yaparken BREEAM, gelişmelerin sürdürülebilirlik faydalarına göre tanınmasını sağlayıp ve sürdürüle-
bilir kalkınma talebini teşvik etmektir. LEED ND derecelendirme sistemin genel olarak amacı ise, toplumsal 
eşitliği, toplum sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi korumak, geliştirmek 
ve geri kazanmak, sürdürülebilir ve yenilenebilir malzeme kaynaklarının çevrilmesini teşvik etmek, küresel 
iklim değişikliğine etkilerini azaltmak, insan sağlığını korumak, su kaynaklarını koruyup ve geri kazanmak, 
daha yeşil bir ekonomi oluşturmak amaçlamaktadır. Amaç: Çalışmanın amacı topluluklar ve mahalle gelişim-
ler bazında BREEAM Communities ve LEED ND in tüm ana katagorileri ve altındaki başlıklar ve kriterler 
açısından ortak ve farklı konuları belirlemektir. Bu ana katagoriler; LEED ND sertifika sistemi için, akıllı 
konum ve bağlanti (SLL) ( 14 alt başlığa sahip), mahalle dokusu ve tasarim (NPD) ( 18 alt başlığa sahip), yeşil 
altyapı ve yapılar (GIB) ( 21 alt başlığa sahip), yenilikçilik (IN) ( 2 alt başlığa sahip) ve bölgesel öncelikler 
(RP) ( 1 alt başlığa sahip) olarak beş grup ta toplanmaktadır. BREEAM Communities sertifika sisteminde ise 
altı grup altında mevcuuttur. Bu başlıklar; Yönetim (GO) ( 4 alt başlığa sahip), Sosyal ve ekonomik refah (SE) 
( 17 alt başlığa sahip), Kaynak ve enerji (RE) ( 7 alt başlığa sahip), Arazi kullanımı ve ekoloji (LE) ( 6 alt baş-
lığa sahip), Yenilikçilik (Inn) ( 1 alt başlığa sahip) ve Ulaşım ve hareket (TM) ( 6 alt başlığa sahip), olarak altı 
katagori altında sıralanmaktadır. Kapsam: Bu çalışmada topluluklar ve mahalle gelişimler bazında tüm ana 
kriterler ve katagoriler, BREEAM Communities ve LEED ND sertifika sistemleri kapsamında genel olarak, 
incelenerek karşılaştırılmıştır. Sınırlıklar: Bu çalışmada sadece LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinde 
LEED ND ve BREEAM Communities ana başlığına bakılmıştır ve dünya çapındaki diğer çeşitli sertifika 
sistemleri ele alınmamıştır. Yöntem: Yöntem olarak bu çalışmada BREEAM Communities 2018 sertifika sis-
temi ile LEED ND 2018 v4 sertifika sistemi belirlenmektedir. Ayrıca iki farklı sertifika sisteminin ana değer-
lendirme başlıkları açısından önem verdiği konular, puanlar, gereklilikler ve kriterler incelenmiştir. Bulgular: 
Bu çalışmada, değerlendirme sürecinde baz alınan BREEAM Communities 6 ana katagori üzerinden, LEED 
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ND sertifikasyon sisteminin 5 ana katagorisi ile toplam değerlendirme puanı açısından farklılık göstermek-
tedir. BREEAM Communities sertıfika sisteminde ana katagoriler arasında en ağırlık verilen konu Sosyal ve 
ekonomik refah (SE) olurken, LEED ND de mahalle dokusu ve tasarım başlığıdır. LEED ND sertifika sistemi 
önceliği mahalle dokusu ve tasarıma verirken, BREEAM Communities sertifika sistemi önceliği Sosyal ve 
ekonomik refaha vermektedir. Sonuç: LEED ND ve BREEAM Communities sertifika sistemleri, topluluklar 
ve mahalle gelişimler kapsamında genel olarak LEED ND 5 ana katagoriden, BREEAM topluluklar ise 6 ana 
katagoriden oluşmakta olup, toplam alt konu ve başlık BREEAM Communities de 41 ve LEED ND sertifi-
ka sisteminde 56 adet bulunmaktadır. Benzerlık olarak iki sertifika sistemide ana katagori ve alt konulardan 
oluşmaktadır. Sadece bir farklılık olarak BREEAM Communities ayriyetten alt konuları 3 aşamada belirle-
mektedir. LEED ND sertifika sisteminde en başdan iki şekile (mahalle gelişimler ve mahalle gelişimler planı) 
ayrılmışken BREEAM Communities sadece bir şekilde sunulmaktadır. LEED ND ve BREEAM Communities 
sertifika sistemlerinde her ana konu ve katagori için puan miktarı ve ağırlığı farklıdır. LEED ND ve BREEAM 
Communities sertifika sisteminde bazı ana başlıklar ve alt başlıklar örtüşmektedir ve bazıları ise diğerinde 
bulunmamaktadır. LEED ve BREEAM sertifika sistemi 1 ana katagori ve başlıkta (yenilikçilik) örtüşmekte-
dir. Genel olarak her iki sertifika sisteminde katagori ve başlık olarak benzerlıkler olsa bile ana katagoriler ve 
onların alt başlıklarında isim ve içerik olarak farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca bazı kriterler, başlıklar ve ka-
tagoriler diğer sertifika sisteminde bulunmamaktadır. LEED ND ve BREEAM Communities derecelendirme 
sistemleri farklılık gösterip, LEED ND de puan ağırlık olarak tüm ana katagoriler kapsamında 110 üzerinden 
değerlendirme yapılarak beş farklı sertifika tipine sahipken, BREEAM Communities değerlendirme sistemi 
126 puan üzerinden değerlendirme yapıp, altı farklı sertifika verilmektedir. BREEAM Communities sertifika 
sisteminin sertifikalandırma aşamaları iki tipe ayrılmışken ( planlama aşaması (geçici değerlendirme) ve inşaat 
sonrası aşama (Son değerlendirme)) LEED ND sertifika sistemi üç tipe (planlama aşaması (geçici değerlen-
dirme), inşaat sürecindeki aşama (geçici değerlendirme) ve inşaat sonrası aşama (Son değerlendirme)) belge-
lerine sahıptır. LEED ND sertifika sisteminde genellikle bir kriterden puan kazanmak icin farklı seçenekler 
sunulmuştur ve onların biri uygulandığı zaman puan kazanılmaktadır. BREEAM Communities de ise bir kriter 
için farklı başlıklar sunulmakta ve puan kazanmak için hepsi uygulanmalıdır. BREEAM Communities ile bir 
farklılık olarak LEED ND sertifika sisteminde bazı alt başlıklar ek istekler içererek iki kere tekrarlanmakta 
birincisi gerekli kriter ve ikincisi normal kriter olark mevcuttur. Buna karşın BREEAM Communities sertifika 
sisteminde her kriter bir kez kriter olarak verilmektedir. LEED ND sertifika sisteminde gerekli krieter olarak 
geçen başlıklar puan kapsamamaktadır. BREEAM Communities de ise aksine gerekli kriter olarak geçen baş-
lıklar puan kapsamaktadır. Her iki sertifika sisteminde ortak benzerlik olarak gerekli ve zorumlu kriter sayı 12 
adet dir. LEED ND v4 2018 teknik kılavuzu genel özellikleri; amaç ve gereksinimler; adım adım rehberlik; 
daha fazla açıklama; gerekli dokümantasyon; referans standartlar ve tanımlar; BREEAM communities teknik 
kılavuzu genel özellikleri ise; konu bilgileri, amaç, değerlendirme kriterleri, uygunluk notları, kanıt, ek bilgi 
ve ekler mevcuttur. LEED ND ve BREEAM Communities sertifika sistemleri genel olarak ana katagorilerin, 
alt başlıklar ve kriterlerin sağlanması için belirlenmiş ölçümler, tablo değerleri, ilgili bilgisayar programların, 
belli hesaplama yöntemleri veya genel ifadeler ve isteklerin kullanılması gibi işlemler ile uygulanmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: BREEAM, LEED, Sürdürülebilirlik, Sertifika Sistemi, Kentsel Topluluklar 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniver-
sitesi, Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış 
Sevil JAHED’ın “Toplu Konut Alanlarının Sürdürülebilir Konut Yaşam Alanları Tasarımı Ve Planlama 
İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ankara Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından 
türetilmiştir. 
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POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI 
İLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE KONTROLÜ

Mesut KANDEMİR1, İdris KARAGÖZ2

1 Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği A.B.D. Yalova / Türkiye
2 Yalova Üniversitesi, Yalova MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Yalova / Türkiye

Öz: Giriş: Çekirdekleştirleşme işlemi, yarı kristalin yapıya sahip polipropilen (PP) gibi malzemelerin soğuma 
esnasında kendiliğinden oluşabildiği gibi, çeşitli katkı/dolgu maddeleri kullanılarak da olabilmektedir. Çekir-
dekleştirici ajanlar (ÇA), PP’ nin kristal bölgelerinin oluşması için başlatıcı ya da ilk oluşum çekirdeği gibi 
davranmaktadır. PP zincirleri çekirdekleştirici ajanlar etrafında yönlenerek kristallenme meydana getirmek-
tedir. Kristaller diğer kristal bölgeler ile çakıştığında son bulmaktadır. PP’ nin mekanik özellikleri yapısında 
bulunan kristal bölgeler ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek kristalin bölgelere sahip PP, kristal bölge oranı az olan 
saf PP’ ye kıyasla daha iyi mekanik özellikler sergilemektedir. Kullanılan ajan ile saf PP’ ye kıyasla çekirdek 
miktarı, kristal bölge miktarı ve mekanik özellikleri daha iyi nihai ürünler üretilecektir. Amaç: Bu çalışma da 
ÇA kullanılarak otomotiv, havacılık, inşaat sanayi gibi farklı endüstrilerde kullanılabilecek, daha kısa proses 
süresine sahip, mekanik özellikleri çok daha iyi ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmak-
tadır. Kapsam: Yapılan bu çalışmada farklı miktarlarda ÇA kullanılarak PP’ nin kristal miktarı, morfolojisi ve 
mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesinden oluşacaktır. Sınırlıklar: Genellikle yarı kristalin 
yapıdaki polimerlerin mekanik özellikleri ÇA kullanımının artması ile birlikte artmaktadır. İdeal miktardan 
fazla kullanılan ÇA’ lar stres birikmesine ve PP matris içerinde homojen dağılımını olumsuz yönde etkile-
mesinden dolayı yük veya kuvvet altında çatlak oluşturabilecek bölgelere yol açmaktadır. İstenilen mekanik 
özelliklerin sağlanabilmesi için önemli birkaç durum söz konusudur. Bunlar sırası ile 1- ÇA kalitesi, 2- ÇA 
yapısının mümkün olduğunca PP matrise benzer olması 3- PP matris içerisinde mümkün olduğunca homojen 
dağılım göstermesi ve topaklanma yapmaması olarak sıralanmaktadır. İyi bir ÇA bu özelliklerinin birkaçını bir 
arada bulundurmalıdır. Yöntem: PP’ nin morfolojik yapısında sahip olduğu kristalin bölgelerin miktarı mal-
zemenin mekanik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. 1- PP hammadde içerisine % 1 ile 10 arasında farklı 
oranlarda kristallenme oranındaki değişimi gözlemlemek için ekstruder makinesinde ÇA katılacak ve granür 
formuna getirilecektir. 2- Referans numune olan saf PP ve nihai ürünlerin ÇA katkısı katılmış malzemeler-
le karşılaştırılması amacıyla katkısız olarak enjeksiyon makinesinde üretilecektir. 3- Granül formuna gelmiş 
farklı oranlarda ÇA içeren referans PP, enjeksiyon makinesinde sıcaklık, kalıpta tutma süresi, kalıplama ba-
sıncı, ütüleme basıncı gibi farklı proses şartları altında uygun test standartlarına göre test numuneleri ve nihai 
ürün üretilecektir. 4- İlgili standartlara uygun test numuneleri ve nihai ürünler için belirlenen mekanik testler 
uygulanacak ve sonuçlar referans numune sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Bulgular: PP’ yi oryante etmek ya 
da proses sırasında soğutma sıcaklığı ve derecesini değiştirmek maliyet ve nihai ürün kalitesi açısından verim-
siz yöntemlerdir. PP morfolojisini, kristalliğini ve mekanik özelliklerinin değiştirilmesi ve kontrolü için en ve-
rimli yöntemlerden biri ÇA kullanımıdır. Talk, kalsit, silika, sorbitol asetaller, organik tuzlar, sodyum benzoat 
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endüstride kullanılan en yaygın ÇA’ lardan bazılarıdır. Talk iyi derecede çekirdekleştirici etkisi olmasının yanı 
sıra, PP matrisi içerinde kolay ve homojen dağıtılabilmesi, ucuz olması endüstride en yaygın kullanılan ÇA 
olmasına neden olmuştur. ÇA kullanımı ile yarı kristalin yapıdaki PP’ nin mekanik özellikleri değiştirilmekte 
ve homojen kristallenmeye oranla daha fazla kristal bölge oluşturulabilmektedir. Ayrıca ÇA kristallenmeye 
başlama sıcaklığında artışa neden olmaktadır. Kristal bölgelerdeki ve kristallenmeye başlama sıcaklığındaki 
artış, mekanik ve ısıl özelliklerde olumlu gelişmelere neden olmuştur. Sonuç: Yarı kristalin yapıdaki PP ve 
diğer yarı kristalin yapıdaki polimerlerin kristal yapı miktarının ve kristallenme sıcaklığını arttırması, proses 
süresini düşürmesi ve en önemlisi ise az miktarda katılan ÇA ile mekanik özelliklerde ve morfolojide önemli 
değişikliklere neden olması en belirgin avantajları olarak öne çıkmasına neden olmaktadır. Sahip olduğu bu 
avantajlar nedeniyle nihai ürün kalitesini arttırılmaktadır. ÇA kullanımı ile çekirdek yoğunluğu, kristal miktarı 
artmış, morfoloji ve mekanik özelliklerin üzerinde olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. ÇA’ nın PP üzerindeki 
olumlu etkileri PP’ nin mühendislik uygulamalarında daha yaygın olarak kullanılacağı otomotiv, havacılık, 
inşaat vb. sektörlerde ürün kalitesini geliştireceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, Yarı Kristalin, Çekirdekleştirici Ajan, Mekanik Özellikler, Morfoloji, Kris-
talizasyon

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. İdris KARAGÖZ tarafından danışmanlığı yapılan Yalova Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılan Mesut KANDEMİR’in 
“Çekirdekleştiricilerin Polipropilen Nihai Ürün Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yük-
sek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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POLİPROPİLENİN MORFOLOJİSİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Mesut KANDEMİR1, İdris KARAGÖZ2

1 Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği A.B.D. Yalova / Türkiye
2 Yalova Üniversitesi, Yalova MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Yalova / Türkiye

Öz: Giriş: Çekirdek oluşumu kristalin yapıya sahip malzemelerin soğuma esnasında kristal yapıların oluşma-
sına neden olan başlangıç noktası ya da temel adımıdır. Çekirdek oluşumu malzemelerin soğuma esnasında 
oluşabildiği gibi çeşitli katkı ve/veya dolgu malzemeleri kullanılarak da olabilmektedir. Endüstride en yaygın 
kullanılan polimerlerden biri olan polipropilen (PP), yarı kristalin morfolojiye sahip termoplastiklerdendir. 
Çekirdekleştirici ajanlar (ÇA) PP’ nin kristal bölgelerinin oluşması için başlatıcı çekirdek görevi görmektedir. 
PP zincirleri bu çekirdekleştirici ajan ve/veya ajanlar etrafında oryante olarak kristal yapıyı oluşturmaktadır. 
Morfolojik özelliklerdeki değişiklikler PP’ nin mekanik, ısıl, optik, işleme ve kimyasal özelliklerini doğrudan 
etkilemektedir. Morfolojinde diğer bir deyiş ile PP yapısında bulunan kristalin ya da amorf bölgelerin miktarı, 
nihai üründen beklenen özellikleri karşılaması açısından oldukça önemlidir. Kullanılan ÇA’ lar ile kristalin 
yapı miktarı daha fazla olan ve kristal bölge oluşum sıcaklığı daha yüksek ürünler üretmek mümkündür. Genel 
olarak yüksek kristalin bölgelere sahip polimerler, daha iyi mekanik, ısıl ve kimyasal özellikler göstermektedir. 
ÇA’ lar ile morfolojik olarak daha yüksek oranda kristal bölgelere sahip, aynı zamanda daha yüksek kristal 
oluşum sıcaklığına ve daha kısa proses süresine sahip PP nihai ürünler üretilecektir. Amaç: Bu çalışmada ÇA’ 
lar ile morfolojik olarak daha yüksek oranda kristal bölgelere ve optik özelliklere (şeffaflığa) sahip otomotiv, 
havacılık, ambalaj sanayisi gibi farklı endüstrilerde daha kısa proses süresine sahip ve daha yüksek sıcaklıklar-
da kristallenebilen PP ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Kapsam: Yapılan bu 
çalışmada farklı oranlarda ÇA kullanılarak PP nihai ürünün morfolojik yapısı üzerindeki etkilerinin incelen-
mesinden ve ideal ÇA miktarının belirlenmesinden oluşmaktadır. Sınırlıklar: Genellikle ÇA kullanımı ile PP 
morfolojisindeki kristalin bölgelerin miktarındaki artış gözlenmektedir. Fakat ideal miktardan fazla ÇA kulla-
nımı ile birlikte bir takım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunlar genellikle; 1- Çekirdekleştirici ajanların topak-
lanması 2- Polimer matris içerisinde ÇA katkılarının homojen dağıtılamaması 3- İşleme makinelerinde aşınma 
4- Malzemelerin mekanik özelliklerde düşüşe neden olması olarak sıralanabilir. Ayrıca istenilen özelliklerin 
elde edilebilmesi için ÇA kalitesi ve PP matris ile ara yüzey uyumunun iyi olması gerekmektedir. Yöntem: 
PP’ nin morfolojik yapısını belirleyen kristalin bölgelerin oranını belirlemek ve istenen şekilde değiştirmek, 
nihai üründen beklenen özellikleri karşılaması açısından oldukça önemlidir. Morfolojik yapısının değişimi 
ile birlikte mekanik, optik, ısıl ve kimyasal özelliklerde değişiklikler meydana gelecektir. ÇA içeren PP nihai 
ürünün morfolojik özelliklerinin incelenmesi belirli bir düzen içerisinde yapılacaktır. 1- PP hammadde içeri-
sine oranı % 1 ile 10 arasında değişen ÇA ekstrüzyon makinesinde katılacak ve granül formuna getirilecektir. 
2- Referans numune olan saf PP, ÇA katkısı içeren nihai ürünler ile karşılaştırılabilmesi için katkısız olarak 
enjeksiyon makinesinde üretilecektir. 3- Granül haline gelmiş farklı oranlardaki ÇA içeren PP enjeksiyon ma-
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kinesinde sıcaklık, kalıpta tutma süresi, kalıplama basıncı, ütüleme basıncı gibi farklı proses şartları altında 
ilgili standartlara uygun test numuneleri ve nihai ürün şeklinde üretilecektir. 4- İlgili standartlara uygun test 
numuneleri ve nihai ürünler için gerekli testler yapılacak ve yorumlanacaktır. Bulgular: Endüstride çok çeşitli 
ÇA katkıları kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları; talk, silika, sorbitol asetaller ve organik tuzlardır. Talkın iyi 
çekirdekleştirici etkisi, PP matris içerisinde homojen dağıtılabilmesi ve ucuz olması en yaygın kullanılan ÇA 
olmasına sağlamıştır. ÇA kullanımı ile yarı kristalin yapı morfolojisine sahip PP’ nin kristalin bölge oranın-
da artış diğer bir deyiş ile morfolojik özelliklerinde farklılıklar meydana gelmektedir. ÇA kullanımı, PP’ nin 
soğuma esnasında kendiliğinden oluşan ve homojen kristalizasyon olarak adlandırılan kristallenmeden daha 
fazla kristal bölgeler oluştuğu gözlenmektedir. Ek olarak kullanılan ajanlar PP’ nin kristal bölgelerin oluşmaya 
başladığı sıcaklığı arttırmıştır. Kristal bölge oluşum sıcaklığındaki artış, nihai ürünün soğuyup, kristallerin 
oluşması ve katılaşması için gerekli olan proses süresinin de kısalması anlamına gelmektedir. Referans nu-
muneye kıyasla morfolojik özellikleri gelişmiş (daha çok miktarda kristalin bölgeye sahip) PP’ nin mekanik, 
ısıl optik özelliklerinde olumlu gelişmelere neden olmaktadır. Ayrıca ÇA kullanımı ile kristal oluşumun ilk 
aşaması olan çekirdeklerin boyutlarında küçülme olmuş ve optik olarak daha az puslu görünüme sahip nihai 
ürünler elde edilmesine neden olmaktadır. ÇA kullanımı, proses sırasında soğutma sıcaklığı ve süresi ya da 
oryante etmek gibi maliyeti ve nihai ürün kalitesini doğrudan etkileyen etmenlerden daha verimli ve ucuz bir 
yöntemdir. Sağladığı bu avantajlar sayesinde ÇA’ lar morfolojinin değiştirilmesindeki en etkili yöntemlerden 
biridir. Sonuç: PP’ ye katılan ÇA, kristal miktarında artışa dolayısı ile morfolojide istenen değişikliklere neden 
olması, kristallenmeye başlama sıcaklığını yükseltmesi ve az miktarda katılmalarının yanı sıra mekanik, optik, 
ısıl ve kimyasal gibi önemli özellikler açısından oldukça dikkat çekmektedir. ÇA içeren PP ürünler, referans PP 
numuneler ile karşılaştırıldığında çekirdek boyutunda küçülme, çekirdek yoğunluğunda ve kristal yapı oranın-
daki artışa neden olmuş ve ÇA nihai üründen beklenenleri karşılamasına yardımcı olmuştur. ÇA’ lar istenilen 
morfolojik özelliklerde ürünlerin üretilebilmesini mümkün kılmaktadır. İstenilen morfolojik özelliklere sahip 
PP’ in mühendislik uygulamalarında daha etkin olarak kullanılacağı otomotiv, inşaat, ambalaj, havacılık gibi 
sektörlerde ürün kalitesini geliştireceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, Yarı kristalin, Çekirdekleştirici Ajan, Mekanik Özellikler, Morfoloji, Kris-
talizasyon

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. İdris KARAGÖZ tarafından danışmanlığı yapılan Yalova Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılan Mesut KANDEMİR’in 
“Çekirdekleştiricilerin Polipropilen Nihai Ürün Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yük-
sek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.  
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İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ- 
ARTVİN ÖRNEĞİ

Zehra EMİNAĞAOĞLU

Artvin Çoruh üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Giriş: Kentler doğal, fiziksel ve sosyal çevrenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Doğal çevre, kentin 
fiziksel ve sosyal çevresi üzerinde de belirleyicidir. Kentlerde mekanın kullanımını etkileyen doğal faktörleri 
topografya, toprak, jeoloji, hidroloji, vejetasyon ve iklim başlıkları şeklinde sıralanabilir. Topoğrafik veriler, 
kentlerin planlanmasında bir takım kısıtlamalara neden olmaktadır. Artvin İli eğimli topoğrafyasına bağlı ola-
rak bu kısıtlamalardan fazlasıyla etkilenmektedir. Kentte yapılaşma koşulları oldukça güçtür. Kentlerin temel 
kalitelere sahip olarak şekillendirilmesi ve düzen içerisinde bir yerleşim ve toplum yaşamının kurulabilmesi 
için imar planları önemli bir yaptırımdır. Yerleşim yerlerinin verilerine dayanarak, en uygun çözümleri üret-
meyi hedefleyen genel düzenleyici işlemleri kapsamaktadır. Artvin gibi doğal çevre unsurlarının etkin oldu-
ğu, eğimli topoğrayalarda bu genel düzenleyici standartlar yeterli olmamaktadır. Yapılaşmaya uygun sınırlı 
arazi yapısına rağmen artan kamusal ihtiyaçlar, değişen sosyal ve ekonomik koşullar, planlama aşamasında 
yapılan teknik hatalar, arazi koşullarından kaynaklanan uygulama sorunları gibi beklenmedik durumlar ola-
bilmektedir. Standart arazi koşullarına göre belirlenen İmar Planlama ilkelerinin öngörmediği sonuçlar ortaya 
çıkabilmektedir. İmar planlarının öngörmediği gelişmeler, yasal çerçeve içinde plan değişikliği şeklinde yer 
almaktadır. Bu değişikliklerin kamu yararları gözetilerek yapılması esastır. Bu şekliyle kente olumlu yansı-
maları olmaktadır. Fakat kamu yararı göz ardı edildiğinde öngörülen veya mevcut kentsel dokunun zedelen-
mesine yol açabilmekte, yaşam kalitesini düşürebilmekte ve kent kimliklerini giderek yok edebilmektedir. Bu 
değişiklikler sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde incelendiğinde yeni plan faaliyetlerine ışık tutacaktır. Amaç: 
Bu çalışma Artvin İli’ndeki İmar Planı değişikliklerini incelemektedir. Plan değişikliklerinin yapıldığı ağır-
lıklı başlıklar belirlenerek; plan değişikliğine yol açan sebepler ile bu değişikliklerin plan bütününde yarattığı 
olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Çalışma, Artvin İli Belediye sınırları 
içindeki yerleşim alanını kapsamaktadır. Sınırlıklar: Çalışma, Belediye Meclisine 1996-2017 yılları arasında 
sunulan ve kayıtlı olan plan değişikliği talepleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma, Artvin Belediyesi’nin 
imar planı değişikliklerine ilişkin, imar planı tadilat dosyalarının incelenmesine dayalı analitik bir yaklaşım-
dır. Plan değişikliği dosyaları Bilgisayar ortamında arşivlenmiştir. Arşivin incelenmesi sonucunda elde edilen 
veriler tür ve zamanlarına göre düzenlenip, bunlardan elde edilen bilgilerle tablo ve grafikler hazırlanmıştır. 
Bu araştırma için Artvin Belediyesi’nin 19.04.1018 Tarih, 1344 Sayılı yazısı ile Kurum izni alınmıştır. Plan 
değişikliklerinin mahalle bazında hangi bölgelerde yapıldığı, hangi konularda ve yıllarda yoğunlaştığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. İmar planı değişikliklerinin, imar planları ile öngörülen gelişmeye ve imar planının 
bütününe olumlu ve olumsuz etkileri, değişikliklerin nedenleri ve yarattığı sonuçlar sorgulanmıştır. Bulgular: 
1996–2017 döneminde kabul edilen imar planı değişiklikleri, kronolojik olarak sıralandığı zaman, değişiklik-
lerin yoğunlaştığı yıllar ülkemizde ve Artvin ilindeki siyasal, sosyal, yasal olayların etkili olduğu görülmüştür. 
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Örneğin özellikle yerel seçimler öncesi yıllarda plan değişikliklerinde genel olarak sayıca artış olduğu tespit 
edilmiştir. Plan değişikliklerinin konularına göre dağılımına bakıldığında genel olarak dokuz başlık altında 
toplamak mümkündür. Değişiklikler: Nizam değişikliği, yol düzenlemeleri, kat artırımı, yapı adasının biçim-
sel olarak değiştirilmesi, fonksiyon değişikliği, kamusal alan tahsisi, tahsislerin kaldırılması, ıslah imar planı 
yapılması, konut dışı kentsel çalışma alanı gibi konuları içermektedir. Plan değişikliğine ilişkin konularda 
öncelik sırasıyla nizam değişikliği, kat artırımı, yol düzenlemeleri şeklindedir. Nizam değişikliği, genellikle 
blok ve ayrık düzenin bitişik düzene değiştirilmesi şeklindedir. Kat artırımının gerekçesi olarak mevcut düzen 
ve değişen koşullar gösterilmektedir. Hem kat artırımı, hem de nizam değişikliği birlikte önerilen değişiklikler 
de oldukça fazladır. Yolların düzenlenmesinde çok farklı gerekçeler sunulmuştur. Genel olarak parsel biçimini 
düzeltmek için kaydırmalar, parseli büyütmek için yolun kaldırılması, yeni yolların açılması şeklindedir. Plan 
değişikliği kararlarında ret edilen kararların, kat artırımı ve fonksiyon değişikliğine ilişkin önerilerde yoğun-
laştığı görülmektedir. Sonuç: Plan değişiklik taleplerinin ağırlıklı olarak kişisel menfaatler doğrultusunda ya-
pıldığı gözlemlenmiştir. Değişikliklerin onayında genellikle kamusal menfaat ön planda tutulmuş; yoğunluk 
artırıcı değişikliklerden genellikle kaçınılmıştır. Bunlar plan için olumlu değişikliklerdir. Fakat birtakım yasal 
belirsizliklerden de yararlanılarak yapılan olumsuz değişiklikler de söz konusudur. Olumsuz değişikliklere 
engel olmak yasal boşlukların giderilmesi ve yerel ölçekte ilkelerin belirlenmesi ile mümkündür. İmar planları 
toplum yapısı ve topoğrafya göz önünde bulundurularak ve olabilecek gelişmeler hesaplanarak yapılmalıdır. 
Planlar yerel ölçekte değerlendirilmeli, bu doğrultuda oluşturulan plan notları önem kazanmalıdır. Böylece 
planların güncelliği ve sürekliliği sağlanacak; planlardan kaynaklanan değişiklikler önlenmiş veya azaltılmış 
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İmar Planları, Kent, Kentsel Tasarım, Kentsel Kalite, Artvin
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YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİNİN SIVILAŞMA RİSK HARİTALARININ 
OLUŞTURULMASI, DÜZCE ÖRNEĞİ

Tuncay KAP1, Ercan ÖZGAN2, Metin M. UZUNOĞLU3

1Düzce Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Programı, Düzce / Türkiye
2Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Düzce / Türkiye

3Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yer alan bütün yapılar bu yasanın 21. maddesi gereği “Yapı 
Ruhsatı” almak zorundadırlar. Yapı ruhsatının alınabilmesi için gerekli olan belgeler arasında “Zemin Etüt 
Raporu da” yer almaktadır. Özellikle deprem bölgelerinde yapılacak yapılar için zemin etüt raporlarında zemin 
grubu, yerel zemin sınıfı, zemin cinsi, yer altı su seviyesi gibi parametreler son derece önemli parametrelerdir. 
Deprem bölgelerinde yapılacak yapılarda zemin parametrelerinden olan taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma riski 
en önemli parametreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıvılaşma doğrudan zemin ile ilgili bir durum olup yapı 
açısından temel çeşidi ile ilişkilendirilebilir. Her ne kadar temel çeşidi zemin özelliklerine ve yapının üzerine 
etkiyen yüklere göre belirlense de zeminin sıvılaşma özelliğinde olması yapının deprem esnasında hiç zarar 
görmese bile sıvılaşma etkisi nedeni ile stabilitesini kaybetmesi, zeminin içine doğru batması gibi durumlara 
neden olacağı için yapı kullanılamaz hale gelecektir. Zeminin sıvılaşması; suya doygun kohezyonsuz zemin-
lerde deprem titreşimleri nedeni ile zemin boşluklarındaki suyun basıncının artması sonucu zemin taneleri 
üzerindeki efektif gerilmenin sıfıra eşitlenmesi nedeniyle zeminin geçici olarak dayanımını kaybetmesi ve 
bir sıvı ortam gibi davranması olarak tanımlanmaktadır. Sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerle ilgili hususlar 
2007 Deprem Yönetmeliğinin 6. Bölümünde tanımlanmıştır. Buna göre; bütün deprem bölgelerinde, yeraltı su 
seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 m içinde olduğu durumlarda, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu 
yumuşak kalın alüvyonlu tabakaları olan, gevşek kum, yumuşak kil, siltli kil olan D grubu zeminlerde görü-
lebileceği, bu zeminlerden gevşek kum için SPT–N30 değerinin <10, rölatif sıkılığın <%35 ve kayma dalgası 
hızının <200 m/sn olduğu zeminler ile yumuşak kil-siltli kil zeminler için SPT–N30 değerinin <8, serbest ba-
sınç direncinin <100 kPa ve kayma dalgası hızının yine <200 m/sn olduğu zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin 
incelenmesinin ve sonuçlarının belgelenmesinin zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Zeminin sıvılaşmasına 
depremin şiddeti ve süresi, yer altı su seviyesi, zemin tipi, zeminin rölatif sıkılığı, zeminin tane dağılımı, 
drenaj şartları, çevre basınçları, bina yükü gibi faktörler etki etmektedir. Zeminin sıvılaşma potansiyeli “De-
virsel gerilme yaklaşımı- Deprem yüklerinin tanımlanması-Sıvılaşma direncinin tanımlanması” kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu durumda zeminin sıvılaşma potansiyeli Standart Penetrasyon Testi (SPT), Koni Pe-
netrasyon Testi (CPT), Kayma Dalgası Hızından Devirsel Direnç Oranı verilerine göre belirlenebilmektedir. 
Yerleşim alanlarının yapılaşmaya açılan kısımlarında zemin etüt raporları parsel bazında hazırlanmaktadır. 
Yerleşim alanı bir bütün olarak düşünüldüğünde parsel bazında hazırlanan zemin etüt raporlarına bağlı olarak 
yerleşim alanının tamamını kapsayacak şekilde sıvılaşma potansiyeli risk haritalarının oluşturulması önemli 
bir veri kaynağı oluşturacaktır. Bu veriler dijital olarak coğrafi bilgi sistemi vb. paket programlar kullanılarak 
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haritaların dijital ortama aktarılması ve anlık görsellere dönüştürülerek karar vericiler için etkin ve verimli 
bir şehir yönetimi sağlanmasına katkı sağlanabilecektir. Amaç: Çeşitli parsellerde yapılmış olan zemin etüt 
raporlarındaki arazi ve laboratuar deney sonuçlarına göre belirlenmiş olan SPT deney sonuçlarını kullanarak 
Düzce örneği üzerinde zemini sıvılaşma potansiyeli açısından risk durumlarına göre sınıflandırmak, buna bağlı 
olarak zemin sıvılaşma potansiyeli risk haritaları oluşturmak, zemin etüt raporlarını etkin ve verimli olarak 
kullanılması amacı ile rapor verilerinin coğrafi bilgi sistemleri vb. paket programlar kullanılarak dijital ortama 
aktarılmasını sağlamak, yerleşim yerinin tamamının zeminin sıvılaşma potansiyeli açısından karar vericilerin 
kullanımına sunmak. Yeni imara açılacak araziler için zeminin sıvılaşma potansiyeli için ön değerlendirmeler 
yapılmasına imkân sağlamak. Kapsam: Düzce ilinde çeşitli mahallelerde bulunan parseller için yapılmış 
olan zemin etüt raporlarındaki sondaj kuyularına ait SPT değerleri kullanılarak Seed ve Idriss 1971- Youd 
vd. 2001 yaklaşımlarına göre zemin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesini kapsamaktadır. Sınırlıklar: 
Örnek uygulama olarak kısa süre içinde yapılan bu çalışma 42 adet sondaj kuyusundan elde edilen verileri 
kapsamaktadır. Sonraki süreçlerde zaman kısıtı olmadan yapılacak çalışmalarla kuyu sayısı daha da arttı-
rılarak çalışmanın genişletilmesi planlanmaktadır. Zeminin sıvılaşma potansiyeli SPT deney sonuçlarına ve 
zemindeki ince tane oranına göre belirlenmiştir. Yöntem: Yapıların yapılacağı parsellerde zemin etüt raporları 
yapılmıştır. Bu raporlarda söz konusu parselle ilgili olarak parsel zemininin genel jeolojik-tektonik özellikleri, 
zeminin fiziksel özellikleri, zeminin indeks ve mühendislik özellikleri arazi ve laboratuar deneyleri ile belir-
lenmiş. Bu özelliklerden taşıma gücü değeri arazide yapılan Standart Penetrasyon deney sonuçlarına göre be-
lirlenmiştir. Zeminin sıvılaşma potansiyeli SPT-N deney sonuçlarına göre hesaplanmıştır. SPT değerleri doğal 
zemin yüzeyinden temel tabanına kadar olan Df derinliği ve temel dar kenarının (B) 2 katı alınarak elde edilen 
derinlik içinde kalan (H=Df+2B) SPT-N değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Her sondaj kuyusu 
için hesaplanan zemin sıvılaşma potansiyeli “sıvılaşma yok”, “kısmi sıvılaşma var” ve “sıvılaşma var” şek-
linde sınıflandırılmıştır. Bulgular: İncelenen zeminlerin tane dağılımlarındaki ince tane oranları (%5 ve daha 
az, %15 ve %35 olarak) ve SPT-N ortalama değerleri belirlenmiştir. Hesaplanan Devirsel gerilme oranları ve 
SPT-N değerlerine göre Youd vd. 2001 tarafında verilen grafikler kullanılarak zeminlerin sıvılaşma potansiyel-
leri belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, incelenen örnek parsellerde zeminlerin sıvılaşma potansiyelleri 
belirlenerek sıvılaşma açısından risk haritaları oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yerleşim Alanları, Yapılaşma, Yapı-Zemin Etkileşimi, Zemin Sıvılaşması, Risk Durumu
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE DALGA ENERJİ SANTRALİ KURULUM 
YERİ SEÇİMİ

Tayfun ÖZBEK 1, Engin Ufuk ERGÜL 2

1 Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, 
Amasya / Türkiye

2Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Amasya/ Türkiye

Öz: Giriş: Dünya nüfusunun artması, teknolojideki gelişmelere paralel olarak enerji ihtiyacının artmasına 
neden olmaktadır. Dünyada enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlı enerji kaynaklarından karşılanmak-
tadır. Fosil yakıtlı enerji kaynaklarının tükenebilir olması ve özellikle çevreye saldıkları karbondioksit ve atık-
ların zararlı olması nedeniyle, ülkeler bu enerji kaynaklarına alternatif olarak çevre dostu ve sürdürülebilir olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisidir. Dünyanın yak-
laşık dörtte üçünün sularla kaplı olması dünya ülkelerinin dikkatini dalga enerjisine yöneltmiştir. Dünyanın 
dalga enerji potansiyeli yaklaşık 32000 TWh/yıl olduğu dikkate alınırsa, bu potansiyelin değerlendirilmesi 
gerektiği açıkça görülmektedir. Denizlerin her gün milyonlarca kez dalga hareketini tekrarlaması sonucu doğru 
yer ve teknolojik sistemler kullanılarak deniz ve okyanus dalgalarından elektrik enerjisi üretimi yapılmakta-
dır. Türkiye’nin 2017 Kasım ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimi 264.87 TWh’ tir. Fosil yakıtlı enerji 
kaynaklarının üretimdeki payı % 71.4 ve yenilenebilir enerji kaynakların payı % 28.6’dır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik üretimine katkısı; % 20.1 ile hidroelektrik santrallerden, % 5.9 ile rüzgar enerjisinden, 
% 0.1 ile güneş enerjisinden, % 1.8 ile jeotermal enerjiden ve % 0.7 ile biyokütle enerjisinden sağlanmaktadır 
ve dalga enerjisi potansiyeli olmasına rağmen bu enerji türünden elektrik üretimi henüz yaygınlaşmamıştır. 
Amaç: Türkiye’nin üç tarafı sularla çevrilidir ve Marmara Denizi dışında sahil uzunluğu yaklaşık 8200 km’dir. 
Balıkçılık, turizm ve askeri tesisler nedeniyle elektrik enerjisi üretimi için bunun yalnızca 1/5’ i kullanılabilir 
ise de dalga enerjisi potansiyeli Türkiye için yaklaşık 18 TWh/yıl düzeyindedir. Yıllık dalga enerjisi potan-
siyeli dikkate alındığında ülkemiz denizlerinin hepsine dalga santrali kurulması mümkündür. Ancak kurulum 
yeri seçilirken bir takım kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çalışmada Karadeniz sahillerine kuru-
labilecek bir dalga enerji santrali için en uygun kurulum yerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Ka-
radeniz bölgesinde yer alan 5 şehir (Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu ve Giresun) arasından dalga enerji santrali 
kurulabilecek en uygun yer tespit edilmeye çalışılmıştır. Sınırlıklar: Turizm potansiyelinin olduğu bölgelerde 
ve kamu mülklerinin olduğu yerlerde santral kurulması sakıncalı olmaktadır. Ayrıca, deniz dalgalarının sürekli 
ve düzensiz hareketlerinden dolayı dalga enerjisi potansiyelinin belirlenmesinde sınırlılıklar bulunmaktadır. 
Yöntem: Dalga enerjisinden sürdürülebilir ve ekonomik enerji üretiminin sağlanabilmesi için santralin kuru-
lum yerinin seçimi çok önemlidir. Bu amaçla, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Sinop, Samsun, Ordu, Giresun 
ve Trabzon illerinden birine kurulacak dalga enerjisi santrali kurulum yeri seçimi için çok kriterli bir karar 
verme yapısı oluşturulmuştur. Karadeniz bölgesinde bulunan bu illerin seçilmesinin nedenleri; dalga enerjisi 
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potansiyelinin yüksek olması, bu illerin sanayi bölgesine sahip olması nedeniyle kurulumu aşamasında malze-
me temini ve eleman ihtiyacının rahatlıkla karşılanabilmesi, sahip oldukları limanlar sayesinde istenilen yerde 
dalga enerjisi santralinin kurulumu ve naklinin kolaylıkla sağlanabilmesi, nüfus yoğunluğunun kıyı şeridine 
yakın yerlerde yoğun olması ve sanayi bölgesi olması nedeniyle müşteri potansiyelinin çok olması gibi etken-
lerdir. Çok kriterli karar verme yöntemi olarak ANP (Analytic Network Process) yöntemi seçilmiştir. ANP 
yönteminde kullanılacak ana kriterler; teknik kriterler (dalga yüksekliği, dalga periyodu, rüzgar hızı), ekono-
mik kriterler (tesisinin kurulacağı yerin maliyeti, iş gücü maliyeti ve enerji iletim maliyeti), konum kriterleri 
(erişilebilirlik, deniz zemini, doğal afet etkisi) ve çevresel kriterler (deniz ekosistemine, çevre kirliliğine, man-
zara kirliliğine ve sosyo-kültüre etki) olarak belirlenmiştir. Dalga enerjisi santrali için en uygun yer seçimini 
etkileyen bu kriterlerin birbirlerine göre ilişkileri 3 uzman kişi tarafından değerlendirilmiş ve Super Decisions 
3.0 programı yardımıyla kriterler arası bağlantılar, içsel ve dışsal bağımlılıklar, geri bildirimler yapılarak bir 
ağ yapısı oluşturulmuştur. Hesaplamalar, teknik raporlar ve literatürden elde edilen sayısal verilerle bazı kri-
terlerin değerleri elde edilmiş ve ikili karşılaştırmalar için kullanılmıştır. Sayısal verisi elde edilemeyen bazı 
kriterlerin ikili karşılaştırmaları için 3 uzman kişinin görüşleri doğrultusunda sezgisel değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Bulgular: Yapılan ikili karşılaştırma değerlendirmeleri Super Decisions 3.0 programına girilmiş ve tüm 
ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlılık analizleri yapılarak tutarlılık oranları hesaplanmıştır. Super Decisions 
3.0 programına verilerin aktarılmasından sonra sırasıyla ağırlıklandırılmamış süpermatris, ağırlıklandırılmış 
süpermatris ve limit matris elde edilmiştir. Daha sonra modelde yer alan kriterlerin öncelik değerleri elde 
edilmiştir. Dalga enerjisi santrali kuruluş yeri seçimi modeli için, en önemli kriterin 0.400 öncelik değeri 
ile dalga yüksekliği kriteri olduğu tespit edilmiştir. Ana kriterler açısından baktığımızda teknik kriterlerden 
dalga yüksekliği, ekonomik kriterlerden tesisin kurulacağı yer, çevresel kriterlerden manzara kirliliği ve ko-
num kriterlerinden erişilebilirlik en önemli alt kriterler olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Karadeniz Bölgesinde 
kurulacak dalga enerji santrali için “Sinop”, % 23.12 öncelik değeriyle ilk sırada yer almıştır. Diğer alternatif 
yerlerden, “Ordu” % 22.04 öncelik değeri ile ikinci ve “Samsun” % 20.69 öncelik değeri ile üçüncü sırada yer 
almıştır. Öncelik değerlerine bakıldığında “Trabzon”, alternatif kuruluş yeri için en son tercih edilebilecek yer 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuca göre dalga enerjisi santrali için en uygun kuruluş yerinin alternatifler 
arasından “Sinop” olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Dalga Enerjisi, Çok Kriterli Karar Verme, ANP 

Yazar Notu: Bu çalışma Dr.Öğr.Üyesi Engin Ufuk ERGÜL tarafından danışmanlığı yapılan Amasya Üni-
versitesi, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde yayınlanmış/
yayınlanmakta olan Tayfun ÖZBEK’ in “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Dalga Enerji Santrali 
Kurulum Yeri ve Santral Tipi Seçimi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR İÇİN MODÜLER MOTOR MONTAJ SİSTEMİNİN 
TASARIMI

Taner GÖKTAŞ1, Hüseyin ASLAN2, Müslüm ARKAN1

1İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Malatya / Türkiye

2İda Asansör San. Tic. Ltd. Şti., Malatya / Türkiye

Öz: Giriş: Sabit mıknatıslı senkron motorlar yüksek verim, etkin moment-akım oranı, yüksek ısıl dayanıklılık 
ve düşük moment salınımı gibi sebeplerden dolayı sanayide ve üretimin birçok aşamasında kullanılmaktadır. 
Bu tip motorlarda montaj aşamasında rotor kısmında bulunan doğal mıknatısların ve rotor öz kütlesinin sebep 
olduğu manyetiksel ve mekaniksel zorlanmalardan dolayı rotorun, stator merkezine doğru ve tam olarak yer-
leştirilmesi oldukça zor olmakla birlikte stator ve rotor paketlerinin birbirine tam olarak merkezlenmesi motor 
dinamik çalışma performansı açısından önemlidir. Ayrıca stator merkezine düzgün olarak monte edilemeyen 
rotor, manyetiksel ve elektriksel gürültülere sebep olabileceği gibi motor kullanım ömrünün de azalmasına se-
bep olmaktadır. Dolayısıyla motor üretim hızının artması, güvenilir bir motor çalışma aralığı ve uzun bir motor 
ömrü için kullanımı kolay, güvenilir ve sağlam bir modüler motor montaj sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Amaç: Bu çalışma da sabit mıknatıslı senkron motorlarda rotor paketinin stator merkezine doğru ve tam olarak 
yerleştirilmesi amacıyla modüler bir motor montaj sistemi tasarlanmıştır. Kapsam: Motor montaj sisteminin 
tasarımı için üç boyutlu tasarım yapılmasına imkân sağlayan Solidworks paket programı kullanılmıştır. Bilgi-
sayar ortamında tasarımı yapılan sistemin modüler parçaları baz alınarak fabrika ortamında sac, çelik ve plas-
tik malzemeler kullanılarak işlenmiştir. Elde edilen parçalar uygun mekaniksel bağlantılar ile birleştirilerek 
tasarım tamamlanmıştır. Örnek uygulama olarak farklı stator ve rotor çaplarına sahip 9 kW ve 11 kW gücünde 
sabit mıknatıslı senkron motorlar seçilmiş ve montajı tamamlanmıştır. Sınırlıklar: Tasarlanan motor montaj 
sistemi genel olarak rotorunda mıknatıs bulunan farklı geometrik ölçülere, güç ve topolojilere sahip tüm sabit 
mıknatıslı senkron motorlar için kullanılabilmektedir. Yöntem: Tasarımı yapılan montaj sistemi; rotor sabit-
leme, stator yatağı ve montajlama olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır. Genel montaj sistemine sabit-
lenmiş rotor sabitleme modülüne rotor paketi ve ön kapak monte edilerek tezgâh üzerinde sabit tutturulmuştur. 
Rotor ve statorun düzgün merkezlenebilmesi için rotor gövdesi milinden sabitlenmiştir. Statorun arka kapaklar 
ile kolay monte edilmesini sağlayan stator yatağı modülü üzerine stator gövdesi yerleştirilerek merkezlenmiş 
lineer kızak aracılığıyla hareket ettirilebilmektedir. Stator yatağı modülünde bulunan ayarlanabilir montaj yu-
vaları sayesinde farklı ölçülerde stator paketleri kullanılabilmektedir. Montajlama modülü ise arka kapağın 
bağlandığı ve montaj için gerekli hareketlerin sağlanabildiği birbirine vidalı miller ile bağlı olan iki parçadan 
oluşur. Bu modül üzerinde rotor milinin stator merkezi ile aynı eksene monte edilebilmesini sağlayan ve kul-
lanıcı tarafından rahatça hareket ettirilebilen uzatılmış bir torna puntası mevcuttur. Motor montaj sisteminin 
temel çalışma prensibi ise şu şekildedir: Öncelikle motor arka kapağı ile stator gövdesi uygun mil ve montaj 
yuvaları aracılığıyla geçici olarak bileştirilir. Daha sonra stator gövdesi, arka kapak ile beraber lineer rulmanlar 
üzerinden hareket ettirilerek manyetik etkinin minimum olduğu noktaya kadar rotora yaklaştırılır. Montajlama 
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modülü üzerinde bulunan manuel lineer rulman freni sayesinde hareketli modül tezgâha sabitlenir. Uzatılmış 
punta ucu motor miline manuel hareket ile sıkıştırılır böylece rotorda bulunan manyetik alan kuvvetlerinin 
statora olan çekme etkisi mininize edilir. Daha sonra montajlama modülünde bulunan vidalı mil sayesinde arka 
kapak ve stator, lineer rulman üzerinde hareket ettirilerek herhangi bir mekaniksel sürtünme oluşmadan rahat 
bir şekilde stator gövdesi ve rotor paketi birleştirilerek montaj tamamlanır. Montaj tezgâhının ana gövdesi için 

 mm’lik çelik profiller ve lineer hareket sistemi için 35 mm’lik lineer ray kızakları kullanı-
lırken, tezgah üzerindeki hareketli sistemler için 15 mm ve 10 mm’lik ST-37 kalitesinde lazer kesimli saclar 
kullanılmıştır. 3 mm’lik köşe profil saclar lazer ile kesildikten sonra L şeklinde bükülerek modül parçalarının 
montajı için kullanılmıştır. Uzatılmış punta ucunun esnemesini önlemek için saclar arasında bronz malzeme-
den burçlar yapılarak flanşlar aracılığıyla saclara monte edilmiştir. Ayrıca, montajı yapılacak motorun stator 
ve rotor gövdelerinin ağır olmasından dolayı tasarlanan montaj sistemi üzerinde bir adet elektrikli pergel vinç 
bulunmaktadır. Montajı tamamlanan motorlarda montaj kalitesini ölçmek için statorda indüklenen gerilimin 
harmonik analizi yapılarak hava aralığı akı yoğunluğu düzensizlikleri kontrol edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: 
Sabit mıknatıslı senkron motorlarda montaj aşamasındaki fiziksel ve mekaniksel zorluklar ile montaj sonrası 
oluşabilecek manyetiksel ve mekaniksel gürültüleri minimize edebilecek modüler bir motor montaj sistemi 
tasarlanmıştır. Fabrika ortamında gerçekleştirilen örnek uygulamalar ile motor montajının oldukça kısa bir 
sürede daha az insan gücü kullanılarak düzgün olarak yapılabildiği görülmüştür. Montajı yapılan motorlarda 
indüklenen gerilimin harmonik analizi yapılarak motor montaj kalitesi değerlendirilmiş ve sonuçların kabul 
edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Sabit mıknatıslı senkron motor üretimi yapan işletmelerde 
montaj kolaylığı, üretim maliyeti, kalitesi ve hızı vb. sebeplerden dolayı uygun bir motor montaj sisteminin 
olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar, Motor Montaj Sistemi, Harmonik Analizi

Yazar Notu: Bu çalışma “Asansör Sistemleri İçin Düşük Hızlı Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Tasa-
rımı ve Prototip İmalatı” Konu Başlıklı, 7170432 Kodlu TÜBİTAK 1507– KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. İda Asansör San. Tic. Ltd. Şti’ne çalışmaya destek sağladığı için 
teşekkür ederiz.
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MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUARI İÇİN ARDUİNO DENEY SETİ VE BİLGİSAYAR 
ARAYÜZ TASARIMI

Sıtkı KOCAOĞLU1, Volkan ERDEMİR2, Yılmaz GÜVEN3,

1-3 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  
Kırklareli / Türkiye

2 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü,  
Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: Mikrodenetleyiciler kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan programlanabilen bütünleşik devre-
lerdir. Bir bilgisayar sisteminin ihtiyaç duyduğu işlemci, hafıza ve giriş-çıkış birimleri ile analog-dijital, diji-
tal-analog dönüştürücü ve darbe genliği modülasyonu gibi birçok donanımı bünyesinde barındırabilir. Düşük 
güçlü ve ufak sistemlerden, karmaşık yüksek güçlü sistemlere kadar birçok yerde kontrol amaçlı kullanılmak-
tadırlar. Bu yüzden mühendislik ve diğer teknik eğitim alanlarında mikrodenetleyiciler eğitimi önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu eğitimin en iyi şekilde verilebilmesi için laboratuvar uygulamalarına gerekli önemin verilmesi 
gerekir. Farklı donanım yapıları ve yazılım geliştirme ortamları kullanılarak, öğrencilere alternatifler konu-
sunda vizyon sağlanmalıdır. Ayrıca bilgisayar tabanlı yazılım geliştirme ortamları hakkında yeterli bilgi sahip 
olmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla programlama araçları ve donanımlarla ilgili yeteri kadar uygulama yapı-
labilmesi için uygun eğitim materyallerinin üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Amaç: Mikrodenetleyiciler 
laboratuvarında alternatif bir eğitim yöntemi geliştirerek, öğrencilerin daha interaktif bir ortamda mikrodenet-
leyici programlama süreci hakkında bilgi edinmelerini sağlanmak istenmektedir. Farklı donanım ve yazılımın 
geliştirme ortamlarının özellikleri incelenerek, bilgisayar ara yüzleri üzerinden eğitim sürecini daha eğlenceli 
hale getirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerinin kendi sistemlerini tasarlayarak 
bilgisayar üzerinden etkileşimli olarak kontrol edebilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Mikrodenetleyiciler la-
boratuvarında gösterilen PIC ve INTEL tabanlı mikrodenetleyicilere alternatif olarak, son yıllarda özellikle 
öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan Arduino ile ilgili bir eğitim seti tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
bilgisayar üzerinden Labview, MATLAB ve Processing gibi ara yüz tasarım programlarıyla, programlama 
sürecinin görsel hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu eğitim seti mikrodenetleyiciler labora-
tuvarında öğrencilere alternatif bir platform üzerinde programlama ve ara yüz tasarımı gibi konularda eğitim 
vermek için kullanılmıştır. Öğrencilerin kendi setlerini oluşturarak, kendi bilgisayarları üzerinde bu sistemleri 
nasıl programlayacağı ve gözlemleyebileceği ile ilgili eğitimler verilmiştir. Ayrıca kendi setlerini tasarlayarak 
kullanabilmeleri için gerekli olan araçlar ve yöntemler üzerinde durulmuştur. Araştırmanın Problemi: Mik-
rodenetleyiciler dersine, programlama süreçleri ve yazılım dillerinin karmaşıklığından dolayı ilgi düşüktür. 
Kullanılan araçlar eski ve pratik uygulamalar yapmaya çok elverişli olmadığından daha güncel, pratik ve 
bilgisayar sistemleri ile etkileşimi yüksek araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sınırlılıklar: Setler için gerekli 
olan donanımların maliyeti düşük tutulmaya çalışılsa da her öğrenci için temini mümkün olmamıştır. İsteyen 
öğrenciler gerekli donanımları kendileri temin etmişlerdir. Ayrıca çalışmalar için kişisel bilgisayar kullanmak 
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gerekli olduğundan ve her öğrencinin kendi diz üstü bilgisayarıyla ders katılması gerektiği için bilgisayarı ol-
mayan öğrenciler sıkıntı yaşamıştır. Yöntem: Arduino uno, nano ve due gibi farklı tiplerdeki kartlarla oluştu-
rulan eğitim setlerinde dijital osiloskop kartları ve çeşitli sürücü devreleri ile giriş-çıkış birimleri kullanılmıştır. 
Bu sistemlerin programlanmasında Arduino’nun kendi yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır. Ayrıca ara yüz 
tasarımı için LabView, MATLAB ve Processing gibi yazılımlar kullanılmıştır. Deney setlerinin tasarımında 
bazı parçalar üç boyutlu yazıcı kullanılarak oluşturulmuş ve tasarımda maliyet olabildiğince düşük tutulmuş-
tur. Bulgular: Geliştirilen uygulama setleri, zaten Arduino sistemlerine yapancı olmayan ve bu alanda ilgisi 
olan öğrencilere cazip gelmiştir. PIC ve INTEL marka mikrodenetleyicilere göre daha kullanıcı dostu olan bu 
sistemler, yeni başlayanlar için oldukça avantajlılardır. Uygulama geliştirme ve sistem girdi-çıktılarını takip 
etmenin daha kolay olduğu bu sistemlerin, uygun yazılımın geliştirme ortamlarıyla farklı ara yüzler üzerinden 
kontrolü de oldukça kolaydır. Öğrencilerin öğrenme sürecine olumlu etkisi oldukça açık olan bu tür eğitim 
materyallerinin eğitmen ve öğrenci tarafından birlikte geliştirilmesi uygulamalı eğitimler açısından önem arz 
etmektedir. Sonuç: Yapılan çalışmalarla öğrencilere projelerinde kullanacakları donanımlar ve yazılım geliş-
tirme ortamları hakkında gerekli ön bilgiler verilmiştir. Ayrıca mikrodenetleyici laboratuvarında uygulamalı 
çalışmalarda kullanılabilecek alternatif donanımlar hakkında bir ön çalışma niteliğindedir. Farklı donanım 
ve yazılımın geliştirme süreçlerinin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulmuş, öğrencilere uygulama 
geliştirme süreci hakkında bilgi verilmiştir. Bu setlerin önümüzdeki yıllarda geliştirilerek mikrodenetleyici 
laboratuvarında kullanılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mikrodenetleyiciler, Eğitim Seti, Ara Yüz, Yazılım Geliştirme 



313

SÖZEL SUNUMLAR

PERSONELİN TAŞIT TÜRÜ TERCİHİNİN BELİRLENMESİNDE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 
UYGULAMA ÖRNEĞİ

Nuran BAĞIRGAN

Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Kütahya / Türkiye

Öz: Giriş: Dumlupınar Üniversitesi kurulduğu yıldan bu güne yaklaşık 25 yıldır hızla gelişen fiziki yapısı, 50 
bini bulan öğrenci sayısı ve 2 binin üzerinde çalışanı ile ülkemizin en büyük üniversitelerinden biridir. Yeni 
açılacak ya da açılması planlanan birimler ile bu büyümenin gelecekte de devam edeceği öngörülmektedir. 
Hızla artan taşıt sayısı ve nüfus karşısında iyi bir ulaşım planlaması yapılarak; ulaşımdaki sorunların, gecik-
melerin ve bunlardan dolayı oluşacak ekonomik kayıpların önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada 
öncelikle Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde ulaşım planlaması yapabilmek için gerekli 
verilerden biri olan taşıt türünü belirleme çalışması yapılmıştır. Personelin hangi ulaşım türlerini tercih ettik-
leri bir anket çalışmasıyla belirlenerek ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili güzergahta, tüm 
ulaştırma türleri (özel araç, özel servis, üniversite servisi, toplu taşıma taşıtı) için, anket yoluyla toplanan veri-
lerden bilgisayar programı SPSS yardımıyla, her bir değişkenin ağırlığı hesaplanmış ve türel dağılım oranları 
belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışma ile Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde çalışan personelin 
yerleşkeye gelirken tercih ettiği taşıt türünü belirlemek ve yerleşke için ulaşım planlaması yapmak için veri 
oluşturmaktır. Kapsam: Evliya Çelebi Yerleşkesine ulaşmak için personel tarafından kullanılan yolcu taşıtı 
türel dağılımı anket çalışması yöntemi ile belirledikten sonra, bu türlerin sayımı yapılarak dağılımı bulunmuş-
tur. Sınırlıklar: Anket uygulaması, anketör öğrencilerin anketi cevaplamayı kabul eden personel ile yüz yüze 
görüşme yapması şeklinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi ile anket yapıldığı için, 
idari personele ulaşmak daha kolay olurken çoğu akademik personel ile bu mümkün olamamıştır. Yöntem: 
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde 1506 İdari ve akademik personel bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Personelinin Ulaşım Türünü Belirleme Anketini kabul eden 
546 akademik ve idari personel ile yüz yüze görüşerek anket uygulanmıştır. Excel’e aktarılan anketler, SPSS 
istatistik değerlendirme programı kullanılarak değerlendirilmektedir. Aynı zaman da yerleşkeye pik saatlerde 
giren taşıt türlerinin sayımı da gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleş-
kesi Tavşanlı Karayolu üzerinde yer almaktadır. Kütahya merkeze mesafesi 10 km’dir. Gerek öğrenciler gerek 
üniversite personeli ulaşım için bir araç kullanmak durumundadır. Üniversite personelinin yerleşkeye ulaşım 
için; özel araç, özel servis, üniversite servisi, toplu taşıma taşıtından hangisini ağırlıklı tercih ettiği değerlendi-
rilmektedir. Ankete katılan personelin %24.3’ü kadın, %66.7’si erkektir. Erkek personelin ankete katılım oranı 
kadın personelin iki katından daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek, anketin uygulandığı tüm anket 
verileri geçerlidir. Ankete katılanların ünvan dağılımları: %58.7 idari personel, %14.8 Öğretim Elemanı, %10.2 
Dr. Öğr. Üyesi, %5.3 Doçent ve %2 Profesör şeklindedir. Yerleşkeye gelirken tercih edilen taşıt türü dağılımı 
ise; %35 özel araç, %1.2 özel servis, % 49.7 üniversite servisi ve %5.2 halk otobüsü şeklindedir. Personelin 
yarıdan fazlası üniversitenin servisi ile gelmeyi diğer yarıya yakın bölümü de özel araçları ile gelmeyi tercih 
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ederken toplu taşıma yapan belediye halk otobüslerinin ise çok tercih edilmediği görülmektedir. Yerleşkeye 
gelirken özel aracı tercih etme nedeni; %36.5 kısa sürede ulaşım, %7.7 konfor, %3.7 toplu taşımaya yürüme 
mesafesinin fazla olması, %43.2 servisin sabah ve akşam tek sefer olması olarak gösterilmektedir. Personelin 
yarıya yakını üniversite servislerinin sadece mesai saati başlangıç ve bitişinde olduğu için özel aracını tercih 
ettiğini belirttiği halde buna tezat olarak da servis sıklığı artırılsa bile servisi tercih etmeyeceğini belirtmekte-
dir. Burada kısa sürede ve daha konforlu ulaşım tercihinin etkili olduğu görülmektedir. Yaş aralığında hakim 
yaş grubunun 31-40 yaş arası olduğu ve buna 41-50 yaş grubunun da yakın olduğu görülmektedir. İdari per-
sonel ağırlıklı olarak servisi, akademik personel ise özel aracı tercih etmektedir. Personelin araç sahipliliğinin 
araç türü tercihine etkisine bakıldığında, servisi tercih eden personelin büyük çoğunluğunun özel aracı olduğu 
görülmektedir. Sonuç: Dumlupınar Üniversitesi personelinin yerleşkeye erişiminde en çok tercih ettiği araç 
üniversite personel servisi olmasına rağmen buna en yakın özel araçtır. Özel araç kullanımının bu kadar yüksek 
olmasının nedeni; yerleşkenin şehir merkezinden uzak olması ve buna bağlı olarak da özel araç ile ulaşımın 
daha hızlı ve konforlu olması ayrıca öğretim üyelerinin çalışmalarının mesai saatleri ile sınırlı olmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Yerleşkede ki özel araç sayısı zaman içerisinde artmaya devam edecektir bu 
nedenle yerleşkede ulaşım ve otopark düzenleme çalışmasının yapılması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler : Taşıt Türel Dağılımı, Otopark Planlaması, Trafik Sayımı
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TOPLU TAŞIMA ETÜT UYGULAMASINA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nuran BAĞIRGAN

Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Kütahya / Türkiye

Öz: Giriş: Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ile şehir merkezi arasında ulaşım 1996 yılından 
beri otobüs taşımacılığı ile yapılmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık 10 km dışarıda yer alan yerleşkenin 
yakınında yer alan ve çoğunluğunu personel ve öğrencinin kullandığı küçük bir konut alanından başka trafik 
çekim merkezi bulunmamaktadır. Yani, Evliya Çelebi yerleşkesi yaklaşık 50 bin öğrencisi ve 2000’in üzerinde 
personeli ile tek trafik çekim merkezi durumundadır. Yerleşkede, öğrenci yurtları ve ayrıca bir ilköğretim oku-
lu da bulunmaktadır. Evliya Çelebi Yerleşkesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşım yaklaşık 18 yıldır öğrenci ve 
personel için hep sorun oluşturmakta ve zaman zaman da öğrencilerin tepki gösterdiği eylemlere dönüşmekte-
dir. Bu çalışmada, sorunun nedenleri belirlenmektedir. Üniversite yerleşkeleri ile şehir merkezleri arasındaki 
toplu taşıma, öğrenci sayısı fazla ve şehir merkezinden uzak olan pek çok üniversitenin de sorunu olduğu bi-
linmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin ve personelin yıllardır sorun olarak gördükleri ve daha 
önce üzerinde çalışma yapılmayan Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ile şehir merkezi arasın-
daki toplu taşıma planlaması için gerekli verileri oluşturmaktır. Ayrıca, yerleşkeye yolcu taşıyan otobüslerin 
taşıdıkları yolcu miktarı, taşıma frekansı ve yolculuk dağılımı, durak sıklığı ve dağılımı gibi verileri de elde 
etmektir. Kapsam: Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi ile şehir merkezi arasında kullanılmakta 
olan toplu taşıma hatlarının güzergahlarında otobüs içi sayım ve ölçüm çalışmasını içermektedir. Sınırlıklar: 
Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesine, şehir merkezinden ulaşım sağlayan dört tane otobüs hattı bulunmak-
tadır. Bu hatlarda 30 Kasım ile 17 Aralık 2015 tarihlerinde, üç haftalık sayım çalışması yapılmıştır. Sayım 
çalışmasında ihtiyaç duyulan kişi sayısındaki kısıt nedeniyle sayımlar; sabah ve öğleden sonra pik saatlerde 2 
saat olacak şekilde yapılmıştır. Yöntem: Çalışılan dört hatta sabah ve öğleden sonra pik saatlerde her otobüs 
içerisinde 2 öğrenci ile binen-inen yolcu sayımı, duraklar arası geçen süre ve mesafe ölçümü yapılmıştır. Elde 
edilen veriler excel ortamında değerlendirilmektedir. Bulgular: Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesine, şehir 
merkezinden ulaşım sağlayan dört tane otobüs hattı bulunmaktadır. Bunlar; 7, 7A, 7B ve A1 hatlarıdır. Yer-
leşkeye gelen 7 numaralı otobüs hattına ait sabah ve öğleden sonra pik saatteki yolcu sayım değerleri incelen-
diğinde; 7 numaralı otobüs, ilk duraktan yolcularının hemen hemen tamamını alarak yerleşkeye gelmektedir. 
Şehir merkezinden hareket ederek yerleşkeye geldiği için tamamına yakınını öğrenciler oluşturmaktadır. İlk 
duraktan dolarak hareket ettiği için çok sık aralıklarla hareket etmesine rağmen sonraki duraklardan yolcu ala-
mamaktadır ve ara duraklarda inen yolcu yok denilebilecek kadar azdır. Merkezden yerleşkeye gelen en kısa 
güzergaha sahiptir ve ayrıca dolu kalktığı için en kısa sürede gelen otobüs hattıdır. Bu hat pik saatlerde yerleş-
keye ortalama 600 yolcu/sa taşımaktadır. 7A numaralı otobüs, otogardan hareket etmekte ve daha sonrasında 
ise 7 hattı ile aynı güzergahı kullanmaktadır. Bu nedenle 7 hattı ile aynı veri özelliklerini taşımaktadır ancak 
kalkış sıklığı 15 dakikadır. Yolcularının tamamına yakınını öğrenciler oluşturmaktadır. Merkezden yerleşkeye 
gelen kısa güzergaha sahiptir. Bu hat pik saatlerde ortalama 15 dakikada bir hareket etmekte ve yerleşkeye 
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ortalama 300 yolcu/sa taşımaktadır. 7B numaralı otobüs hattının güzergah uzunluğu 18560 metre ve hareket 
sıklığı pik saatlerde 3-4 dakika olarak ölçülmüştür. Bu hat pik saatlerde yerleşkeye ortalama 250 yolcu/sa taşı-
maktadır. A1 numaralı otobüs hattının güzergah uzunluğu 17170 metre ve hareket sıklığı pik saatlerde 3-4 da-
kika olarak ölçülmüştür. Bu hat pik saatlerde yerleşkeye ortalama 570 yolcu/sa taşımaktadır. Yüksek Öğretim 
Yurtlar Müdürlüğüne ait yurt önünde durağın olması nedeniyle yerleşkeye en fazla öğrenci taşıyan hatlardan 
biri durumundadır. Sonuç: Kütahya şehir merkezinden Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesine, 
tamamınına yakınını öğrencilerin oluşturduğu yolcu sayısı sabah pik saatte ortalama 1600 yol/sa öğleden sonra 
ise ortalama 1000 yol/sa olarak ölçülmüştür. Yerleşkeye gelen hatlar için yapılan toplu taşıma etüdünden elde 
edilen diğer bulgularda şu şekilde değerlendirilmektedir: Öğrenciler çoğunlukla Atatürk ve Adnan Mende-
res Bulvarı civarındaki duraklardan binmektedirler. Ancak otobüslerin dolu olması onları ilk durağa gitmeye 
yönlendirmektedir. Özellikle 7 numaralı hat çok sık aralıklarla hareket etmesine rağmen dolarak kalktığı için 
sonraki duraklardan yolcu alamamktadır bu da Adnan Menderes Bulvarında bekleyen öğrencileri mağdur et-
mektedir. Otobüslerin hareket sıklıklarında değil ancak güzergahın uzun olması (yaklaşık 19 km) Yerleşkeye 
ulaşım süresini artırmaktadır, örneğin Kredi Yurtlar Kurumundan yerleşkeye geliş süresi ortalama 45-50 da-
kika olarak ölçülmüştür. Otobüsler her nekadar sık aralıkla hareket etseler de duraklarda bulunma dakikliğine 
uymadıkları için bu durum sorun oluşturmaktadır. Yapılan sayımlar ve çalışma süresince Otobüs Şöförlerinin 
büyük çoğunluğunun çözüm ve işbirliği için yapıcı davrandığı ve işbirliğine hazır olduğu gözlemlenmiştir. 
Ancak az da olsa bazı otobüs sürücülerinin yolcular ile iletişim sıkıntısı yaşaması da sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Toplu Taşıma, Trafik Sayımı
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AKUSTİK KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

Mehmet Nuri YILDIRIM¹, Veysel TOKDEMİR2, Abdurrahman KARAMAN3, Sabır ERTEKİN4 

1-2Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu, Karabük / Türkiye
3Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Banaz, Uşak / Türkiye 

4Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Meslek Yüksekokulu, Ağrı / Türkiye

Öz: Giriş: Akustik, dalga fiziğinin özel bir bölümü olan akustik, ses duyusunun kulakta meydana getirdiği 
esnek davranış göstere boyuna titreşimlerin sıvı katı ve gaz maddelerinin içerisindeki yayılımı ile bu titre-
şimleri meydana getiren cisimlerin oluşturduğu kendi titreşimlerini inceler. Akustik ortamın sağlanabilmesi 
için akustik parametrelerin bir arada değerlendirilmesi ve incelenmesine bağlıdır. Ses düzeyi, yansımalar ve 
yansışım süresi olarak üç başlık altında toplanan temel akustik parametre başlıklarının herbiri kendi içinde pek 
çok değişik akustik parametreyi içermektedir. Akustik parametrelerin (reverberasyon süresi, sesin netliği vb.) 
düzensiz yankılardan dolayı kaliteli bir sesi, bir konuşmayı bozarak kalitesiz ve rahatsız bir hale getirir. Ses 
yükselticiler, hoparlörler veya sesle ilgili herhangi bir sistemden çok şeyler beklenirken sonuç hayal kırıklığı 
olabilmektedir. İşte burada asıl problemin akustik olduğu ortaya çıkmaktadır. Akustik genel anlamda bütün 
disiplinlerde önemli bir yere sahiptir. Sesin sağlıklı bir şekilde kullanıcıya ulaşmaması, kullanıcıda; fizyolojik 
rahatsızlık, performans eksikliği ve psikolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu tür rahatsızlıkları önlemek 
için alınması gereken tedbirler ve uygulamalar konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Akustik alanında yapı-
lan lisansüstü araştırmalarda bu yöndedir lisansüstü araştırmaların, bir bilim dalının akademik olarak gelişme-
sinde ve ilerlemesinde önemli bir yere sahip olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu noktada akustik hakkında yazılan 
lisansüstü tezlerin araştırılması ve incelenmesi, Akustiğin farklı disiplinlerde hangi düzeyde algılandığı, han-
gi seviyelerde incelendiği ve hangi noktalara vardığının görülmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan bu 
çalışma, Akustik konusunda lisansüstü tez çalışmaların bibliyometrik olarak incelenmesi yönüyle özgün bir 
çalışma niteliğindedir. Amaç: Bu çalışmada akustik konusunda 1980-2018 yılları arasında yazılan lisansüstü 
tezlerin bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Yöntem: Kapsam: Bu çalışma Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan Akustik konusunun lisansüstü tezleri-
nin bibliyometrik özelliklerini kapsamaktadır. Sınırlılık: Akustik konusunda yapılmış olan lisansüstü tezlerle 
sınırlandırılmıştır. Araştırma çerçevesinde yapılması planlanan ancak farklı disiplinlerde çeşitliliğin çok olma-
sı nedeni ile tez sayısı yüzdece %5’in altında olan tezler “diğer” olarak araştırmaya dahil edilmiş ve çalışmada 
kısıtlılık olarak görülmüştür. İleride konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu kısıtlılığın giderilerek araştırma-
cıların yeni bulgulara ulaşma şansı olacağı düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, 
üniversite, enstitü, ana bilim dalı, konu ve veri toplama yöntemi açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiki 
analizlerden faydalanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, Yüksek Öğretim 
Kurumu tez arama sayfasında lisansüstü tezler “Akustik” anahtar kelimesi taranmıştır. Tezlerin, yayınlandığı 
yıl, tür (yüksek lisans, doktora), üniversite, enstitü, ana bilim dalı, konu ve veri toplama yöntemi açısından in-
celenmiştir. Tarama toplam 426 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bunlardan 297’si yüksek lisans, 59’u doktora, 
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68’i tıpta uzmanlık ve 2’si sanatta yeterlilik tezlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, tezlerin 68 farklı üniversite de 
ve Fen Bilimleri, Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüleri başta olmak üzere 
toplam 14 farklı enstitüye bağlı olarak hazırlandığı sonucuna varılmıştır. Hazırlanan tezlerde en dikkat çekici 
nokta ise tezlerin, en yüksek oran olan %15,49’u Kulak-Burun-Boğaz ana bilim dalında hazırlanmış olmasıdır. 
Bu alanı %15,02 oranla makine mühendisliği ana bilim dalı takip etmektedir. Çalışma kapsamında akustik ko-
nusunda hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin birçok farklı durum ortaya konulmuştur. Sonuç: araştırmada elde 
edilen sonuçlar araştırmanın amacı bağlamında belirtilen akustik konusunun yükseköğretim kurumlarındaki 
lisansüstü çalışmalarda hangi düzeyde incelendiğinin tespiti yapılmıştır. Disiplinler arası bir incelemeye konu 
olan bu kavrama daha fazla önem verilmesi, bu alandaki çalışmaların lisansüstü düzeyde arttırılması gerektiği 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akustik, Bibliyometrik, Reverberasyon
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CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI 
MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Mehmet Nuri YILDIRIM1, Abdurrahman KARAMAN2, Veysel TOKDEMİR3, Sabır ERTEKİN4

1Karabük Üniversitesi, Safranbolu MYO, Karabük / Türkiye

Öz: Giriş: Organik bir yapıya sahip ahşap malzeme, ilk çağlardan beri kullanım alanları gitgide artarak in-
sanların hizmetine sunulmaktadır. Odun hammaddesinin insan yaşamı alanında binlerce kullanım yeri olduğu 
bilinmektedir. Günümüzde, artan nüfusa paralel olarak ağaç malzemeden elde edilen ürünlerin tüketimi de 
artmıştır. Bu sonuç beraberinde odun hammaddesine duyulan gereksinimi artırmış ve sektörde bu soruna iliş-
kin birçok arayışlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de masif ağaç malzeme yerine kullanılabilecek lamine 
ağaç malzemelerdir. Laminasyon tekniği ile ahşap kaplamaların lifleri birbirine paralel yapıştırılması sonucu 
elde edilen lamine ahşap malzemeler bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple, orman ürünleri en-
düstrisinde lamine ağaç malzemelerin kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Farklı kalınlık ve renk-
lerde ağaç malzemeler kullanılması durumunda estetik bir görünümde sergileyen laminasyonlu ağaç malzeme 
ürünleri, mobilya sektöründe ve ahşabın yapılarda taşıyıcı malzeme olarak kullanılması avantajı ile de yapı 
endüstrisinde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Endüstriyel olarak geniş kullanım alanına sahip olan ahşap 
laminasyonu kulanım yerinde çeşitli etkilere (fiziksel, mekanik vb) maruz kalmaktadır. Üretilecek lamine 
malzemenin hem ekonomik hem de dayanımın yüksek olması beklenmektedir. Amaç: Bu çalışmada, kavak 
ahşap malzemeden biçme yöntemi ile elde edilen 5mm kalınlığındaki papellerin arasına simetrik olacak şekil-
de üç katman cam elyaf kumaşı (seyrek ve sık) polivinilasetat ve poliüretan tutkalları ile 4 katmanlı yapıştırılıp 
preslenmesi sonucu elde edilen ahşap lamine malzemenin, 4 noktadan eğilme dayanımı, eğilmede elastikiyet 
modülü ve maksimum yük taşıma gibi bazı mekanik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu 
çalışma, Kavak ahşap masif malzemeden biçme yöntemiyle elde edilmiş papelerin arasına farklı tutkal ve cam 
elyaf kumaşı koyarak presleme sonucu elde edilen lamine ahşap malzemeyi kapsamaktadır. Yöntem:Deney 
örneklerinin hazırlanmasında; kavak ahşap malzemeden kesilen papeller hava kurusu hale gelinceye kadar 
iklimlendirme dolabında bekletilmiştir. Hava kurusu hale gelen ahşap malzemelerin arasına sık dokulu ve 
seyrek dokulucam elyaf kumaşı konulmuş ve bu kumaşların ve ahşap malzemenin yüzeyine Polivinilinasetat 
ve Poliüretan tutkallı sürülerek preslenip sabit hale getirilmesi sağlanmıştır. Pres altında yaklaşık 48 saat süre 
bekletilen bu tabaklar ahşap işleme makinelerinde standart dahilinde ölçülerde kesilerek test edilmeye hazır 
hale getirilmişidir. Hazırlanan deney örnekleri Karabük niversitesi Safranbolu Mesek Yüksekokulu labara-
tuvarında bulunan SHIMADZU marka üniversal test cihazında tutkal hattına paralel ve tutkal hatına dik ve 
olmak üzere 4 noktadan eğilme aparatı kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada, “TS EN 408: 2010+A1: 2014-
04 Yapı kerestesi ve yapıştırılmış lamine kereste – Bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini belirlenmesi” 
standartına uyulmuştur. Test makinesinin yükleme hızı 5mm/dk. Dayanak noktaları açıklığı 36 cm olacak 
şekilde yerleştirilen örneklerin 4 noktadan eğilme dayanımı, eğilmede elastikiyet modülü ve yük taşıma ka-
pasitesi hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışmada Poliuretan tutkalının Polivinilinasetat tutkallında daha yüksek 
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değer verdiği, sık dokulu cam elyaf kumaşının seyrek dokulu cam elyaf kumaşından hazırlanan örneklerden 
daha yüksek dayanım gösterdiği ve lamine malzemenin tutkal hattına paralel örneklerinin tutkal hattına dik ör-
neklerden daha yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Güçlendirilmiş kavak ahşap malzemenin 
alternatif bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Poliuretan tutklalı ve sık 
dokulu cam elyaf kumaşının yüksek dayanım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında poliüretan 
tutkallı ve sık dokulu cam elyaf kumaşı ile hazırlanmış kavak ahşap lamine malzemesinin yapıda kullanılması 
önerilebilir. Ayrıca, farklı tutkal ve ahşap malzemelerden üretilecek lamine ahşap malzemelerin hem literatüre 
hem de ekonomik malzemelerin üretilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Kavak, Laminasyon, Tutkal
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ 
ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Hasan TUNA2, İsrafil ERTÜRK3 

1Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Trabzon / Türkiye
2Gümüşhane Kelkit Aydın Doğan MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane / Türkiye
3 Bayburt Teknik Bilimler MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bayburt / Türkiye

Öz: Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG); İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kay-
naklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 
İSG; tıbbın, tekniğin ve birçok bilim (fizik, kimya, mühendislik, sosyoloji, psikoloji, hukuk, sosyal politika 
vb.) dalının ilgi alanına giren çok sektörlü bir çalışma alanıdır (Bilir ve Yıldız, 2014). Türkiye’de İSG ile ilgili 
yasal düzenlemelerle ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen iş kazası açısından Avrupa’da birinci, Dünyada ise 
üçüncü sıradadır. Ülkemizdeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli iş yerleri 
oluşturmak için ülke genelinde İSG kültürünün yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. İSG bilinci 
oluşturmada ve bunu bir güvenlik kültürü haline getirmede bu konuda yapılacak lisansüstü eğitimlerin önemli 
rolü vardır. İSG sorunlarının anlaşılıp çözümlenmesinde, İSG kültürünün geliştirilmesinde ve geleceğe yönelik 
doğru eğitim planlamasının yapılmasında İSG araştırmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bundan do-
layı İSG alanında ne tür çalışmaların yapıldığı ya da yapılmadığı ve İSG disiplininin diğer disiplinler içindeki 
yerinin belirlenmesi İSG alanında yeni araştırma konusu seçiminde araştırmacılara yardımcı olacağı düşünül-
mektedir. Amaç: Türkiye’de 1978–2017 yılları arasında İSG konularında çalışılan lisansüstü tezlerin betimsel 
bir analizi yapılarak, çalışmaların farklı kriterlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirlemektir. Kapsam: 
Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki üniversitelerde yapılmış olan lisansüstü tezleri, örneklemini ise İSG ala-
nındaki yükseköğretim kurulu tez veri merkezinde bulunan, 2017 yılına kadar tamamlanmış tezler oluştur-
maktadır. Yöntem: Çalışmamız retrospektif tipte, tanımlayıcı kayıt taraması çalışmasıdır. Tarama sürecinde 
Yüksek Öğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı kullanılmıştır. YÖK tez arama sisteminde var 
olan lisansüstü tezlerde “İş Sağlığı” ve “İş Güvenliği” kelimelerinin geçtiği bütün tezlere ulaşılmıştır. Tezler, 
ait oldukları anabilim dalları, üniversiteler, enstitüler, danışmanlık, türüne, yayınladıkları yıl ve konu alanları 
açısından analiz edilerek araştırma eğilimleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden 
olan içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda İSG ile ilgili 1022 adet Yüksek 
Lisans, 124 adet Doktora ve 23 adet Tıpta Uzmanlık olmak üzere toplam 1169 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. 
817 tezin (%69.88) izinli olduğu, 879 tezin (% 75.19) devlet üniversitelerinde yazıldığı, 514 tezin (%43.97) 
Prof. unvanlı danışmanlarla çalışıldığı, 644 tezin (%55.09) erkek araştırmacılar tarafından yapıldığı ve 499 
tezin (%42.69) Marmara Bölgesindeki üniversitelerde yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
üniversiteler arasında en çok araştırmayı Gazi Üniversitesinin (%12,33), enstitüler arasında en çok araştırma-
yı Fen Bilimler Enstitüsünün (%40,21), anabilim dalları arasında en çok araştırmayı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Anabilim Dalı’nda (%21,39) yapıldığı belirlenmiştir. Gazi Üniversitesi’ni (145) İstanbul (72), İstanbul Teknik 
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(49), Dokuz Eylül (47) ve Üsküdar Üniversitesi (42) üniversiteleri izlemektedir. Lisansüstü tezlerin ana bilim 
dallarına göre dağılımlarına bakıldığında, tezleri 250’sinin İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalı, 127’sinin İş-
letme veya İşletme Yönetimi anabilim dalı, 112’sinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı ve 
110’unun da Halk Sağlığı anabilim dalında yapıldığı görülmektedir. Konu ile ilgili en çok tez yazılmış seneler 
sırasıyla 2015 (180 tez), 2016 (161 tez), 2017 (157 tez) ve 2014 (109 tez)’dür. İş sağlığı ve güvenliği alanında 
yapılan lisansüstü tez konularının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, tezlerin %18.91’i Sanayi işlerinde 
çalışma yapıldığı görülmüştür. Çalışılan konu alanlarına göre en çok çalışılan ilk beş konu %18,91 Sanayi, 
%13,26 Sağlık, %12,57 İnşaat, %6,93 Tarım-Orman-Gıda, %6,84 Maden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: 
İSG ile ilgili lisansüstü tez çalışmalarının genel durumu tespit edilmiştir. 2012 yılında 6331 sayılı kanununun 
çıkması ve açılan lisansüstü program sayılarının artmasıyla lisansüstü tez sayıları 3 hanelere çıkmıştır. İSG 
çok disiplinli (multidisipliner) bir bilim dalı olduğu için farklı enstitülerde farklı anabilim dallarında geniş bir 
çalışma sahasına sahiptir. Konu alanları bakımından tezlerin önemli bir kısmının birbirine benzediğini Kimya 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği gibi İSG’nin önemli olduğu mühendislik dalla-
rında çok fazla lisansüstü tez bulunmaktadır. Araştırma, benzer çalışmalar ile oluşacak yığılmaların önlenebil-
mesi ve insan kaynaklarının daha etkili ve verimli yönlendirilebilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisansüstü, Üniversite, Anabilim Dalı, Enstitü
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMA YETKİSİ VERİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS İÇERİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Hasan TUNA2, İsrafil ERTÜRK3 

1Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Trabzon / Türkiye
2Gümüşhane Kelkit Aydın Doğan MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane / Türkiye
3 Bayburt Teknik Bilimler MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bayburt / Türkiye

Öz: Giriş: Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında çıkarılan yasal düzenlemelerle ciddi çalışmalar 
yapılmasına rağmen iş kazası açısından Avrupa’da birinci, Dünyada ise üçüncü sıradadır. İş kazalarının sek-
törel dağılımlarına bakıldığında; en çok ölümlü kaza inşaat sektöründe yaşanmaktadır. İnşaat sektörü, iş gü-
venliği acısından tehlikeli işler grubunda yer almaktadır. Bunun yanında inşaat sektöründe çalışanların eğitim 
seviyelerinin düşük ve iş güvenliği bilincinin yeterli düzeyde olmaması iş kazalarının bu sektörde yoğun bir 
şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. SGK’nın hazırlamış olduğu 2014 verilerine göre, Türkiye’deki iş kaza-
larının %13’ü, ölümlü kazaların ise %30’u inşaat sektöründe meydana gelmiştir. Bu nedenle, İş kazalarını ve 
meslek hastalıklarını azaltmak ve risk seviyesinin kabul edilebilir seviyelere çekmek için, yasal düzenlemele-
rin ve bilinçlendirme bağlamında gerekli çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de küçük 
ölçekli inşaat firmalarının sayısı çok olduğu dikkate alınırsa, bu firmalara hizmet götürmek ve işyerlerinde 
iş güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla gereken sistemi kurmak oldukça zordur. Bu yüzden İSG uzmanı, 
mühendis ve teknik personel iş hayatına atılmadan önceki eğitim döneminde İSG ile ilgili gerekli bilgi birikim 
ve donanıma sahip olması bu sorunun çözümüne önemli katkı sağlayabilir. Amaç: Bu çalışmada, ülkemizdeki 
inşaat mühendisliği bölümlerinde İSG derslerinin mevcut durumu ve derslerin süresi, içeriği, verildiği dönem 
araştırılarak İSG eğitim ile yeterlilik sağlanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Kapsam: Araştırmanın 
evrenini, Türkiye’de iş güvenliği uzmanı olma yetkisi verilen Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerindeki bö-
lümler, örneklemini ise inşaat mühendisliği bölümleri oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı tipte 
kayıt taramasıdır. 03.02.2017-02.04.2017 tarihleri arasında Bologna Bilgi Sistemi ve üniversitelerin web site-
lerindeki ders programlarından alınan verilerle; Türkiye’deki 168 inşaat mühendisliği bölümünde İSG dersinin 
ders müfredatına alınıp alınmadığı, alındı ise zorunlu mu seçmeli mi olduğu, dersin süresi, içeriği, verildiği 
dönem doküman tarama modeli kullanılarak elektronik ortamda tespit edilmiştir. Bulgular: 2015 yılında 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre iş güvenliği uz-
manı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İSG dersi zorunlu hale getirilmesine rağmen mühendislik 
bölümlerinin %23’ü İSG 1-2 zorunlu, %21’i İSG zorunlu ve %22’si İSG seçmeli olarak, ders programına 
alırken % 34’ü ders müfredatına almadığı belirlenmiştir. İnşaat Mühendisliğinde ise 68 bölümde zorunlu 7 
bölümde seçmeli olmak üzere toplam 75 bölüm İSG 1-2 dersini, 40 bölümde zorunlu 33 bölümde seçmeli 
olmak üzere toplam 73 bölüm İSG dersini müfredatına alırken 20 bölüm bu dersi müfredatına almadığı tespit 
edilmiştir. İSG eğitimleri kapsamında verilen İSG derslerinin müfredatta yer alma isim ve içeriklerinde de 
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değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Fırat Üniversitesi’nde dersler “İş Hukuku” adı altında verilirken, İnönü 
Üniversitesi’nde “İş Güvenliği Ve Mühendislik Etiği”, Adıyaman Üniversitesi’nde “İ Sağlığı ve Güvenliği”, 
Ahi Evran Üniversitesi’nde “Şantiye Organizasyonu ve İş Güvenliği” Karatay Üniversitesi’nde “İş Sağlığı 
ve Güvenliği 1” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği 2” olarak verildiği görülmektedir. 109 üniversitenin mühendislik 
fakültelerindeki inşaat mühendisliğinde verilen İSG ile ilgili derslerin ders içerikleri üzerine yapılan araştır-
maya göre; İSG derslerinin %10,76’sının (24) 1. sınıfta (1-2 yarıyıl), %33.18’inin (74) 2. sınıfta (3-4 yarıyıl), 
%13,90’ının (31) 3. sınıfta (5-6 yarıyıl), %42,15’inin (94) ise 4. Sınıfta (7-8 yarıyıl) verildiği tespit edilmiştir. 
Sonuç: İSG dersi yasal düzenlemeler ile 2015 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiş olsa dahi üniversitelerin 
bazılarında İSG dersi halen bulunmamaktadır. Bulunan üniversitelerde ise dersin süresi, içeriği, verildiği dö-
nem değişkenlik göstermektedir. Üniversitelerdeki İSG ders müfredatları incelendiğinde standart bir uygulama 
bulunmamaktadır. Mühendislik programlarında yer alan İSG dersinin, öğretim programı içeriğinde yer alan 
konulardaki eksiklikler, ders içeriğinde yer alan konulardaki tutarsızlıklar, dersin süresi ve verildiği dönem 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversiteler arasındaki İSG müfredat içeriği farklılıklarını ortadan kal-
dırmak ve üniversite eğitim müfredatına İSG konularını etkin bir şekilde yerleştirebilmek için üniversiteler 
bir çalıştay düzenlenmeli ve ortak bir eğitim müfredatı üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. İSG dersine seçmeli 
olarak müfredatında yer veren bölümler ve müfredatına bile almayan bölümlerde İSG dersi zorunlu olması 
gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen iş güvenliği uzmanlığı temel eği-
tim programının tamamının verilmesi için bir veya iki dönemlik İSG derslerinin dönem sayısının arttırılması 
ve öğrencilerin 1 2 ve 3. sınıfta genel mühendislik eğitimlerini tamamladıktan sonra, 4. sınıfta İSG derslerini 
almaları tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Mühendisliği, Ders İçeriği 
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SICAKLIĞIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Nazile URAL1, Burak GÖRGÜN2, Tolga Taha YILDIRIM3

1-2-3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: Zemin, insanlığın tarihi boyunca yaygın olarak kullanılan ve belki de en karmaşık yapı malzeme-
sidir. İnşaat mühendisliği çalışmalarında meydana gelen deformasyonların çoğu yer hareketlerinden kaynaklı 
oluşmaktadır. Yollar, barajlar, nükleer santraller ve havalimanları zemine inşa edilmiştir, bu yüzden bina ta-
sarımı ve inşaattan önce, güvenli bir yapı için zeminin oturma miktarı ve taşıma kapasitesi iyi bilinmelidir. 
Günümüzde zeminin şişmesi ve çökmesi yaygın bir zemin sorunudur. Kil tabakaları düşük geçirgenliğe ve çok 
yüksek şişme kapasitesine sahip zeminlerdir. Zemin kuru durumdayken ya da çok düşük su yoğunluğuna bir 
yapıya sahipken, zemindeki su yüzdesinin artmasıyla, hacminde ve yapısında büyük değişiklikler meydana 
gelir. Bu durum zeminin daneleri arasındaki bağ yapısının zaman içinde bozulmasına ve bu da zeminin doğal 
yapısının bozulmasına yol açar. Bu özellikler bazen kalıcı deformasyonlara ve izin verilen oturma miktarının 
aşılmasına neden olur. Bu tarz zeminlerin geoteknik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıl-
ması gerekmektedir. Bu çalışmada likit limiti %60 olan kil zeminlerin sıcaklıkla iyileştirilmesi araştırılmıştır. 
Kil zemin kül fırınında 105oC, 400oC ve 600oC sıcaklıklara tabi tutulmuştur. Tüm numuneler üzerinde likit 
limit, plastik limit, kompaksiyon ve serbest basınç deneyleri yapılmış ve kil zeminin dayanımındaki değişiklik 
incelenmiştir. Amaç: Yumuşak kil gibi şişen ve zayıf zeminlerde yapılan yollar, barajlar, havaalanları gibi çok 
önemli yapılarda zamana bağlı olarak problemler ortaya çıkabilir. Bu tarz zeminlerde inşa edilecek yapıların 
güvenli olması için zeminlerin iyileştirilmesi ve yapılaşmaya uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kapsam: 
Bu çalışma kapsamında Seranit firmasından temin edilen ithal vesco granitic kili kullanılarak sıcaklıkla kil 
zeminin geoteknik özelliklerinin iyileştirilmesi araştırılmıştır. Sınırlıklar: Tek tip kil kullanılan çalışmada 3 
adet farklı sıcaklık kullanılarak zeminin yalnızca belirli özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Çalışmanın ile-
ri aşamalarında farklı tipteki zeminler ve farklı sıcaklıklar kullanılarak dayanımlarındaki değişim başka yön-
temlerle araştırılabilir. Yöntem: Çalışma kapsamında kil zemine ait mekanik ve fiziksel deneyler yapılmıştır. 
Kil zemin kırıcıda öğütülerek 200 nolu elekten geçirildikten sonra yüksek sıcaklıklı fırında 105oC, 400oC ve 
600oC sıcaklıklara maruz bırakılmıştır. Dakikada 1oC soğutularak oda sıcaklığına inen kil zeminin geoteknik 
özelliklerinde değişim fiziksel ve mekanik deneyler yapılarak incelenmiştir. Fiziksel deneyler olarak kıvam 
limitleri (Atterberg) deneyi olan likit limit ve plastik limit deneyleri yapılmıştır. Mekanik deneyler olarak ise 
kompaksiyon ve tek eksenli serbest basınç deneyi, Zeminin fiziksel özellikleri ile kompaksiyon deneyleri 
TS-1900/1’de anlatıldığı gibi standartlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Karışımlar TS1900/2’ye göre serbest 
basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Bulgular: Likit limit deneyi sonucunda 105oC sıcaklığa tabi tutulmuş 
kil numunesinin likit limiti %60, 400oC sıcaklığa tabi tutulmuş kil numunesinin likit limiti %42 ve 600oC sı-
caklığa tabi tutulmuş kil numunesinin likit limiti %39 bulunmuştur. Plastik limit deneyleri sonucunda 105oC, 
400oC ve 600oC sıcaklığa tabi tutulmuş numunelerde plastik limit sırasıyla %35, %28 ve %31 bulunmuştur. 



326

SÖZEL SUNUMLAR

105oC, 400oC ve 600oC sıcaklığa tabi tutulmuş numunelerin kuru birim hacim ağırlıkları sırasıyla, 14.65kN/
m3, 14.70kN/m3 ve 14.94kN/m3 olarak, su muhtevaları ise yine sırasıyla %22, %21.5 ve %21 olarak bulun-
muştur. Serbest basınç deneyinde, 105oC sıcaklığa maruz bırakılmış kil numunesinin serbest basınç dayanımı 
460kPa, 400oC sıcaklığa maruz bırakılmış kil numunesinin serbest basınç dayanımı 483kPa ve 600oC sıcaklığa 
maruz bırakılmış kil numunesinin serbest basınç dayanımı ise 527kPa bulunmuştur. Sonuç: Yapılan deneyler 
sonucunda kil zeminin likit limit değerinin sıcaklıkla azaldığı, optimum su muhtevasında bir değişlik olmadı-
ğı, kuru birim hacim ağırlığının arttığı, plastik limitinin ise değişken olduğu görülmüştür. Ayrıca 105oC sıcak-
lıktaki kil zemine kıyasla 400oC sıcaklığa tabi tutulan kilin dayanımının %5 ve 600oC sıcaklığa tabi tutulan 
kilin dayanımının ise %14 oranında arttığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zemin İyileştirme, Kil Zemin, Sıcaklık, Serbest Basınç Deneyi
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KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 
OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Mücahit OPAN1, Celal ÖZKALE2, Murat ÜNLÜ3, Cenk ÇELİK4, Halil İbrahim SARAÇ4

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Enerji planlaması ve yönetimi, istenilen amaçlar doğrultusunda ve öngörülen kriterler çerçevesinde ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının en verimli kullanımını sağlayacak faaliyetlerin tümünü kapsamalıdır. Bu ça-
lışma kırsal bir yerleşim bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından optimal enerji üretimi üzerinedir. Bu 
çalışmada, rüzgar santrallerinin havza etrafına konumlandırıldığı ve baraj haznesi üzerinde güneş panelleri 
bulunan çok barajlı bir su kaynakları sistemi uzun süreli planlama kapsamında tanımlanmıştır. Sistemde, güneş 
panellerinin alanı baraj haznesinin alanı ile doğru orantılı olarak değişmekte olup, güneş, rüzgar ve hidroe-
lektrik santrallerin bütünleşik ve ayrık olduğu iki senaryo üzerinde durulmuştur. Bütünleşik senaryoda, rüzgar 
santrallerinde üretilen enerji ile barajdan bırakılan akımlar bir kullanımlık olarak tekrar hazneye gönderilmek-
tedir. Her iki senaryoda sistem üzerine uzun süreli planlama için işletme optimizasyonu modelleri kurulmuştur. 
Modellerde ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama optimizasyon tekniği kullanılmıştır. Kurulan modeller, 
Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok barajlı bir su kaynakları sis-
temine uygulanmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, enerji üretimi için geliştirilen her iki senaryo açısından 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bütünleşik senaryoya ait sistemin ayrık olandan daha fazla enerji ürettiği 
görülmüştür. Giriş: Çok barajlı sistemlerin uzun süreli planlaması, sistemin ekonomik ömrü boyunca elde 
edilecek faydanın optimal olmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla, sistemin optimal olarak boyutlandırılması ve 
uzun süreli optimal işletme politikaları ile bunlara karşılık olan risklerin belirlenmesi, bir bütün olarak uzun 
süreli planlama çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda gözetilecek amaçların enerji üretimi (güvenilir 
enerji ve toplam enerji), sulama, kirlilik kontrolü, ekolojik dengenin korunması ve ulaşım gibi alanlarda, daha 
çok aylık ortalama akımlar veya kritik dönem akımları ile ilişkili olduğu söylenebilir. Amaç: Kırsal bir yerle-
şim bölgesinde hidroelektrik, rüzgar ve güneş santralleri bulunan çok barajlı bir sistemde uzun süreli planlama 
kapsamında bir optimizasyon modeli geliştirilmesi ve buradan optimal enerji üretimi yapılması şeklindedir. 
Kapsam: Uzun süreli planlama kapsamında çok barajlı bir sistem üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 
optimal enerji üretebilmek için sistem tanımlanması, model kurulması ve analiz yapılması öngörülmektedir. 
Yöntem: Sistemde, güneş panellerinin alanı baraj haznesinin alanı ile doğru orantılı olarak değişmekte olup, 
güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerin bütünleşik ve ayrık olduğu iki senaryo üzerinde durulmuştur. Bü-
tünleşik senaryoda, rüzgar santrallerinde üretilen enerji ile barajdan bırakılan akımlar bir kullanımlık olarak 
tekrar hazneye gönderilmektedir. Her iki senaryoda sistem üzerine uzun süreli planlama için işletme optimi-
zasyonu modelleri kurulmuştur. Uzun süreli planlama için işletme optimizasyonunda, ardışık yaklaştırmalı 
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dinamik programlama (DPSA) optimizasyon tekniği kullanılmaktadır. Burada, kritik dönemin (kurak dönem) 
aylık akımları kullanılarak güvenilir güç enbüyüklenmekte ve aylık minimum işletme seviyeleri elde edil-
mektedir. Buradan enbüyüklenen güvenilir güç, aynı modelde kısıt olarak kullanılıp, aylık ortalama akımlar 
ile toplam enerji enbüyüklenmekte ve aylık normal işletme seviyeleri belirlenmektedir. Burada, i=1,2,3.. M, 
M:Baraj sayısını, t=1,2,3,…KM, KM:İşletme süresini (ay olarak) göstermektedir. Araştırma Problemi: Ku-
rulan modeller, Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok barajlı bir 
su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde birbirine seri olarak bağlı bulunan 
barajlar, sırasıyla, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke ve Aslantaş barajlarıdır. Bu barajlardan Menzelet ve Kıla-
vuzlu, enerji ve sulama amaçlı, Sır ve Berke enerji amaçlı ve Aslantaş ise enerji, sulama, içmesuyu ve taşkın-
dan koruma amaçlı olarak planlanmışlardır. Araştırmanın Kısıtları: Barajlarda su depolama, hidroelektrik, 
rüzgar ve güneş santrallerinde kapasite kısıtları bulunmakta olup, bu kısıtlara rağmen optimal enerji üretimi 
yapılması planlanmaktadır. Bulgular: Ceyhan Havzası’nda bulunan hidroelektrik, rüzgar ve güneş santralleri 
olan çok barajlı sisteme ait ayrık ve bütünleşik senaryolar için enerji üretimi değerleri elde edilmiştir. Sonuç: 
Elde edilen sonuçlar, enerji üretimi için geliştirilen her iki senaryo açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 
bütünleşik senaryoya ait sistemin ayrık olandan daha fazla enerji ürettiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Çok Barajlı Sistem, Uzun Süreli Optimal İşletme, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidro-
elektrik Enerji, Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlama

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen 2016/019 
Proje nolu araştırmadan üretilmiştir.

koruma amaçlı olarak planlanmışlardır. Araştırmanın Kısıtları: Barajlarda su depolama, 
hidroelektrik ve rüzgar santrallerinde kapasite kısıtları bulunmakta olup, bu kısıtlara rağmen 
optimal enerji üretimi yapılması planlanmaktadır. Bulgular: Ceyhan Havzası’nda bulunan 
hidroelektrik ve rüzgar santralleri olan çok barajlı sisteme ait ayrık ve bütünleşik senaryolar 
için enerji üretimi değerleri elde edilmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, enerji üretimi için 
geliştirilen her iki senaryo açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bütünleşik senaryoya 
ait sistemin ayrık olandan daha fazla enerji ürettiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Çok Barajlı Sistem, Uzun Süreli Optimal İşletme, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, 
Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlama 
 
Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen … Proje 
nolu araştırmadan üretilmiştir. 
 
 

 
 
 

Şekil 1: Uzun süreli optimal işletme çalışması süreci 

 
Şekil 2. Hidroelektrik ve rüzgar santralleri olan çok barajlı bir sistemin şematik görünüşü 

Tablo 1: Ceyhan Havzası’ nda bulunan barajlara ait veriler  
Barajlar Menzelet Kılavuzlu Sır Berke Aslantaş 
Yağış Alanı (km2) 8340 8486 12950 13222 14874 
Amaç Sul.+En. Sul.+En. Enerji Enerji Sul.+Taş.+En 
Kurulu Güç (MW) 124 54 273 510 138 
Baraj Yüksekliği (m) 150,5 56 120 201 95 
Maksimum işletme seviyesi (m)  609,4 485,5 440 345 159 
Minimum işletme seviyesi (m) 560,2 483,5 418,8 288,8 130 
Maksimum Hacim (106 m3) 1950 74 1117,94 427 1990 
Minimum Hacim (106 m3) 533,6 69 451,3 119 530 
Kuyruksuyu kotu (m)  485,5 440 345 159 84 
Dolu Savak Kapasitesi(m3/s) 6112 6112 7460 2000 10700 
Enerji Üretimi Kapasitesi (m3/s) 130,8 148,4 114,25 300 270 
Aylık Maksimum Akım(m3/s) 497.43 508.27 782.57 799.07 898.74 
Aylık Minimum Akım(m3/s) 0 9.02 19.05 19.39 19.65 
Aylık Ortalama Akım(m3/s) 65.94 76.09 119.65 122.26 136.69 
SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER ROBOT DESIGN 

AND IMPLEMENTATION 
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(Aylık akımlar ile) 

Şekil 1: Uzun süreli optimal işletme çalışması süreci
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Şekil 2. Hidroelektirk, rüzgar ve güneş santralleri olan çok barajlı bir sistemin şematik görünüşü

Tablo 1: Ceyhan Havzası’ nda bulunan barajlara ait veriler 

Barajlar Menzelet Kılavuzlu Sır Berke Aslantaş

Yağış Alanı (km2) 8340 8486 12950 13222 14874

Amaç Sul.+En. Sul.+En. Enerji Enerji Sul.+Taş.+En

Kurulu Güç (MW) 124 54 273 510 138

Baraj Yüksekliği (m) 150,5 56 120 201 95

Maksimum işletme seviyesi 
(m) 

609,4 485,5 440 345 159

Minimum işletme seviyesi (m) 560,2 483,5 418,8 288,8 130

Maksimum Hacim (106 m3) 1950 74 1117,94 427 1990

Minimum Hacim (106 m3) 533,6 69 451,3 119 530

Kuyruksuyu kotu (m) 485,5 440 345 159 84

Dolu Savak Kapasitesi(m3/s) 6112 6112 7460 2000 10700

Enerji Üretimi Kapasitesi (m3/s) 130,8 148,4 114,25 300 270

Aylık Maksimum Akım(m3/s) 497.43 508.27 782.57 799.07 898.74

Aylık Minimum Akım(m3/s) 0 9.02 19.05 19.39 19.65

Aylık Ortalama Akım(m3/s) 65.94 76.09 119.65 122.26 136.69
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YUVACIK BARAJINI BESLEYEN DERELERİN BARAJIN EKONONMİK ÖMRÜNE ETKİLERİ

Mücahit OPAN1, Ali Talip ENGİ2

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

Öz: Giriş: Yuvacık Barajı, Sakarya ve Bursa illerinin bir kısmını kapsayacak şekilde 258 km2’lik bir drenaj 
alanına sahiptir. Kirazdere, Kazandere ve Serindere’den beslenen baraj gölünün faydalı hacmi 51.1 milyon 
m3’tür ve yıllık 142 milyon m3’lük arıtılmış su temin kapasitesi bulunmaktadır. Baraj gölü, ham su depolama, 
sel ve taşkın önlemenin yanı sıra kuraklık dönemlerinde su yönetimini sağlamak üzere kullanılır. Bu çalışma, 
Yuvacık Barajı etrafında yapılan arazi alımları neticesinde yüzeysel akış ile derelere taşınan katı madde mikta-
rının barajın ekonomik ömrüne etkilerini incelemek üzerinedir. Derelerin etrafında kurulan tesisler arazi kulla-
nımının etkileyip etkilemediği, ormanlık ve mera alanlarının azaltıp azaltmadığı araştırılmıştır. Bunun için her 
bir dere boyunca kritik yerlerde debi, katı madde miktarı ölçümü, arazi içinde hava fotoğrafları alımı yapılmış-
tır. Yapılan analizler sonucunda dereler etrafında bulunan tesislerdeki arazi kullanımının ormanlık alanlarına 
göre değişimi incelendiğinde, tesislerin ormanlık alanları koruduğu ve arazi değişimine neden olmadığı, dere-
ler ile taşınan katı madde miktarının barajın ekonomik ömrünü olumsuz yönde etkilemediği gözlemlenmiştir. 
Giriş: Sürdürülebilir kalkınmanın ancak sürdürülebilir bir doğal çevre ile sağlanabileceği, bu sebeple, yoğun 
bir şekilde bilimsel ve diğer çevrelerce de sıklıkla tartışma zemini yaratan erozyon sorunu ülkemizde önem 
arz etmektedir. Akarsularla taşınan katı madde miktarı, havzalardaki erozyonun derecesini belirlediği gibi, 
su depolama yapılarında kapasiteyi azaltmasına neden olabilirler. Akarsuların taşıdığı katı maddeler, akarsu-
daki taşınma şekline göre askı ve sürüntü malzemeleri olarak iki şekilde sınıflandırılabilir: Askı malzemesi 
akarsuyun tabanı ile su yüzeyi arasında sürekli hareket halinde bulunan kil, silt gibi kohezyonlu, kapileritesi 
yüksek malzemelerdir. Sürüntü malzemesi ise kum, çakıl, taş vb. malzemenin akarsu tabanında sıçrayarak, 
ötelenerek veya yuvarlanarak taşınması ile oluşan malzemedir. Yuvacık Barajını besleyen dereler etrafında 
son yıllarda açılan piknik alanları ve balıkçılık gibi tesisler ile arazi kullanım değerleri artmaya başlamıştır. 
Bu alımlar ile ormanlık alanların su tutma özelliği azalma yönünde ve derelerde taşınan katı madde miktarı ise 
artma yönünde bir eğilim başladığı gözlenmektedir. Baraj göl alanında derelerden askıda taşınan katı madde 
miktarı birikmeye başladığı ve bu nedenle barajın ekonomik ömrünü olumsuz etkilediği görülmüştür. Amaç: 
Yuvacık Barajını besleyen derelerde arazi kullanımının değişmesi ile taşınan katı madde miktarının barajın 
ekonomik ömrüne etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Kapsam: Yuvacık Barajının besleyen dereler 
etrafında bulunan tesisler ile arazi kullanımının ve derelerde taşınan katı madde miktarının artması sonucu 
barajın ekonomik ömrü üzerine etkilerini araştırabilmek için dereler boyunca kritik görülen yerlerde debi, katı 
madde miktarı ölçümü yapılmakta ve hava fotoğrafları alınmaktadır. Yöntem: Dereler etrafında arazi kulla-
nımı değerleri için hava fotoğrafları alınmakta ve bu fotoğraflar ile taşınan katı madde miktarı arasında ilişki 
araştırılmaktadır. Derelerden taşınan katı madde miktarı ölçümleri yapılarak, taşınan katı madde miktarının göl 
tabanı üzerinde biriktirdiği hacmin yüksekliği belirlenerek barajın ekonomik ömrüne etkisi değerlendirilmek-
tedir. Kısıtlar: Yuvacık Barajı ve besleyen dereler etrafında bulunan tesislerin hava fotoğraflarının alınması, 
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dereler boyunca kritik noktalarda debi ve katı madde miktarı ölçümleri çalışmayı kısıtlayan unsurlardır. Araş-
tırmanın Problemi: Yuvacık Barajını besleyen derelerde arazi kullanımının değişmesi ile taşınan katı madde 
miktarının barajın ekonomik ömrüne etkileri şeklindedir. Araştırmanın Sınırları: Çalışma, Yuvacık Barajını 
ve besleyen Kirazlıdere, Kazandere ve Serindere ile dereler etrafındaki tesisleri kapsamaktadır. Bulgular: De-
reler boyunca kritik bölgelerde yapılan ölçümler neticesinde dere etrafında yapılan piknik alanları ve balıkçılık 
gibi tesislerin ormanlık alanın içinde kalarak arazi kullanımı olumsuz yönde etkilemediği görülmüştür. Sonuç: 
Dereler etrafında bulunan tesislerin ormanlık araziyi koruyarak arazi alımı yapmaları nedeniyle, askıda taşınan 
katı madde miktarının diğer yıllara göre belirgin bir değişime uğramadığı, bu nedenle baraj gölünde biriken 
katı madde miktarının barajın ekonomik ömrünü olumsuz yönde etkilemediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yuvacık Barajı, Katı Madde Taşınımı, Arazi Kullanımı, Baraj Ekonomik Ömrü

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD’da Doç. 
Dr. Mücahit OPAN danışmanlığında yürütülen “Yuvacık Barajını Besleyen Derelerin Barajın Ekonomik 
Ömrüne Etkileri” isimli Yüksek Lisans Tezi’nden üretilmiştir.
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CEYHAN NEHRİ HAVZASI’NDA ÇOKLU BARAJ GÖLLERİ ÜZERİNDE YÜZER 
FOTOVOLTAİK SİSEMLERİN KULLANILDIĞI BİR SİSTEMDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Murat ÜNLÜ1, Mücahit OPAN2, Celal ÖZKALE3, Cenk ÇELİK4, H. İbrahim SARAÇ5

1-2-3-4-5Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Elektrik talebindeki gözle görülür artış, fosil yakıtların hızla tükenmesi, dünya genelinde çevre-
sel kaygılar ile birlikte, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten fotovoltaik (FV) tesislerinin büyük çapta 
işletmeye alınması gerekliliğine yol açmıştır. Fotovoltaik santral kurulumu için her zaman büyük bir arazi 
gereksinimi vardır. Değerli toprak ve suyu korumak için, FV sistemini okyanus, göl, rezervuar, sulama havuz-
ları, atık su arıtma tesisleri, balık çiftlikleri, barajlar ve kanallar gibi su kütlelerine kurmak cazip bir seçenek 
olabilir. Yüzer tip güneş fotovoltaik panelleri, güneş ışığı blokajı için daha az engel, uygun, enerji verimliliği, 
panellerin altındaki daha düşük sıcaklık nedeniyle daha yüksek güç üretim verimliliği dahil olmak üzere aşırı 
yüklü güneş panellerine kıyasla çok sayıda avantaja sahiptir. Buna ek olarak, su ortamı güneş kurulumunun 
yararınadır çünkü bitkinin gölgelenmesi aşırı su buharlaşmasını önler, alg büyümesini sınırlar ve potansiyel 
olarak su kalitesini artırır. Bu çalışmada Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak 
bulunan çok barajlı bir sistem ile bu barajların üzerine kurulan yüzer FV sistemlerinin modeli oluşturulmuş-
tur. Hidroelektrik ve fotovoltaik enerjinin birlikte kullanıldığı, optimal enerji üretimi üzerine odaklı bu hibrid 
(hidroelektrik ve fotovoltaik) model ile enerji üretimi ve verimliliği incelenmiştir. Hidroelektrik ve fotovoltaik 
elektrik enerjisi üretim santralinin birlikte çalışmasının, ayrı ayrı çalışmasına göre getirdiği kazanımlar analiz 
edilmiştir. Giriş: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimi, çevre kirliliği ve enerji, toprak ve su kaynakları 
gibi birçok faktörle sınırlandırılmaktadır. Hem alışılmış hem de yenilenebilir bir kaynak olan hidroelektrik 
enerjinin halen ekonomik görülmeyen küçük ve orta ölçekli üretimi de bu çerçevede ekonomik olma duru-
muna girecektir. Ayrıca bu durum, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten FV tesislerinin büyük çapta 
işletmeye alınması gerekliliğine yol açmıştır. Dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan fotovoltaik enerjinin 
kurulum maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla bu sistemleri en yüksek verimde kullanmak çok önemlidir. 
Bu yüzden herhangi bir kaynaktan üretilen enerjinin en optimum olması istenmektedir. Bu çalışmada elde edi-
len model, Ceyhan Nehri Havzası’nda güneş panellerinin baraj gölü üzerinde kullanıldığı bir hibrid sistemle 
ile denenmiştir. Önerilen model, geleneksel karasal fotovoltaik sistemlerle karşılaştırıldığında; yüzer FV sis-
temleri çok fazla arazi ve su kaynağı tasarrufu sağlayabilir ve daha yüksek güç üretim verimliliği elde edebilir. 
Buradan yola çıkılarak, su ve arazi kaynaklarının korunması açısından yüzer PV sistemlerinin potansiyelini 
artacağı düşünülmektedir.Amaç: Kırsal bir yerleşim bölgesinde bulunan çok barajlı bir sistemin fotovoltaik 
enerji üretim santraliyle birlikte kullanılarak en yüksek verimle enerji üretmesini sağlayacak ve Türkiye’nin 
elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sağlayacak, hidroelektrik ve FV santralinin modelinin oluşturulmasıdır. Kap-
sam: Ceyhan Havzası’nda Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok barajlı bir su kaynak-
ları sistemini ve bu barajların üzerine kurulabilecek en yüksek güçteki fotovoltaik elektrik üretim sistemleri 
ile aylık olarak üretilen enerjinin hesaplanacağı bir model öngörülmüştür. Yöntem: Önerilen sistemde, baraj 
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haznesi üzerine kurulacak yüzer FV elektrik üretim santralinin üreteceği güç, kullanılacak olan FV panellerin 
yüzeyi ile doğru orantılıdır. Buradan yola çıkılarak, FV sistemden elde edilecek enerji baraj haznesinin alanı 
ile doğru orantılı olarak değişmekte olduğu bir model kurulmuştur. Modelde, Ceyhan Havzası’nda Ceyhan 
Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok barajlı bir sistemin aylara göre yüzey alanları ve bu yüzey 
alanlarına kurulacak olan FV sistemden ne kadar enerji üretileceği hesaplanmıştır. Çalışma sıcaklıklarının FV 
panellerin verimliliği üzerinde önemli bir etkisi vardır ve çalışma sıcaklığının azalması FV panel verimliliğinin 
artmasına neden olur. Karasal PV sistemleri ile karşılaştırıldığında, yüzer bir PV sistemi suyun soğutma etki-
sinden faydalanabilir ve su yüzeyine yakın monte edildiği için daha yüksek bir verimlilikle çalışır. Bu nedenle, 
kurulan modele sıcaklık etkisi de dahil edilmiştir. Kısıtlar: Kurulan model, Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde 
birbirine seri olarak bağlı bulunan barajlar, sırasıyla, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke ve Aslantaş barajları ile 
sınırlıdır. Araştırmanın Problemi: Kurulan model, Ceyhan Nehri ana kolu üzerinde birbirine seri olarak bağlı 
bulunan barajlar, sırasıyla, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke ve Aslantaş barajları üzerine kurulacak olan yüzer 
FV sistemlerin, hidroelektrik santraller ile optimum enerji üretilmesi üzerinedir. Araştırmanın Sınırlılıkları: 
Barajlarda su depolama, hidroelektrik, kapasite kısıtları bulunmakta olup, bu kısıtlara rağmen optimal enerji 
üretimi yapılması planlanmaktadır. Bulgular: Ceyhan Havzası’nda bulunan bütünleşik (hibrid) hidroelektrik 
ve fotovoltaik elektrik enerjisi üretim santralleri olan çok barajlı sisteme ait aylık enerji üretimi değerleri elde 
edilmiştir. Elde edilen model ile hibrid santralin yıllık yaklaşık 13GWh enerji üreteceği tahmin edilmektedir. 
Bu enerji değeri kabaca 5 bin tane ev tipi tüketiciyi beslemeye yetecek kadardır. Ayrıca bu sayede CO2 salınım 
değerlerinin düşmesin yardımcı olacaktır. Sonuç: Baraj doluluk durumlarına göre ve barajların üzerine kuru-
lan fotovoltaik sistemlerin sıcaklığına etkisine göre toplam üretilen enerji hesaplanmıştır. Buna göre önerilen 
sistemin verimi ayrık olana göre daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca yaklaşık 150km2’lik karasal arazi alanı 
kullanılmamış, bu arazi tarımsal veya başka bir hizmet için kullanılmasına imkan sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzer Fotovoltaik Santral, Çok Barajlı Sistem, Güneş Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, Hib-
rid Enerji

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen 2016/019 
Proje nolu araştırmadan üretilmiştir.
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GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN MEKANİK KONSTRÜKSİYONUNA ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER

Murat KARAKÖSE1, Ünal KURT2

1Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, 
Amasya / Türkiye

2Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Anabilim Dalı, Elektrik Mühendisliği Bölümü,  
Amasya/ Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde çözülmesi gereken en önemli küresel sorunların başında sürdürülebilir enerji güven-
liği gelmektedir. Artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme pek uzun yıldır karşılanan fosil yakıtlarla enerji ge-
reksinimini daha da fazlalaştırmaktadır. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının tükenecek 
olması ve fiyat istikrarsızlıklarının devamlı olmasının yanında çevreye verdikleri zararlar ve insan sağlına 
etkileri alternatif ve yenilenebilir çözümlerin ortaya çıkmasını zorunlu kılmaktadır. Gelişmekteki ülkelerde 
ve Türkiye’de enerji ve elektrik enerjisi talebi hızla artmaktadır. Fosil yakıtların zamanla tükenecek olması 
ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Alternatif enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji 
kaynaklarının potansiyelini ortaya çıkarmak ve ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. Enerji üretimi ve enerji kaynaklarına sahip olma konusu, geçmişten günümüze toplumlarının en 
önemli meselelerinden biridir. Dünya devletleri enerji kaynaklarını elde etmek için birbirleriyle yarışmakta-
dırlar. Dünyadaki temel enerji ihtiyaçlarının dörtte üçünü karşılayan fosil yakıtlar hem sera gazları ile küresel 
ısınmaya sebep olmakta hem de hızla azalmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre, 2020 yı-
lına kadar Türkiye’de enerji tüketimi, dünya ortalamasının da üzerinde artacaktır. Türkiye petrol ve doğal gaz 
enerji kaynakları bakımından sınırlı ve ithalatçı bir ülkedir. Bu bakımdan temiz enerji kaynaklarından enerji 
üretimi konusu Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı denildiğinde ilk akla 
gelen rüzgar ve güneş enerjisi sonsuz potansiyele sahiptir. Bu çalışmada güneş enerji sistemlerinin mekanik 
konstrüksiyonuna etki eden faktörler incelenmiştir. Çalışma Amasya iklim şartlarına göre yapılmıştır.Bunun 
için güneş enerjisi ile çalışan bir santralin mekanik konstrüksiyonu üzerinde çalışılmıştır. Böylece tüm dünya-
da hızla yaygınlaşan yenilenebilir enerji üretim çalışmalarının Amasya şartlarında uygulanabilirliği, mevcut 
enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının etkililiği, yenilenebilir enerji sistemlerinin 
avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. Temiz enerji konusunda kafalarda belirsizlik oluşturan pek çok konuya 
bilimsel veriler ışığında çözüm getirilmiştir. Amaç : Bu araştırma, güneş enerji sistemlerinin iskeletini oluştu-
ran metal konstrüksiyonun dış ortam etkilerine karşı göstermiş olduğu direnç ve bunun sonucunda da meydana 
gelen etkisel değişimleri incelemek için çalışılmıştır. Kapsam : Yapılan bu araştırmanın içeriğini Amasya ili 
ve çevresinde kurulmuş olan güneş enerji santralleri oluşturmaktadır.Bu kapsamda ıslak şekilde çalışan sıcak 
su üreten güneş enerji sistemleri ile fotovoltaik güneş panellerine sahip güneş pilleri incelenmiştir. Ayrıca 
panel yüzeyine vuran güneş ışınlarının eğimden kaynaklı geliş açılarında değişiklik olursa metal üzerinde etki-
sinin ne olduğu incelenmiştir.Sınırlılıklar : Araştırma uzun süreli ve maliyet gerektirdiğinden Orta Karadeniz 
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Bölümü Amasya ili sınırları içerisinde yürütülmüştür.Bu bağlamda yapılan hava etkileşimi gözlemleri , nemin 
metal üzerindeki etkileri ve rüzgarın etkisi tam olarak incelenememiştir.Yöntem : Güneş panellerini destek-
leyip sabit tutan metal aksam üzerinde meydana gelecek değişimleri görmek üzere belirli aralıklarla yüzey 
temizliği yapıldı.Havadaki nemi ölçmek ve metal üzerinde etkisini görebilmek için higrometre kullanıldı.yine 
aynı şekilde havanın sıcaklığını ölçmek için termometre kullanıldı.Havanın soğukluk etkisiyle iskelet üzerine 
ne şekilde sirayet ettiğini görmek için gün ışığını gölgeleyerek ihtiva etmesi yöntemi tercih edildi.Bulgular : 
Gözlemler neticesinde ıslak çalışan, su ısıtmak için kullanılan güneş panellerinin , metal konstrüksiyon bağ-
lantılarında korozif etkileşim gözlenirken bunda havadaki nemin de etkili olduğu kanısına varılmıştır.Rüzgar 
ne kadar şiddetli olsa da uzun sürelerde belli bir eşik değerin üzerine geçmediği için bundan dolayı aşınma gibi 
bir gözlem tespit edilememiştir.Yalnız sıcaklığın metal üzerindeki kaplamaya etkisinin oldukça tesirli olduğu 
gözlenmiştir.Sonuç : Yapılan çalışmalar neticesinde hava olaylarının ne şekilde ve ne şiddette olursa olsun 
metal aksam üzerinde bir etkisinin olduğu görülmüştür.Şöyle ki hava çok bulutlu iken sıcak su panellerinin 
ve fotovoltaik pillerin gün ışığını az da olsa ihtiva ederek çalıştıkları ve bu neticede de metal aksama sirayet 
ettikleri gözlemlenmiştir.Hava durgun iken dahi kırsalda esen hafif rüzgarın da nemden ve sıcaklıktan dolayı 
hasara uğrayan korozif bölgeye etki ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi, Temiz Enerji, Yenilenebilir Enerji

Yazar Notu: Bu çalışma Doç.Dr.Ünal KURT tarafından danışmanlığı yapılan Amasya Üniversitesi, Yeni-
lenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yayınlanmış/yayınlanmakta 
olan Murat Karaköse’nin “Güneş Enerji Sistemlerinin Mekanik Konstrüksiyonuna Etki Eden Faktörler” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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BİNA YENİLEME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN KONUT YAPILARINDA GRC ESASLI 
PREKAST CEPHE SİSTEMİNİN İRDELENMESİ

Merve ÇOBAN ÇINAR1, Sevgül LİMONCU2

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul/ Türkiye

Öz: Giriş: Kentler, her dönem kendine özgü sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik süreçleri ile 
dönüşmektedirler. Günümüzde bu süreç küresel yeniden yapılanma olarak ifade edilebilir. Kentsel dönüşüm, 
kentlerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve mekansal dönüşüm süreçlerinde yaşanan sorunlara; yenile-
me, yeniden canlandırma, sağlıklaştırma, koruma gibi müdahalelerle çözüm getirmek amacıyla başlatılmış 
eylemlerden oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm, yerel yönetimler, özel sektör çalışanları, kullanıcı katılımları 
ile her yönden desteklenerek talep edilen bir süreç olduğunda, daha uygulanabilir ve kabul edilebilir hale gel-
mektedir. Dönüşüme uğrayacak konutlarda, kullanıcıların planlama ve uygulama süreçlerinde olması, ortak 
amaçları belirleme ve karar alma konularında kolaylık sağlayarak süreci hızlandırmaktadır. Kentsel dönüşüm 
yasası, günümüzde konut üretimini geleneksel sistemlerden uzaklaştırmakta, endüstriyel sistemlere yönlendir-
mektedir. Bu şartlarda konut üretim süreci hızlanarak, üretilen konut sayısı da artmaktadır. Kentsel dönüşüm 
bölgelerinde oluşan yeni konut stokları, hem yeni bir yaşam hem de kente yeni bir görünüm katmaktadır. Se-
çilen cephe sistemi, uygulama biçimi, kentin estetik değerini de bir şekilde etkilemekte ve çevresiyle etkileşim 
içerisinde olmaktadır. Bu yüzden seçilen sistemlerin birçok ölçüt altında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Konuta uygunluk açısından işlev, üretici ve mülk sahiplerinin beklentileri ışığında cephe sistemi seçimi nere-
deyse hem yapımcı firmaların hem de konut kullanıcılarının kentsel dönüşümde yenilenecek olan yapının ilk 
sıralarda düşündüğü ve gündeme getirdiği konudur. Farklı cephe tasarımları ve malzeme seçimleri yapıların, 
kent içerisinde kente yeni bir görünüm ve ruh kattığı, insanların dikkatini çekip, yeni yapılara marka değer kat-
tığından, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılanmada önemli bir ölçüttür. Cephe sistemi seçimi sadece 
uygulama, çevresel faktörler, sürdürülebilirlik bağlamında değil, konut kullanıcısının da beklentilerinin karşı-
lanması ve konut üreticisinin de seçim ölçütlerini bu beklentilere göre değerlendirmesi ve karar vermesi adına 
önemlidir. Hızlı yapımı gerektiren kentsel dönüşüm süreci, her ne kadar endüstrileşmiş ürünlerin kullanımını 
gerektirse ve bu sistemler uygulansa da, işçilik, uygulama, maliyet ölçütleri doğru değerlendirilmediği zaman, 
bu durum beklentileri uzun vadede karşılayamayabilir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm bölgelerinde ki, konut-
ların yeniden yıkılıp yapılma sürecinde risk ve yönetmelikler gereği hızlı üretim zorunluluğuna bağlı olarak 
cephe seçimi ve ölçütleri doğru değerlendirilmelidir. Amaç: Bu çalışmada hızlı üretim zorunluluğuna karşın 
cephe ürünü olarak GRC esaslı prekast sistemler ele alınmaktadır. Uygulanan örnekler üzerinden kullanıcılara 
yapılan anketler ile GRC esaslı prekast sistemler hakkında veri toplanması, olumlu ve olumsuz yönlerinin 
değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Kapsam: Çalışmada yer verilen uygulamalar, kentsel dönüşüm yöntem-
lerinden, bina yenileme yöntemi ile yenilenen konutların arasından GRC esaslı cephe sisteminin uygulandığı 
örneklerden seçilmiştir. Sınırlıklar: Anket çalışmaları da bu örneklerin, kentsel dönüşümün yoğun olarak 
uygulandığı İstanbul ili, Kadıköy İlçesinde yer alan konutların kullanıcılarından oluşmaktadır. Yöntem: GRC 
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esaslı cephe sisteminin değerlendirilmesinde, kullanıcılara oturdukları konut için 12 tane soru sorulmaktadır. 
Kullanıcılar için hazırlanan anket çalışmasında, GRC esaslı cephenin estetik, görsel, konfor ve rahatlık, ses 
yalıtımı, ısı yalıtımı, işçilik kalitesi, bakım-onarım, temizlik, güvenlik, maliyet, dayanıklılık, uygulama hızı 
ve GRC ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında sorular yöneltilmektedir. Katılımcılar, 33-65 yaş arası, % 50’ si 
lise mezunu, %40’ ı lisans, %10 yüksek lisans mezunu olan bir gruptan oluşmaktadır. Bulgular: Kullanıcıların 
genel değerlendirilmeleri sonucunda, çoğunluğun, cephelerinin, yüzey görünümü, mekan kullanım alanında ki 
artış ile psikolojik konfor ve ferahlık düzeyini çok iyi ve iyi adlandırdıkları görülmektedir. Isı ve ses yalıtımı 
olarak iyi oranda beklentilerinin karşılandığı verdikleri cevaplar üzerinden yorumlanabilmektedir. Bir kullanı-
cı özellikle ısı ve ses yalıtımından çok memnun olduğunu, alt ve üst kattaki daireler boş olmasına karşın sorun 
yaşanmadığını belirtmekte fakat aynı kullanıcı bir seferinde prekast birleşim yerinde sızıntı sorunu yaşadığını 
iletmektedir. Başka bir kullanıcı rüzgarlı günlerde salonuna ait pencere parapetlerinden uğultu sorunu yaşadı-
ğını bildirmektedir. Bu değerlendirmelerin yanı sıra, kullanıcıların GRC esaslı cephe panelleri ile oluşturulmuş 
yapıların uygulama hızı ile ilgili yorumları, hızın yeterli olmadığı şeklindedir. GRC cephenin dayanıklı ve 
güvenli olması ile ilgili ise kullanıcıların bir kısmı panellerin binaya fazla yük getirdiğini düşünmekte ve bu 
durumun güvenlik açısından tehdit oluşturacağını belirtmektedir. Sonuç: Bina Yenileme yöntemiyle oluşturu-
lan konut yapılarında uygulanan GRC esaslı prekast cephe sisteminin ele alınması, bu sistemin kullanıcılarına 
anket yapılması, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, olumlu olumsuz yönlerinin irdelenmesi ile elde edilen 
verilerin, GRC prekast üreticileri ile paylaşımı ve AR-GE çalışmalarına veri oluşturması ile bu yapı ürününün 
gelişmesine katkı sağlanacağı varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Konut, Cephe, Kullanıcı Katılımı

Yazar notu: Bu çalışma Yard. Doç. Dr. Sevgül LİMONCU tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, “Fen Bilimleri Enstitüsü” nde yapılmakta olan Merve ÇOBAN ÇINAR’ 
ın “Kentsel Yenileme Yöntemiyle Oluşturulan Konut Yapılarında Grc Esaslı Prekast Cephe Sisteminin De-
ğerlendirilmesi” konu başlıklı Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir.
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MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE “YEŞİL KİMYA” KAVRAMININ ÖNEMİ

Meltem YILDIZ

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Umuttepe Kampüsü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Artan dünya nüfusu ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak hızla artan çevre kirliliği, günümüzde 
insanlığın en önemli sorunlarından biri haline getirmiştir. Çevre dostu olan kimyasal ürünlerin tasarımı ve 
çevreye duyarlı proseslerin kullanımı olarak kısaca özetlenebilen “Yeşil Kimya” son yıllarda gerek sanayi ku-
ruluşları gerekse akademik camiada oldukça benimsenmektedir. “Yeşil Kimya” terimi ilk olarak 1991 yılında 
merkezi ABD’de bulunan Çevre Koruma Kurumu-EPA (United States Environmental Protection Agency)’dan 
Paul T. Anastas ve John C. Warner tarafından önerilmiş ve on iki temel ilkesi aynı araştırmacılar tarafından 
1998’de geliştirilmiştir. Yeşil kimya, tehlikeli maddelerin kullanımını veya üretimini azaltan veya ortadan 
kaldıran kimyasal ürün ve süreçlerin tasarımı olarak tanımlanabilir. Yeşil Kimya’nın on iki ilkesi atık önleme, 
atom ekonomisi, tehlikeli kimyasalların azaltılması, güvenli kimyasalların tasarımı, güvenli çözücüler ve yar-
dımcı maddeler kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir hammaddelerin kullanımı, yanürünlerin azaltılma-
sı, katalizörler, bozunmanın tasarımı, kirlilik önlemenin izlenmesi ve çözümlenmesi ve kazaların önlenmesi 
başlıkları altında incelenebilir. Çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma kültürünü elde etmek için eğitim en 
etkili araçtır. Günümüzde pek çok öğrenci dünyalarının sürdürülebilirliği konusuna büyük ilgi göstermektedir. 
Küresel ısınma ve sera gazları konusunda artan kamuoyu ilgisi ile birlikte öğrenciler insan davranışlarının, 
gezegenimizin sağlığını nasıl etkilediğini anlamak istiyorlar. Gençlerin bu konuda ciddi endişeleri mevcut ve 
bir önceki nesillere kıyasla daha fazla geri dönüşüm uyguluyorlar. Dahası, gelecek nesiller için sağlıklı bir 
Dünya’yı güvenceye almak istiyorlar. Bu çalışmada mühendislik eğitimi açısından “Yeşil Kimya ve Yeşil Mü-
hendislik” kavramının önemi vurgulanmış ve ardından “Yeşil” üretim yapma konusunda Mühendislik eğitimi 
sırasında öğrencilerin nasıl bilinçlendirilebileceği konusunda örnekler verilmiştir. Amaç: Bu çalışma lisans 
ve yüksek lisans seviyesindeki Mühendislik öğrencilerinin temiz üretim yapabilme konusunda bilinçlendiril-
melerinin önemini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını 
“Yeşil Kimya” eğitimi konusunda dünyada takip edilen yeniliklerin ve Türkiye’de yapılan çalışmaların karşı-
laştırılması ve eksikliklerin, yapılması gerekenlerin ortaya konulması oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma 
dünya çapında mühendislik eğitimi sırasında “Yeşil Kimya” konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi oldu-
ğundan dolayı bu çalışma, dünya çapında aynı konuyu benimsemiş ve yapılanların literatüre sunulmuş olması 
ile sınırlandırılmaktadır. Yöntem: Yeşil Kimya ilkelerinin lisans ve lisansüstü öğrenim sırasında öğrencilere 
nasıl tanıtılabileceği konusunda tüm dünyada yapılan çalışmaların incelenmesi ve bunun sonucunda elde edi-
len bilgilerin geniş özeti sunulmaktadır. Aynı çalışmaların ülkemizde uygulanması konusunda izlenebilecek 
yollar, ortaya çıkabilecek sorunlar, önerilen çözümler ve tüm dünyada bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların 
ülkemiz ile karşılaştırılması yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Mühendislik eğitiminde “Yeşil Kimya” kavra-
mının öğretim laboratuarlarında uygulama alanı bulması yoluyla tanıtılması mümkündür. Öğretim laboratuar-
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larında uygulamalı olarak hammadde tüketiminin, kaynaklarının ve enerjisinin önemli ölçüde azaltılmasının, 
atık üretiminin azalmasına ve üretilen atıkların uygun bir şekilde yönetilmesine olanak sağlandığı öğrencilere 
aktarılması gerekliliği sonucuna varılmıştır. Sonuç: Yeşil Kimya ilkeleri, ülkemizdeki tüm Mühendislik eği-
timlerine entegre edilmelidir. Bu ilkeler, öğrencilerin pratik öğrenim gerçekleştirdikleri ders laboratuarlarında 
tanıtılmalıdır. Bu sistemin uygulanması, öğrencilerin yaptıkları laboratuvar çalışmalarına ilişkin önerilerinin 
alınması ve bu önerilerin değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Bölümünde seçmeli ders olarak lisans düzeyinde “Yeşil Kimya ve Temiz Üretim Teknolojileri”, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde “Yeşil Kimya Teknolojileri” dersleri sonunda öğrencilerin çevresel ve sosyal 
becerilerini, tutum ve değerlerini geliştirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin çevresel yönetim 
sistemine daha aktif ve özverili katılımı arzu ettikleri gözlendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Yeşil Kimya, Yeşil Mühendislik, Mühendislik Eğitimi
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MİNİ BİR KÜRESEL HELİKOPTERİN TASARIMI, İMALATI VE UÇUŞ DİNAMİKLERİNİN 
DENETİMİ

Mehmet KARALI1, Mehmet Emin ÖRS2

1-2 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Öz: Giriş: İnsansız Hava Araçları (İHA), medya sektörü, yangın söndürme, nakliye, arama-kurtarma, savun-
ma sanayi, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. İHA ların uçus süreleri, 
faydalı yük kapasiteleri, manevra kabiliyetleri ve güvenilirlik gibi performansa dair özellikleri araştırmacılar 
tarafından optimize edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada küresel mini bir helikopter tasarımı ile performans 
ve uçuş kararlılığı elde edilmeye çalışılmıştır. Gövde ve kafes için kullanılan karbon fiber malzeme ile fay-
dalı yük kapasitesi artırılmaya ve dolaylı olarak uçuş süreside artırılmaya çalışılmıştır. Esnek ve mukavim bir 
malzeme seçimi ve tasarımının güvenlik üzerinde de olumlu bir etkisinin olacağı öngörülmüştür. Helikopterin 
ağırlık merkezi daima yere dik pozisyonda olacak şekilde tasarlanmıştır. Alt kafes boşluğu farklı görevler için 
müsait hale getirilmiştir. Manuel modda kumanda ile performans testleri yapılan helikopterin otonom modda 
çalışması için de çalışmalar sürmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, otonom görevleri yerine getirebilen 
mini küresel bir helikopter imal etmek, bu hava aracını kargo amaçlı kullanmaktır. Bu hava aracının yazılımda 
belirtilen enlem-boylam noktalarına en kısa yoldan gitmesini sağlamak beklenmeyen bir durumla karşılaşılma-
sı durumunda veya batarya ömrünün %10’un altına düşmesi durumunda olduğu yere veya başlangıç noktasına 
inmesini sağlamak da amaçlardan biridir. Bunlar GPS, ivmeölçer, pusula ve jiroskop gibi sensörlerden alınan 
verilen toplanması ve işlenmesi ile elde edilmektedir. Kapsam: Küresel helikopterler diğer hava araçlarına 
göre birtakım farklı özelliklere sahiptir;

Bunlar;

1. Küresel hava araçlarının dışında bir katman vardır ve bu yere düşse bile pervaneyi ve diğer ekipmanları 
korunmasını sağlamaktadır.

2. Küresel hava aracının içindeki pervane hava aracının yerden kalkmasını sağlamaktadır fakat bu tersi yön-
de bir harekete neden olmaktadır. Bunu engellemek için 2 adet denge motoru kullanılmaktadır.

3. Dıştaki küre karbon fiberden yapılmaktadır ve bu kürenin yarıçapı pervanenin yarıçapı ile doğrudan ilgi-
lidir.

Sınırlıklar: Bu çalışmada sadece mini küresel hava araçları veya mini küresel helikopterler ele alınmaktadır. 
Yöntem: Bu çalışmada pixhawk 32 bit çözünürlüğe sahip uçuş kontrol kartı kullanılmış ve bu kartın üretilen 
helikopterde kullanımı için uygun yazılım yazılmıştır. Aynı zamanda 6 kg itme gücüne sahip bir motor ana 
motor olarak kullanılmıştır. Bu motorun 2.7 kg olan model ağırlığını kaldırabileceği öngörülmektedir. Karbon 
fiber çubukların birleşme noktalarına bağlanan karbon ipler epoksi resin yapıştırıcı ile güçlendirilmiştir. Aynı 
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zamanda kumanda ile uçuş testleri devam eden bu İHA’nın otonom görevleri yerine getirebilmesi için yazılım-
sal çalışmalar devam etmektedir. Bulgular: Helikopterlerde ana rotorun ürettiği dengelenmesi gereken mo-
ment, ana problemlerden biridir. Bunun tersi yönünde anti-tork uygulanmazsa helikopter kararsız bir şekilde 
olduğu yerde dönecektir. Teorik olarak hesaplanan verilerde ise, iki adet denge motorunun dakikadaki dönüş 
hızının (rpm) kontrol sistemi ile ayarlanmasıyla bu sorunun da aşılacağı öngörülmektedir. Sonuç: Çalışmanın 
sonucunda mini küresel bir İHA elde edilmiştir ve bu İHA’nın uçuş testleri halen devam etmektedir. Bu kü-
resel helikopter 56 cm çapında tam bir küre olmamakla beraber altında elektronik ekipmanların sabitlendiği 
silindirik bir bölme mevcuttur. Aynı zamanda üretilen iki eksenli servo mekanizması da ana rotorun eğilme 
ve dönme yönünde hareketini sağlamaktadır. Bu mekanizma aliminyumdan üretilmiştir. Bu mekanizmanın 
üstüne motorun eklenmesi ile oluşan montaj parçası elde edilen kürenin merkezi ile çakışmadığından polyamit 
materyalinden üretilen bir parça bu parçanın altına eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel, Helikopter, Otonom, GPS

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet KARALI tarafından danışmanlığı yapılan KONYA Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış 
Mehmet Emin ÖRS’ün “Mini bir Küresel Helikopterin Tasarımı, İmalatı ve Uçuş Dinamiklerinin Deneti-
mi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKRİK MOTORLARININ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Harun GEZİCİ1, Sıtkı KOCAOĞLU2, Hilmi KUŞÇU3, Volkan ERDEMİR4

1-2 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  
Kırklareli / Türkiye

3 Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Edirne / Türkiye
4 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü,  

Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: Verimlilik, üretim sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Dünyada yıldan yıla artmakta 
olan enerji tüketimi ve kullanılan enerji kaynaklarındaki maliyet artışı, mevcut enerjinin verimli kullanılmasını 
gerektirmektedir. Üretim sırasında üzerinde durulması gereken en önemli konu, verimliliğin nasıl arttırılaca-
ğı ve enerji tasarrufunun nasıl sağlanacağıdır. Enerji verimliliği, kaliteyi düşürmeden tüketilen enerji mikta-
rının azaltılması için yapılan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan 
enerjinin verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalar, çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle yürütülmektedir. 
Akış kontrol sistemlerinde mevcut elektrik motorlarının daha yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi yada 
değişken invertörlü sürücü sistemlerinin kullanımı fan, pompa, kompresör vb. gibi akış kontrolünün yapıldığı 
sistemlerde önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Endüstriyel süreçlerde ve binalarda, akış kontrolü 
için çoğunlukla elektrik motorlarının kullanıldığı göz önünde bulundurulursa enerji verimliliğinin en etkin 
uygulanabileceği yerler toplam enerji tüketimde büyük paya sahip sanayi kuruluşları olmaktadır. Bu nedenle 
verimlilik ve tasarruf konusunda kullanılan elektrik motorlarının akış miktarına göre hız kontrolünün yapılma-
sının ve kullanılacak motorun verimlilik sınıfının önemini günden güne arttırmaktadır. Bu çalışmayla, toplam 
elektrik tüketimi içinde büyük paya sahip akış kontrolünde kullanılan elektrik motorlarında yüksek verimli 
elektrik motoru seçiminin ve değişken invertörlü sürücü kullanımının enerji verimliliğine ve tasarrufu üzerine 
etkileri incelenmiştir. Giriş: Günümüzde enerji planlaması yapılırken düşünülmesi gereken konuların başında 
enerjinin verimli olarak nasıl kullanılabileceği gelmektedir. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2017 Dünya 
Enerji Görünümü raporuna göre dünyadaki elektrik kullanımında 2040 yılına kadar %40 oranında artış olaca-
ğını tahmin edilmektedir. Bu artışın üçte birlik kısmını içerisinde akış kontrolünün de olduğu endüstriyel elekt-
rik motoru sistemleri oluşturmaktadır. Pompalar, fanlar ve kompresörler tarafından tüketilen elektrik enerji-
si, dünya genelinde kullanılan elektriğin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Endüstriyel süreçlerde ve 
bina tesislerinde, elektrik enerjisinin %72’sinin akış kontrolü için kullanıldığı ve bunun büyük bir bölümünün 
akış kontrolü için kullanılan elektrik motorları tarafından tüketildiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de toplam 
elektriğin yarıya yakını sanayi sektörü tarafından tüketilmekte ve sanayideki bu tüketimin %70’inden fazlası 
elektrikli motorlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla verimlilik artışının sağlanabilmesi için sanayide kulla-
nılan düşük verimli motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi yada uygun hız kontrol yöntemlerinin 
uygulanması gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmada, akış kontrolü için kullanılan elektrik motorlarında değişken 
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hız kontrolü ve motor seçiminin enerji verimliliğine ve tasarrufu üzerine etkileri incelenmesi amaçlanmıştır. 
Kapsam: Akış kontrolü için, on-off, by-pass vanası, kısılma vanası, düşük çark çapı kullanımı gibi mekanik 
yöntemler uygulamada kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında verimliliğe etkisi diğer yöntemlere göre daha 
fazla olan elektrik motorlarının enerji verimliliği üzerine etkileri incelenmiştir. Yöntem: Elektrik motorlarında 
çekilen güç, devir sayısının küpü ile orantılı olarak değişmektedir. Gerekli akış miktarının yarı yarıya azal-
ması, gücü 8 kat düşürmektedir. Geleneksel akış kontrol uygulamalarında, motor doğrudan şebekeye bağlı ve 
sabit hızda çalıştığından akış ne olursa olsun motorun elektrik tüketimi sabit olmaktadır. Dolayısıyla enerji 
tasarrufu, değişen akış miktarına göre hız kontrolü yapıldığı durumda elde edilmektedir. Hız kontrolünün ya-
pılmadığı durumlarda verimi sınıfı yüksek motor kullanımı ile enerji tasarrufu sağlamak mümkün olmaktadır. 
Araştırmanın Problemi: Elektrik motoru ile akış kontrolünde, tüketilen enerjinin daha verimli kullanımının 
nasıl sağlanacağıdır. Araştırmanın Sınırlılıkları: Türkiye’de 2016 yılında tüketilen elektriğin %46,9’u sana-
yide ve bunun üçte ikisi elektrik motorları tarafından tüketilmiştir. Bu veriler ışığında, sadece elektrik motor-
ları ile tahrik edilen akış kontrol sistemleri verimlilik açısından incelenmiştir. Bulgular: Standart bir elektrik 
motorunun toplam masraflarının %97’sini enerji giderleri oluşturmaktayken ilk alım maliyeti sadece %2 gibi 
bir değer tutmaktadır. Elektrik motoru kullanılan akış kontrol uygulamalarında akış, motor hızının değişimi 
ile sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda endüstride kullanılan motorların %70’i akış kontrol sistemlerinde 
kullanılmaktadır. Bu motorların %18,2’sinde Değişken hız sürücüsü kullanıldığı düşünülürse elde edilecek ta-
sarruf miktarı çok yüksek miktarda olacaktır. Uygun kapasitede, yüksek verimli motor kullanımı ile 5’e kadar 
ve hız kontrolü uygulamaları ile %10 ile %50 arasındaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Sonuç: 
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, gücü 0,75 kW ile 375 kW arasında olan motorların verimlilik sınıfı IE3’ten, 
değişken hızla tahrik edilen motorlarda IE2’den düşük olamayacağı çıkarılan tebliğ ile zorunlu hale getirilmiş-
tir. Yapılan enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2011 yılına 
göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla sanayimizde akış kontrol sistemlerinde hâlihazırda 
kullanılmakta olan düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümü ve değişken invertörlü sürücülerin kullanımı 
enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Motoru, Akış Kontrolü, Enerji Verimliliği, Motor Hız Kontrolü
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YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KAVAK (Populus Tremula L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİNE SU İTİCİ EMPRENYE MADDELERİNİN ETKİSİ 

Fatih EMİROĞLU1, Hüseyin PELİT2

1-2Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Ahşap; mobilya üretimi, yapı uygulamaları gibi geniş bir alan yelpazesinde kullanılan vazgeçil-
mez bir malzemedir. Ahşap malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi ve hizmet ömrünün uzatılabilmesi amacıyla 
geçmişten günümüze farklı modifikasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Ağaç malzeme özelliklerinin çoğu onun 
yoğunluğu ile yakından ilişkilidir. Düşük yoğunluk değerlerine sahip çok fazla ilgi çekici olmayan ağaç türleri 
yoğunlaştırma modifikasyonu ile daha dirençli ve değerli hale getirilerek kullanım alanı arttırılabilmektedir. 
Ahşapta yoğunlaştırma işlemi genellikle ahşabın enine yönde sıkıştırılması sonucunda gerçekleştirilir. Buna 
ilaveten, ahşap malzemedeki hücre boşluklarının çeşitli kimyasallarla doldurulması ile de ahşap malzeme yo-
ğunlaştırılmaktadır. Mekaniksel sıkıştırma ile yapılan ahşap yoğunlaştırmasında karşılaşılan ana problem, sı-
kıştırılmış ahşabın ölçüsel olarak stabil olmamasıdır. Çünkü sıkıştırılmış ahşap neme veya suya maruz kaldığı 
zaman sıkıştırılmadan önceki başlangıç ölçülerine neredeyse tamamen geri dönmektedir. Mekaniksel olarak 
sıkıştırılmış ahşabın ölçüsel stabilitesini arttırmak için ısı ve buharın kombine edildiği termo-higro-mekanik 
(THM) ve viskoelastik termal sıkıştırma (VTC) gibi çeşitli yoğunlaştırma metotları geliştirilmiştir. Ayrıca, 
sıkıştırılmış ahşaba yüksek sıcaklıkta uygulanan ısıl işlemler ile ölçüsel stabilite arttırılmaktadır. Amaç: Bu 
çalışmada, su itici özellikteki maddeler ile emprenye edildikten sonra farklı sıcaklık ve oranlarda mekanik-
sel olarak yoğunlaştırılmış kavak odununun bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çalışmada; nispeten düşük yoğunluklu titrek kavak (Populus tremula L.) odunu örnekleri kullanılmıştır. Ör-
nekler, yıllık halkaları yüzeye paralel (teğet kesit) gelecek şekilde ve diri odun kısmından taslak ölçülerde 
hazırlanmıştır. Örnekler 20±2 °C sıcaklık ve %65±3 bağıl nem koşullarında kondisyonlama yapıldıktan sonra 
19×300 mm (teğet yön×lifler yönü) ölçülerinde ve sıkıştırma oranları dikkate alınarak 20, 25 ve 33,3 mm 
kalınlıkta (radyal yön) kesilmiştir. Emprenye maddelerinin ağaç malzeme boşluklarına daha iyi nüfuz etme-
sini sağlamak için örnekler 70 °C sıcaklıkta sabit ağırlığa gelene kadar bekletilerek kurutulmuştur. Emprenye 
maddesi olarak su itici özellikteki parafin, bezir yağı ve stiren kullanılmıştır. Emprenye işlemi ASTM 1413-76 
standardına uygun olarak vakum tutuculu silindirik tank düzenekte gerçekleştirilmiştir. Yöntemde 760 mm 
Hg-1 basınca eşdeğer ön vakumun 60 dk. süreyle uygulanmasının ardından 24 saat süreyle atmosferik basınçta 
örnekler çözelti içerisinde difüzyona bırakılmıştır. Örneklerin emprenye öncesi ve sonrası ağırlıkları belirlen-
miştir. Vinil monomer olan stiren ile muamele edilen örnekler için 90 °C sıcaklıktaki etüvde 2 saat süre ile po-
limerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Emprenye işlemlerinden sonra örnekler 20±2 °C sıcaklık ve %65±3 
bağıl nem koşullarında sabit ağırlığa gelene kadar kondisyonlanmıştır. Stiren ile muamele edilen örnekler ise 
polimerleştirme sonrası hemen yoğunlaştırmaya tabi tutulmuştur. Yoğunlaştırma işlemi, tabla ebatları 60×60 
cm olan hidrolik pres vasıtası ile üç farklı sıcaklıkta (120, 150 ve 180 °C) ve iki farklı oranda (%20 ve %40) 
gerçekleştirilmiştir. Özel metal kalıplar arasına yerleştirilen 25 ve 33,3 mm kalınlığındaki örnekler, tablaları 
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belirlenen sıcaklıklarda ısıtılan preste 20 dk. ön ısıtma işleminden sonra 20 mm hedef kalınlığına kadar sıkış-
tırılmıştır. Sıkıştırılan örnekler 10 dk. basınç altında tutulmuş ve sıcak presten alınarak ortalama 5 kg/cm2’lik 
basınç altında oda sıcaklığına kadar soğutulmuştur. Örnekler daha sonra 20±2 °C sıcaklık ve %65±3 bağıl nem 
koşullarında sabit ağırlığa gelene kadar tekrar kondisyonlanmıştır. Bu işlemlerden sonra, örneklerin fiziksel 
özelliklerindeki değişimleri belirlemek için geri esneme oranı, hava kurusu yoğunluk (TS 2472) ve suda bek-
letme sonrası boyutsal değişim (TS 4084) testleri gerçekleştirilmiştir. Örneklerin fiziksel özellikleri üzerine 
emprenye ve yoğunlaştırma işlemlerinin etkisi istatistiksel analizler ile belirlenmiştir. Bulgular: Varyan ana-
lizi (ANOVA) sonuçlarına göre, örneklerin seçilmiş tüm fiziksel özellikleri üzerine emprenye maddesi ve yo-
ğunlaştırma koşulları faktörlerinin etkisi önemli bulunmuştur (P≤0,05). Retensiyon değeri en yüksek stirende 
(312 kg/m3), en düşük parafinde (155 kg/m3) elde edilmiştir. DUNCAN testi tekli karşılaştırma sonuçlarına 
göre, örneklerdeki geri esneme oranı emprenye maddesi düzeyinde en düşük parafinde (%3,58), en yüksek 
bezir yağında (%5,52); yoğunlaştırma düzeyinde ise en düşük 180 °C’de %20 sıkıştırmada (%3,38), en yük-
sek 120 °C’de %40 sıkıştırmada (%5,56) elde edilmiştir. Örneklerin hava kurusu yoğunluk değeri emprenye 
maddesi düzeyinde en yüksek stirende (0,792 g/cm3), en düşük emprenyesiz örneklerde (0,519 g/cm3); yoğun-
laştırma düzeyinde ise en yüksek 120 °C’de %40 sıkıştırmada (0,748 g/cm3), en düşük yoğunlaştırma yapılma-
mış örneklerde (0,519 g/cm3) bulunmuştur. Örneklerin sıkıştırma yönündeki şişme değeri emprenye maddesi 
düzeyinde en yüksek emprenyesiz örneklerde (%32,62), en düşük stirende (%8,43); yoğunlaştırma düzeyinde 
ise en yüksek 120 °C’de %40 sıkıştırmada (%47,12), en düşük yoğunlaştırma yapılmamış örneklerde (%3,11) 
elde edilmiştir. Sonuç: Emprenye ön işlemlerinden sonra yoğunlaştırılmış kavak örneklerin geri esneme ora-
nı, kontrol (emprenyesiz) örneklere göre parafin ve stiren ile işlem gören örneklerde azalmıştır. Ancak, bezir 
yağı ile işlem gören örneklerde bir miktar artış gözlenmiştir. Aynı sıkıştırma oranında (%20 veya %40), daha 
yüksek sıcaklıkta sıkıştırılan örneklerde geri esneme oranı daha düşük elde edilmiştir. Yoğunlaştırma işlemleri 
sonrası, örneklerin hava kurusu yoğunluk değeri emprenye maddesine, sıkıştırma oranı ve sıcaklığına bağlı 
olarak artış göstermiştir. İşlemsiz örneklere göre hesaplanan en yüksek yoğunluk artışı, stiren ile muamele 
edilmiş ve 180 °C’de %40 sıkıştırılmış örneklerde (%173) belirlenmiştir. Yoğunlaştırılmış örneklerin radyal 
yöndeki şişme değerlerini emprenye ön işlemi (özellikle stiren ile muamele) önemli derecede etkilemiştir. 
Emprenyesiz örneklere göre stiren ile işlem gören örneklerde şişme değeri %91 oranına kadar azalmıştır. So-
nuç olarak, yoğunlaştırılmış ağaç malzemelerin uzun süre su ile teması halinde yaşanan sıkıştırılmadan önceki 
başlangıç ölçülerine geri dönme eğilimi, stiren ile ön emprenye sonrası neredeyse tamamen giderilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağaç Malzeme, Emprenye, Yoğunlaştırma, Fiziksel Özellikler

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PELİT tarafından danışmanlığı yapılan Fatih 
EMİROĞLU’nun Düzce Üniversitesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı “Fen Bilimleri 
Enstitüsü”nde yapılmakta olan “Termo-Mekanik Yoğunlaştırılmış Ahşap Malzemelerin Bazı Fiziksel ve 
Mekanik Özelliklerine Su İtici Maddelerin Etkisi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türe-
tilmiştir. 

Ayrıca bu çalışma Düzce Üniversitesi BAP-2017.07.01.522 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi tarafından 
desteklenmektedir.
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BİR OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF OLARAK R1234ze(E) SOĞUTUCU 
AKIŞKANININ ŞARJ MİKTARININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

Eren SOYLU1, Mehmet DİREK2, Fikret YÜKSEL2

1Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği A.B.D, Yalova / Türkiye 

2Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye 

Öz: Giriş: Avrupa Birliği yönetmelikleri, küresel ısınma potansiyeli (GWP) 150’nin üzerinde olan soğutu-
cu akışkanların araç iklimlendirme sistemlerinde kullanımını kademeli olarak yasaklanmaktadır. R134a’nın 
(GWP) değeri 1300’dür. R134a’nın alternatiflerinden biri olan R1234ze(E)’nin GWP değeri çok düşük (4) ve 
yanıcılık değerleri ise ihmal edilebilecek seviyededir. Bu sebeplerden dolayı R1234ze(E) soğutucu akışkanı, 
yüksek GWP değerine sahip R134a’nın yerine direk olarak kullanılabilir. Bu çalışmada R134a ile çalışan bir 
otomobil klima sisteminde, düşük GWP değerine sahip R1234ze(E) soğutucu akışkanının R134a’nın yerine 
direk kullanılması durumunda şarj miktarı deneysel olarak belirlenmiştir. Bu amaçla kurulan deneysel otomo-
bil klima sisteminde R134a gazının standart çalışma koşullarındaki miktarı esas alınarak, R1234ze(E)’nın şarj 
miktarı soğutma tesir katsayısına (STK) bağlı olarak belirlenmiştir. Deneyler düşük şarj miktarlarında R134a 
ile aynı çalışma koşullarında 450 g’dan başlayarak 50 g artışlarla 700 g’a kadar R1234ze(E)’nin şarj edilme-
siyle gerçekleştirilmiş. Her şarj miktarı için sistem STK değeri hesaplanarak en yüksek STK değerinin elde 
edildiği şarj miktarı belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışmada düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R1234ze(E) 
soğutucu akışkanının R134a kullanılan bir otomobil klima sisteminde direk kullanılması durumunda şarj mik-
tarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Deneysel otomobil klima sisteminde R1234ze(E) kullanılması 
durumunda elde edilen soğutma kapasitesi, kompresör gücü ve STK değerleri farklı şarj miktarlarında kıyas-
lanmıştır. Sınırlılıklar: Deneyler, hava akımı sıcaklıkları evaporatörde 27°C ve kondenserde 35°C’de sabit 
tutularak, 1750 d/d sabit kompresör hızında gerçekleştirilmiştir. Sisteme şarj edilen R1234ze(E) soğutucu 
akışkanı miktarı 450 g’dan başlayarak 50 g artışla 700 g’a kadar yükseltilmiştir. Yöntem: Deneysel sistem, 
otomobillerde kullanılan mekanik sıkıştırmalı soğutma sistemi bileşenlerinden oluşturulmuştur. Evaporatör ve 
kondenser kanallarında devir ayarlı fanlar ve sabit sıcaklıkta hava akımlarını sağlayacak kontrollü elektrikli 
ısıtıcılar kullanılmıştır. Sistem bağlantı elemanı olarak bakır borular kullanılmış, sistem buhar ve sıvı hatları 
yalıtım malzemesi ile sarılarak ısıl kayıplar engellenmiştir. Sistemde basınç ölçümü dijital manifold, sıcaklık 
ölçümleri K tipi ısıl çiftler ve kütlesel debi ölçümü Coriolis debimetre ile gerçekleştirilmiştir. Soğutucu akış-
kan sıcaklıkları her bir sistem elemanının giriş ve çıkışlarından ölçülmüştür. Sıcaklık verileri anlık olarak veri 
toplama sistemi ile bilgisayara aktarılmıştır. Basınç ölçümleri ise deneysel sistemin 4 noktasından iki farklı di-
jital manifold ile gerçekleştirilmiştir. Soğutucu akışkanların termofiziksel özellikleri ve entalpileri REFPROP 
9.1 programı ile sağlanmıştır (Lemmon et al.,2014). Değişen şarj miktarlarında en yüksek STK değerinin elde 
edildiği şarj miktarı belirlenmiştir. Bulgular: R1234ze(E)’nin buhar yoğunluğu R134a’dan % 4,3 daha düşük-
tür. Düşük buhar yoğunluğu nedeniyle deneysel sistemde R1234ze(E) kullanılması durumunda kompresörden 
sisteme sevk edilen soğutucu akışkan miktarı azalmaktadır, düşük akışkan debisi kompresör gücünün ve so-
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ğutma kapasitesinin azalmasına sebep olmaktadır. Akışkan şarj miktarının kütlesel debiye olan etkisi kompre-
sörde harcanın güç ve soğutma kapasitesi göz önüne alındığında şarj miktarının en uygun STK değerinin elde 
edildiği durumda belirlenmelidir. Sisteme şarj edilen soğutucu akışkan miktarı arttığında kompresör gücünün 
arttığı fakat artan kompresör gücünün yanında soğutma kapasitesinde gerçekleşen artışın yeterli olmadığı tes-
pit edilmiştir. Sisteme şarj edilen akışkan miktarı STK değerleriyle beraber değerlendirildiğinde 550 – 600 g 
şarj miktarı arasında R1234ze(E) soğutucu akışkanının STK değerinin maksimum olduğu görülmüştür. So-
nuç: Sistem kompresör gücünün şarj miktarının yükselmesiyle sürekli arttığı fakat STK’nın 550 g’da 4,34 ve 
600 g’da 4,4 olduğu görülmüştür. Sistemde R1234ze(E) soğutucu akışkanı kullanılması durumunda en uygun 
şarj miktarının 550 – 600 g aralığında olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak düşük GWP ve yanıcılık değerine 
sahip Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun R1234ze(E) soğutucu akışkanı uygun şarj miktarı belirlendiğinde 
R134a ile kıyaslanabilir sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: R1234ze(E), Soğutma Kapasitesi, Şarj, STK 

Yazar Notu: Bu çalışma Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Destek-
lenmiştir. Proje Numarası: 216M437.
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R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANAN KLİMA SİSTEMİNDE PLAKALI TİP İÇ ISI 
DEĞİŞTİRİCİSİ KULLANIMININ ETKİSİ

Eren SOYLU1, Mehmet DİREK2, Fikret YÜKSEL2

1Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği A.B.D, Yalova / Türkiye 

2Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye 

Öz: Giriş: Bu çalışmada, R134a için mobil iklimlendirme sistemlerine uygun tasarlanan deney sisteminde 
soğutucu akışkan olarak R1234yf’nin kullanılması durumunda sıvı hattına ilave edilen plakalı tip iç ısı değiş-
tiricisinin performans parametreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Kurulan standart deneysel otomobil iklimlen-
dirme sisteminde R134a ve R1234yf akışkanları test edildikten sonra R1234yf, sıvı hattına iç ısı değiştiricisi 
eklenmiştir. Eklenen ısı değiştiricisi ile R134a ile aynı koşullarda tekrar test edilmiştir. Deneyler, farklı komp-
resör devirlerinde, evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcakların sabit tutularak gerçekleştirilmiştir. 
Deneylerden elde edilen veriler kullanılarak enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Isı değiştiricisi ilave edilerek 
çalıştırıldığında soğutma kapasitesi ve COP değerinin arttığı belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışmada soğutucu 
akışkan olarak R1234yf kullanılması durumunda sıvı hattında kullanılan plakalı tip iç ısı değiştiricinin per-
formans üzerine etkisi belirlenmiştir. Kapsam: Soğutma kapasitesi, kompresör gücü, soğutma tesir katsayısı 
(COP) ve sistemde yok edilen ekserji değerleri kıyaslanmıştır. Sınırlılıklar: Deneylerde hava akımı sıcaklık-
ları, evaporatörde 27°C ve kondenserde 35°C’de sabit tutulmuştur. Kompresör devri sırasıyla 750 d/d - 2750 
d/d olmak üzere 500 d/d aralıklar ile arttırılarak beş farklı devirde deneyler yapılmıştır. Yöntem: Deneysel 
sistem otomobillerde kullanılan mekanik sıkıştırmalı soğutma sistemi bileşenlerinden oluşmaktadır. Evapo-
ratör ve kondenser kanalları içine istenilen hava akımı sıcaklıklarını sağlamak amacıyla elektrikli ısıtıcılar 
ve hava kanallarının girişine istenen hava akımı hızlarını sağlamak için devir ayarlı fanlar yerleştirilmiştir. 
Bağlantı elemanı olarak, buhar ve sıvı hattında bakır borular kullanılmıştır. Bağlantı elemanları ve bakır boru 
hatları, çaplarına uygun elastometrik yalıtım malzemesi ile yalıtılmıştır. Sistem kurulduktan sonra ilgili yerler 
sıcaklık, basınç ve debi ölçer gibi cihazlar ile donatılmıştır. Soğutucu akışkanın sıcaklıkları her bir bileşe-
nin giriş ve çıkış noktalarından K tipi termal çiftler ile ölçülmüştür. Ölçülen değerler veri toplama cihazı ile 
bilgisayara aktarılmıştır. Sistemde basınç ölçümü buharlaşma ve yoğuşma basıncı olmak üzere iki noktadan 
dijital manifold ile yapılmıştır. Soğutucu akışkanın kütlesel debisi Coriolis tipi debimetre ile ölçülmüştür. So-
ğutucu akışkanların termofiziksel özellikleri ve entalpileri REFPROP 9.1 programı ile sağlanmıştır (Lemmon 
et al.,2014). Deneysel otomobil klima sisteminde ilk olarak R134a’nın şarj miktarı belirlenmiştir. Deneysel 
sisteme 500 g R134a yüklendikten sonra 25 g aralıklar ile soğutucu akışkan ilave edilerek testler tekrarlanmış 
ve en yüksek COP değerinin elde edildiği ve uygun superheat değerinde şarj miktarı belirlenmiştir. Bulgu-
lar: R1234yf’nin buhar yoğunluğu R134a’dan %18 daha yüksektir. Yüksek yoğunluk nedeniyle R1234yf 
kullanılması durumunda kompresörden sisteme sevk edilen soğutucu akışkan miktarı artmaktadır (Tablo 1). 
Dolayısıyla, R1234yf’nin kütlesel debisi R134a’ya göre % 8-10 daha yüksektir. Ancak, R134a’nın evaporatör 
içerisinde buharlaşırken özgül entalpi farklarının yaklaşık % 18 daha yüksektir. Gizli ısı ve kütlesel debi değe-
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rinin etkisi birlikte değerlendirildiğinde R1234yf’den elde edilen soğutma kapasitesilerinin R134a’ya kıyasla 
daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, iç ısı değiştiricisinin aktif hale getirilmesiyle soğutma kapasitesi 
% 5-6 oranında artmıştır. Bunun nedeni iç ısı değiştiricisinin kullanılmasıyla aşırı soğutmanın artışı sonucu 
soğutucu akışkanın evaporatör girişindeki kuruluk derecesinin düşmesi ve gizli ısı kapasitesinin artması olarak 
değerlendirilmiştir. Basınç oranlarının kompresör devrine bağlı olarak değişimi Şekil 4’de gösterilmektedir. 
R1234yf, R134a’dan ortalama %12 daha düşük basınç oranında çalışmaktadır. R1234yf’nin buhar yoğunluğu-
nun R134a’dan daha yüksek olmasına rağmen yüksek basınç oranları R134a’nın %14 daha yüksek kompresör 
gücü tüketmesine neden olmuştur. IHX’in sisteme eklenmesiyle IHX’den kaynaklanan basınç düşümleri bu-
harlaşma basıncını düşürmekte ve basınç oranlarını arttırmaktadır. Daha düşük buharlaşma basıncı kompresör 
girişindeki buhar yoğunluğunun azalmasına ve birim hacim için daha düşük kompresör gücü harcanmasına 
neden olmaktadır. Tüm devirlerde sistemde soğutucu akışkan olarak R134a’nın kullanılması durumunda elde 
edilen COP değerinin R1234yf’ye göre daha yüksek olduğu görülmektedir. İç ısı değiştiricinin aktif hale geti-
rilmesiyle R1234yf’nin COP değerlerinde artış gözlenmiştir. Bununla birlikte kompresör devrinin artmasıyla 
R1234yf’nin COP değerlerinde bağıl değişimin azaldığı görülmektedir. İç ısı değiştirici aktif hale getirildi-
ğinde 750 d/d’da, R1234yf’den elde edilen COP değerinin R134a’ya göre bağıl olarak farkının % 4’e kadar 
yaklaştığı incelenebilir. Kompresör çıkış sıcaklıklarının fazla olması R1234yf’nin birim soğutma kapasitesi 
başına ekserji tahribatının daha fazla olmasına sebep olmuştur. İç ısı değiştiricinin sisteme eklenmesi ısı de-
ğiştiricide yok edilen ekserji miktarı %30,6 artmıştır. Bunun yanında kompresör emme hattında gerçekleşen 
basınç düşümleri tersinmezliklerin artmasına ve ekserji yıkımının artmasına sebep olmuştur. Sonuç: İç ısı 
değiştiricisinin aktif hale getirilmesiyle sistemde soğutucu akışkan olarak R1234yf kullanılması durumuda 
soğutma kapasitesi ortalama % 5-6 oranında arttığı belirlenmiştir. İç ısı değiştiricinin aktif hale getirilmesiyle 
R1234yf’nin COP değerlerinde artış gözlenmiştir. Ayrıca iç ısı değiştiricinin aktif hale getirilmesiyle Bu so-
nuçlar doğrultusunda GWP değeri Avrupa Birliği direktiflerine uygun R1234yf’nin iç ısı değişitirici ile birlikte 
kullanıldığında performansı belirgin bir şekilde yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: R1234yf, İç ısı değiştirici, COP 

Yazar Notu: Bu çalışma Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Destek-
lenmiştir. Proje Numarası: 216M437. Bu çalışmada kullanılan akışkan ve data toplama sistemi yardımcı 
ekipmanların temini Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklen-
miştir. Proje Numarası: 2017/YL/0015.
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PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜ İLE İYİLEŞTİRİLEN KİLLİ ZEMİNLERİN SERBEST ŞİŞME 
DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

Erdinç KESKİN1, İlker ŞAHİNOĞLU2, Onur YAVAN3

1-2-3Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: İnşaat Mühendisliğinde zaman zaman stabilite ve hacimsel şekil değiştirme gibi problemlerle kar-
şılaşılmaktadır. Özellikle kil içeriği yüksek olan zeminlerde yani killi zeminlerde sıklıkla şişme problemleri 
oluşmaktadır. Zeminlerde yağıştan kaynaklanan yüzey suları, yeraltı su seviyesinin yükselmesi gibi çeşitli 
sebeplerle su içeriğinde artışlar meydana gelmektedir. Zemin içerisindeki suyun artması ile birlikte stabilite 
problemlerinin oluşmasının yanında özellikle killi zeminlerde ciddi şişme problemleri ortaya çıkmaktadır. 
Killi zeminlerde meydana gelen şişmelerden en fazla etkilenen mühendislik yapıları, hafif yapılar olarak ad-
landırılan, tek katlı prefabrik yapılar, yollar, kaldırımlar, bahçe duvarları gibi yapılardır. Bu tarz problemlere 
yol açacak zeminlerle karşılaşılması durumunda zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi kaçınıl-
maz olmaktadır. Literatürde zemin iyileştirmesi için birçok yöntem önerilmektedir. Bu yöntemlerin bir kısmı 
yüzeysel zemin iyileştirme yöntemleri bir kısmı ise derin zemin iyileştirme yöntemleridir. Şişme gibi hacimsel 
şekil değiştirme sorunlarınla karşılaşıldığında sıklıkla yüzeysel iyileştirme yöntemlerine başvurulmaktadır. 
Yüzeysel iyileştirme teknikleri genellikle taban zeminine, kireç, çimento, uçucu kül, pirinç kabuğu külü gibi 
katkı malzemelerinin katılması suretiyle yapılmaktadır. Bu zemin iyileştirme yöntemleri, bahsedilen katkı 
malzemelerinden görüldüğü üzere kireç ve çimento gibi doğrudan üretim sonucunda ortaya çıkan ana mal-
zemelerle yapılabilmekle birlikte, uçucu kül, pirinç kabuğu külü gibi bir üretim aşaması sonucunda ortaya 
çıkan atık malzemelerin kullanımı ile de yapılabilmektedir. Son yıllarda toplumların bilinçlenmesiyle birlikte 
atık yönetiminin önemi de daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, pirinç üretimi sonucunda ortaya çı-
kan pirinç kabukları kullanılarak killi zeminlerin şişme özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Amaç: Killi 
zeminlerin farklı oranlarda pirinç kabuğu külü ile iyileştirilerek, zeminlerin şişme özelliklerindeki değişimin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda pirinç üretiminin bir atığı olarak ortaya çıkan pirinç kabuğu külü 
değerlendirilerek hem ülke ekonomisine hem de çevreye olan katkısının ortaya konması hedeflenmiştir. Kap-
sam: Çalışma kapsamında killi zeminleri temsilen saf killerden olan kaolin ve bentonit killeri kullanılmıştır. 
Bu killerin kullanılmasının sebebi her iki kilin de şişebilen killer olmasıdır. Sınırlıklar: Araştırmada kullanılan 
kil numuneleri içerisine kuru zemin ağırlığının yüzdesi olarak 4 farklı oranda ve en yüksek oran %12 olacak 
şekilde pirinç kabuğu külü katılarak zemin iyileştirilmesi yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada kaolin ve bentonit 
killeri olmak üzere iki farklı zemin üzerinde çalışılmıştır. Bu zeminler üzerinde katkısız ve pirinç kabuğu külü 
katılmak suretiyle ASTM (American Society for Testing and Materials) standartlarına uygun bir dizi deney 
yapılmıştır. İlk olarak zemin numunelerinin fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Fiziksel özellikleri belirlenen 
zemin numunelerinin serbest şişme değerlerinin bulunabilmesi amacıyla zemin numunelerin bir kalıp içine 
yerleştirilmesi ve su içerisinde bırakılarak şişme değerlerinin deformasyon saati yardımıyla ölçülmesi planlan-
mıştır. Deney sonucunda elde edilen verilerin karşılaştırılabilmesi için katkılı ve katkısız zemin numuneleri-
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nin kalıplara maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevasında sıkıştırılması gerekmektedir. 
Bu nedenle zemin numunesinin katkısız, %3 pirinç kabuğu külü, %6 pirinç kabuğu külü, %9 pirinç kabuğu 
külü, %12 pirinç kabuğu külü katkılı halleri üzerinde kompaksiyon deneyi yapılmış ve bu deneyler sonucunda 
optimum su muhtevaları ve maksimum birim hacim ağırlık değerleri hesaplanmıştır. Ardından kompaksiyon 
özellikleri belirlenen zemin numuneleri optimum su muhtevası değerlerinde CBR (California Bearing Ratio) 
kalıpları içerisine sıkıştırılarak anlık, 1 günlük, 7 günlük ve 28 günlük kür sürelerinde bekletilmişlerdir. Kür 
süreleri sonunda şişme değerlerinin belirlenebilmesi amacıyla kür havuzunda 4 gün bekletilmiş ve 4 gün so-
nundaki şişme değerleri kaydedilmiştir. Bulgular: Yapılan deneyler sonucunda katkısız zemin numunelerinin 
CBR kalıbı içerisinde 4 gün suda bekletilmesi sonucunda serbest şişme değerlerinin kaolin kilinde 6.67 mm. 
mertebesinde bentonit kilinde ise 11.1 mm mertebesinde olduğu görülmüştür. Killere %3, %6, %9 ve %12 
oranında pirinç kabuğu külü katılması durumunda kaolin kili için şişme değerleri sırasıyla 4.19 mm, 4.14mm, 
4.12mm ve 3.78mm oranında, bentonit kili için ise sırasıyla 2.84mm, 2.81mm, 2,74mm ve 2.18mm olarak 
bulunmuştur. Kür süresinin etkisi açısından bakıldığında ise her iki numune içinde kür süresiyle birlikte şişme 
değerlerinde bir miktar azalma gözlemlenmiştir. Sonuç: Zemin numunelerinin pirinç kabuğu külü kullanıla-
rak iyileştirilmesi ile birlikte şişme değerlerinde düşüşler meydana gelmiştir. Bu düşüşlerde karışıma katılan 
pirinç kabuğu külü oranı etkin olarak rol oynamıştır. Killere %12 oranında pirinç kabuğu külü katılması ile 
birlikte şişme değerlerinde kaolin kili için % 46, bentonit kili için ise %81 oranında azalma meydana gelmiştir. 
28 günlük kür süresi sonunda şişme miktarlarındaki azalma kaolin kili için %70, bentonit kili için ise %90 
mertebelerine ulaşmıştır. Bu bilgiler ışığında pirinç üretimi sonucunda atık olarak ortaya çıkan pirinç kabuğu 
külünün zeminlerin şişme potansiyellerini azaltması açısından kullanılabilir olduğu görülmüştür. Hem zemin 
özelliklerini iyileştirmesi hem de atık mallemelerin kullanımı açısından bakıldığında zemin iyileştirmesinde 
pirinç kabuğu külünün kullanılması ekonomi ve çevre yönünden ülkemize önemli bir katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zemin İyileştirme, Şişen Zeminler, Pirinç Kabuğu Külü
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SENSÖRLERİN GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE GERÇEK ZAMANLI KONTROLÜ İÇİN 
UYGULAMA ARAYÜZÜ TASARIMI

Ercan COŞGUN1, Harun GEZİCİ2, Hilmi KUŞÇU3, Eray YILMAZLAR4

1-2-4 Kırklareli Üniversitesi, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Kırklareli / Türkiye

3Trakya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Arayüz, makine insan iletişiminde verilerin girildiği, gözlemlendiği ve makineden yapılması isteni-
len eylemlerin komut olarak gönderildiği etkileşim ekranıdır. Günümüz gelişen teknolojisinde arayüz ekranları 
çevrimiçi, işletim sistemine sahip, grafiksel olarak daha modern yapı ve görselse dönüşmüştür. Bu gelişme-
lerin ışığında birçok cihaz sistemi, kontrolünü arayüz ekranları üzerinden yapılabilmektedir. Sistemler üze-
rinde gerçekleşen kontrollerde veri toplama sürecinde sensörler ön plana çıkmaktadır. Sensörler, endüstriyel 
üretim ve kontrol alanlarında çevredeki fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde neredeyse tüm cihaz ve sistem-
lerde kullanılmaktadır. Sistemlerin gerçekleştirecek olduğu işlevler sensörler üzerinden toplanan veriler ile 
kontrol edilerek gerçekleşir. Gömülü sistemlerin kullanımı da çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Kullanımının 
pratik ve birçok elektronik birimi kontrol edebilme özelliğine sahip olması, gerçek zamanlı olarak bilgisayar 
ile haberleşmesi nedenleriyle gömülü sistem kartlarının kullanımı tercih sebebi olmaktadır. Gerçek zamanlı 
kontrol, kontrol edilen değişken üzerinden gönderilen yada alınan komut ve verilerin tepki süresinde gecik-
me yaşanmadan eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesidir. Amaç: Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı birçok 
sektörde sıklıkla kullanılan sensörlerin arayüz ekranı üzerinden gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilmesi 
ve ölçülen verilerin arayüz ekranında sinyal değişiminin gözlemlendiği deney düzeneğinin oluşturulmasıdır. 
Bu çalışma ile mühendislik fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında okutulan sensör ve kontrol derslerine 
katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu katkı sensörlerin çalışma şekilleri ile bilgisayar ortamından gömülü sistem 
karları aracılığıyla kontrolünün gerçekleştirileceği bütünleşik uygulama arayüzü tasarımı kullanılarak kontrol 
ederek sağlanması amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan ultrasonik, ışık, 
gaz, ivme, yağmur, ateş, pır ve manyetik olmak üzere 8 farklı sensörden veri okunmuştur. Yapılan düzenek 
MATLAB GUI(grafik kullanıcı arayüzü) üzerinde tasarlanmış ve arduino uno kontrol kartı üzerinden sensör-
ler kontrol edilerek gözlemlenmiştir. Yöntem: Arayüz tasarımı Matlab programının GUI çalışma sayfasında 
tasarlanmıştır. Tasarımda sensörlerin hepsinin listelendiği bir açılış sayfası oluşturulmuştur. Sayfadaki sensör 
seçimi ile açılan yeni pencerede veri okuma işlemi matlab üzerinde yazılan kontrol komutları ile gerçekleş-
tirilmiştir. Bu komutlar matlab arduino erişimi ile arduino pinlerine bağlı sensörlerden üzerinden veri okuma 
işlemini gerçekleştirir. Matlab arduino erişimi için matlab programına arduino için ek paket yüklenmesi ile 
gerçekleşmektedir. Kısıtlar: Arduino kartlarının veri okumada bit hızlarının sınırlı olması. Sensör besleme 
gerilimlerinin 5V üzerinde olması durumunda arduino beslemesinin yetersiz kalması. Araştırmanın Proble-
mi: Bilgisayarlı kontrol sistemlerin gömülü sistem kartları ile birlikte kullanımı ve sensörler üzerinden veri 
okuma ve kontrol işleminin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesi. Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma 
8 adet sensör ile sınırlandırılmıştır. Gömülü sistem kartı olarak Arduino uno kullanılmıştır. Arduino uno’nun 



353

SÖZEL SUNUMLAR

6 adet analog pini 14 adet dijital pini bulunmaktadır. Kullanılan sensör için arduino uno pinleri sınırlılık yara-
tabilmektedir. Bulgular: Gerçekleştirilen çalışmada tasarlanan seti kullanan öğrencilerin bilgisayar üzerinden 
kontrol işlemini gerçekleştirmesi, dış birimlerden veri toplama işlemlerinin gerçekleştirmesi, gerçek zamanlı 
kontrol tekniğinin kavranması, sensörlerin çalışma yapılarının öğrenilmesi bu çalışmanın sonucunda elde edi-
len kazanım ve bulgulardır. Sonuç: Yapılan çalışmada farklı özellikleri ölçen sensörlerin bir deney düzeneği 
üzerinde bir araya getirilmesi ile sensör çıkış sinyalleri arasındaki ölçüm sinyallerinin farklıkları, her sensö-
rün kendisine ait kullanım özelliklerinin anlaşılması sağlanmıştır. Sensörlerin bilgisayar üzerinden doğrudan 
kontrol edilmesi ve izlenmesi ile gerçek zamanlı sistemlerin kullanılması ve anlaşılması açısından fayda sağla-
mıştır. Ayrıca gelişen elektronik kit ve gömülü sistem kartlarının veri toplama ve kontrol işleminde kullanıla-
bilirliği gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda endüstriyel ortamda kullanılan birçok sensör üzerinden 
gerçek zamanlık olarak veri okunması ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Arduino, MATLAB, GUI, Arayüz Tasarımı, Algılayıcılar, Gerçek Zamanlı Kontrol
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İZMİR İLİNDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE RÜZGAR POTANSİYELİNİN VE YILLIK ENERJİ 
ÜRETİMİNİN BELİRLENMESİ

Mert ALTINKAYA1, Nur BEKİROĞLU2, Selin ÖZÇIRA3

1-2-3 Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Enerji, insan ile ayrılmaz bir bütündür. Günümüz dünyasında insanlığın enerji ihtiyacı büyüyen 
sanayileşme, artan nüfus, gelişen teknoloji ile birlikte hızla artmaya devam etmektedir. Bu ihtiyacı karşılamaya 
yönelik kullanılan fosil kaynaklı yakıtların hızla tükenmesi ve bu kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan 
maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, insanlığın temiz enerji kaynaklarına yönelmesinde rol 
oynamıştır. Bu yönelime paralel olarak, ülkemizde de enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımı hızla artmaktadır. Bu kaynaklara rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi vb. kaynaklar örnek 
olarak gösterilebilir. Rüzgar enerjisi ülkemizde uzun yıllardır kullanılmakta olan ve son 10 yılda kullanımı 
hızla artan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Türkiye geneli rüzgar enerjisi potansiyeline bakıldığında yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki, ülkemiz rüzgar potansiyeli bakımından oldukça verimli durumdadır (REPA, 
YEGM). Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak ve ülkemizi uluslararası arenada söz 
sahibi yapmak için rüzgar, potansiyeli yüksek bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağının verimli kullanımı 
için yatırım programları kapsamında projelendirilmesi en önemli süreçtir. Bu süreçte, yatırım yapılacak böl-
genin rüzgar verilerinin ve arazi bilgilerinin toplanması, bu veriler ışığında bölgenin rüzgar potansiyelinin 
hesaplanması, türbin sayısı ve özellikleri ile kurulacak türbin koordinatlarının belirlenmesi ve sonucunda yıl-
lık enerji üretimi, kapasite faktörü ve amortisman süresinin hesaplanması projelendirme sürecinde yapılacak 
analizlerdir. Analizlerin yanlış yapılması hem ülke hem de yatırımcının ekonomisine büyük zararlar vermekle 
kalmayıp, verimli bölgelerin yanlış projelerle verimsiz kullanılmasına da sebep olmaktadır. Bu sebeple proje-
lendirme sürecinin detaylı ve doğru yapılması rüzgar enerjisi kaynaklarının verimli kullanımında çok büyük 
öneme sahiptir. Bu çalışmada da yukarıda bahsedilen projelendirmeye örnek bir proje, analizler ve sonuçları 
verilmiştir. Amaç: Bu çalışma; kurulabilecek bir rüzgar enerji santrali için, bölgenin rüzgar potansiyelinin be-
lirlenmesi, türbin sayısı ve model seçiminin yapılması, kurulacak türbin koordinatlarının belirlenmesi ve enerji 
üretimi ile kapasite faktörünün hesaplanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan çalışma, İzmir 
İli Beşyol Mahallesi bölgesine ait verilerin analizlerini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Çalışma uzun süreli veri 
toplanması ve analizleri için uzun zaman gerektirdiğinden, ekonomik analizlere yer verilememiştir. Yöntem: 
Çalışmada bölgeye ait rüzgar hız ve yön verileri, sıcaklık verileri, hava basıncı ve hava yoğunluğu verileri 80 
metre yüksekliğinde bir ölçüm direğinden alınmıştır. Veriler 2013-2015 yılları arasında 2 yıl süresince 10’ar 
dakika aralıklar ile kayıt altına alınmıştır. Rüzgar verilerinin işlenmesinde WASP Climate Analyst programı 
kullanılmış olup analizlerde toplam 104634 adet veri kullanılmıştır. Rüzgar haritasının çıkarılmasında kul-
lanılan bu verilerin yanında bölgenin arazi özelliklerine ait veriler ise Google Earth programından alınmış 
olup, WASP Map Editor programı ile işlenmiştir. Bu analizler doğrultusunda WASP (Wind Atlas Analysis and 
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Application Program) ile bölgenin rüzgar haritası çıkarılmış olup, rüzgar enerjisi yatırımına uygun 12 adet 
türbin koordinatı belirlenmiştir. Kurulacak santral için Vestas firmasına ait V100-2MW türbin modelinin kul-
lanılmasına karar verilmiştir. Bu türbin modeli kullanılarak WASP ile yapılan analizler doğrultusunda, 12 adet 
türbinin her birine ait hakim rüzgar yönleri, ortalama rüzgar hızları, güç yoğunlukları belirlenmiş, her rüzgar 
yönüne ait iz kayıpları ile yıllık net ve brüt enerji üretimleri ve kapasite faktörleri hesaplanmıştır. Bulgular: 80 
metre yükseklikten alınan gerçek rüzgar verilerinin analizi sonucunda, ortalama hava sıcaklığı değeri 13,9 °C, 
ortalama hava basıncı değeri 927 mBAR, ortalama hava yoğunluğu değeri 1,125 kg/m³ ve ortalama rüzgar hızı 
6,76 m/s olarak bulunmuştur. Bölgenin hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. Weibull-a 7,6 m/s, Weibull-k 1,72 
olarak hesaplanmıştır. Ortalama güç yoğunluğu 424 W/m² olarak tespit edilmiştir. Seçilen türbin modeli ile ya-
pılan analizler sonucunda, türbinlerin ortalama güç yoğunluğu 591 W/m², ortalama rüzgar hızı 7,7 m/s, toplam 
iz kayıpları %1,31, toplam yıllık net enerji üretimi 89,527 GWh, ortalama yıllık net enerji üretimi 7,461 GWh, 
türbinlere ait ortalama kapasite faktörü ise 0,43 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonunda, bölgenin rüzgar 
gücü potansiyeli bakımından oldukça verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Belirlenen türbin modelinin bölge-
de rüzgar yatırımı için uygun model olabileceğine karar verilmiştir. Türbinlerin ortalama 0,43 kapasite faktörü 
ile enerji üretimi yapması hem bölgenin verimliliğini hem de seçilen türbin modelinin bölge için uygunluğunu 
kanıtlamaktadır. Bölgede kötü hava şartlarının olmaması, hava, deniz ve karayolu ulaşımının rahat olması, 
kurulum yerinin uygun arazi yapısına sahip olması gibi artılar proje maliyetlerini de düşüreceğinden, tüm bu 
sonuçlar dikkate alındığında İzmir İli Beşyol Mahallesi rüzgar enerjisi yatırım projelerine uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar, Enerji, Wasp, Türbin, Fizibilite, RES

Yazar Notu: Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi, “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde Doç. Dr. Nur BEKİROĞ-
LU danışmanlığında Elektrik Mühendisi Mert ALTINKAYA tarafından hazırlanmış “Bir Rüzgar Enerji 
Santralinin Kuruluş Yerinin Seçimi ve Fizibilite Analizinin Gerçekleştirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Li-
sans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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ORTA SAKARYA HAVZASINDA OPTİMAL KURAKLIK YÖNETİMİ

Mücahit OPAN1, Tevfik YILMAZ2

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

Öz: Giriş: Su kaynakları planlaması ve yönetimi, istenilen amaçlar doğrultusunda ve öngörülen kriterler çer-
çevesinde su kaynaklarının en verimli kullanımını sağlayacak faaliyetlerin tümünü kapsamalıdır. Bu çalışma-
da, çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmıştır. Sistem üzerine kuraklık kontrolü amaçlı 
kısa süreli planlama için optimal işletme modeli kurulmuştur. Kısa süreli planlama için işletme optimizasyo-
nunda, ardışık yaklaşıklamalı dinamik programlama (DPSA) optimizasyon tekniği kullanılmaktadır. Burada, 
belirli bir ay için girilen kuraklık hidrografının sistem tarafından depolanıp barajdan bırakılan enbüyük akımın 
enküçüklenmesi amaç fonksiyonu olarak tanımlanırken, barajdan toplam debi çıkışının (enerji üretimi için ve 
dolu savaktan bırakılan toplam debi) mansap için kuraklık ve kirlilik kontrolü debisinin altında olması kısıtı 
konulmaktadır. Optimizasyon esnasında, barajdan bırakılan akımların diğer barajın aksına taşınması için ki-
nematik dalga yaklaşımı kullanılmıştır. Kurulan optimal işletme modeli, Orta Sakarya Havzası’nda Sakarya 
Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulan-
mıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, kuraklık kontrolü ve yönetimi bakımından değerlendirilmiştir. Giriş: Çok 
barajlı sistemlerde yapılan uzun süreli planlama kapsamında, kuraklık bakımından en kritik dönem belirlenip, 
bu döneme ait aylık akımlar kullanılarak, optimal enerji üretimi bakımından yapılan işletme sonucu barajlarda 
minimum işletme seviyeleri ve sisteme ait güvenirli güç belirlenmektedir. Yılın herhangi bir ayında beklenen 
akımdan fazla bir akımın gelmesi, o ay için taşkın kontrolü yapılmasını gerektirebilir. Benzer şekilde, bekle-
nen akımdan az bir akımın gelmesi de, o ay için kısa süreli kuraklık kontrolü yapılması anlamına gelecektir. 
Kuraklık (düşük akımların takviyesi) veya taşkın kontrolü gibi amaçlar, tekerrür aralığı bakımından uzun 
süreli planlamanın parçası olarak görülse de, bu olayların sistem tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesi, 
kısa süreli (çoğunlukla saatlik veya günlük) bir işletme optimizasyonunda ele alınmak zorundadır. Amaç: Bu 
çalışma kapsamında Orta Sakarya Nehri Havzası’nda bulunan barajlarda kısa süreli planlama için kuraklık 
kontrol ve yönetimi yapılarak optimal kuraklık işletme seviyeleri elde edilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Kısa 
süreli işletme, optimal kuraklık kontrolü çerçevesinde ele alındığında, çok barajlı sisteme girdiği düşünülen 
kritik periyot (kuraklık) hidrografının, öncelikle kuraklık kontrolü açısından sistem tarafından depolanması, 
sonrasında her bir barajın mansabında konulacak kuraklık ve kirlilik kontrolü debi kısıtının altına inmeyecek 
şekilde barajlardan akımların bırakılması ve aynı zamanda sistemden beklenen optimal faydanın (enerji üreti-
mi v.s.) sağlanması ile söz konusu olacaktır. Sınırlılıklar: Kurulan kuraklık kontrolü amaçlı kısa süreli optimal 
işletme modeli, Orta Sakarya Havzası’nda Sakarya Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı 
ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Bu sisteme ait barajlar, sırasıyla, Sarıyar, Gökçekaya 
ve Yenice barajlarıdır. Bu barajların tamamı, enerji amaçlı olarak planlanmışlardır. Yöntem: Bu çalışmada, 
çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmıştır. Sistem üzerine kuraklık kontrolü amaçlı kısa 
süreli planlama için işletme optimizasyonu modeli kurulmuştur. Kısa süreli planlama için işletme optimizasyo-
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nunda, ardışık yaklaşıklamalı dinamik programlama (DPSA) optimizasyon tekniği kullanılmaktadır. Burada, 
belirli bir ay için girilen kuraklık hidrografının sistem tarafından depolanıp barajdan bırakılan enbüyük akımın 
enküçüklenmesi amaç fonksiyonu olarak tanımlanırken, barajdan toplam debi çıkışının (enerji üretimi için ve 
savaklanan) mansap için kuraklık ve kirlilik kontrolü debisinin altında olması kısıtı konulmaktadır. Böylece, 
her ay için optimal faydayı sağlayan normal işletme seviyelerinin yanında, kuraklık kontrolü bakımından 
optimal seviyeler belirlenmiş olmaktadır. Kısa süreli işletme optimizasyonunda (DPSA içinde) zaman dilimi 
olarak saat (veya özel durumlarda gün) kullanıldığı için akımların akarsu yatağında ötelenerek baraj aksına 
taşınmasında kullanılacak bir yaklaşıma gerek vardır. Bu çalışmada, akımların baraj aksına taşınmasında ki-
nematik dalga modeli kullanılmaktadır. Bulgular: Kuraklık kontrolü ve yönetimi amaçlı olarak yapılan kısa 
süreli optimal işletme neticesinde, barajlara ait işletme seviyeleri ile kinematik dalga yaklaşımı kullanılarak, 
barajdan bırakılan akım değerinin diğer baraja ulaşma değeri ve barajdan bırakılan akım değerinin diğer baraja 
ulaşma zamanı eğrileri elde edilmiştir. Sonuç: Bu seviyeler incelendiğinde, Çok barajlı sisteme gelen akımla-
rın sistem tarafından depolandığı, Sistemden bırakılan akımların kuraklık kontrolü için gerekli şartları sağladı-
ğı, En büyük işletme hacmine sahip barajların optimizasyon sürecini kontrol ettiği ve yönettiği sonuçları elde 
edilmiştir. Kinematik dalga yaklaşımı kullanılarak, elde edilen eğriler incelendiğinde, barajlar arası mesafe ne 
kadar artarsa barajdan bırakılan akım değeri, diğer baraja o kadar azalarak ulaştığı, barajlar arası mesafe çok 
küçük ise, barajdan bırakılan akım, diğer baraja değişmeden ulaştığı, barajdan bırakılan akım değeri büyüdüğü 
zaman ulaşma zamanının küçüldüğü, barajlar arası mesafe artıkça ulaşma zamanı artmakta, azaldıkça azal-
makta olduğu sonuçlarına varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Su Kaynakları Planlaması, Çok Barajlı Sistemler, Çok Amaçlı Optimizasyon, Kuraklık 
Kontrolü, Enerji Üretimi

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD’da Doç. Dr. 
Mücahit OPAN danışmanlığında yürütülen “Orta Sakarya Havzasında Optimal Kuraklık Yönetimi” isimli 
Yüksek Lisans Tezi’nden üretilmiştir.



358

SÖZEL SUNUMLAR

MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN DİGİTAL FİLTRE TASARIM YÖNTEMLERİNİN 
İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR BANT GEÇİREN FİLTRE TASARIMI 

Eray YILMAZLAR1, Ercan COŞGUN2, Yılmaz GÜVEN3

1-2-3 Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 
Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: Dijital filtreler analog filtrelerde olduğu gibi elektronik devre elemanlarına ihtiyaç duymadığın-
dan, yazılım ortamında çalıştığı için dış etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Ayrıca örnekleme zamanı ve işlem 
hızı bakımından daha geniş bir aralıkta çalışabilirler. Dijital filtreler farklı yöntemlerle tasarlanabilir. Mate-
matiksel olarak birçok farklı yaklaşımın yanı sıra filtrenin istenen karakteristik özelliklerine göre de farklı 
tasarım yöntemleri mevcuttur. Dijital filtrelerin tasarım aşamaları karmaşık ve hata yapma olasılığı yüksektir. 
Bu nedenle dijital filtre tasarımı için geliştirilen birçok bilgisayar destekli araç bulunmaktadır. Dijital filtre 
tasarlarken bu araçların doğru kullanımı ve tasarım parametreleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tasarlanan 
filtrenin bir programlama dili aracılığıyla mikroişlemci tabanlı bir sistemde gerçekleştirilmesi için izlene-
cek yol benzer olmakla beraber farklı yöntemler de kullanılabilir. Bu sayede filtrenin hassasiyet ve hız gibi 
özellikleri geliştirilebilir veya uygulamaya göre özelleştirilebilir. Analog filtrelere göre tasarımı ve kullanımı 
daha kolay olan dijital filtreler, yeni yöntemlerle yüksek hassasiyet ve hıza ulaşmıştır. Gömülü sistemlerin 
hızla yaygınlaşmasıyla beraber sinyal ve görüntü işlemede sıklıkla kullanılır hale gelmişlerdir. Amaç: Dijital 
filtre uygulamalarının işlem basamaklarını incelenerek, bu filtrelerin gerçekleştirilmesinde uygulanabilecek 
optimizasyon yöntemleri gösterilmiştir. Bu yöntemlerin filtre karakteristiği üzerindeki etkileri incelenerek, do-
nanıma bağlı olarak geliştirilen yazılımlarda kullanılan yöntemler incelenmiştir. Ayrıca dijital bir bant geçiren 
filtre tasarımı üzerinde, bu yöntemlerin filtre karakteristiği üzerindeki etkileri doğrudan karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir. Kapsam: Dijital filtre tasarımlarında kullanılan araçlar ve bu filtrelerin gerçekleştirilmesin-
de kullanılan donanımların özellikleri incelenerek, tasarım ve uygulama aşamalarında belirlenmesi gereken 
parametreler incelenmiştir. Ayrıca donanım seçimi ve donanımsal yapıya bağlı olarak belirlenmesi gereken 
yazılımsal özellikler üzerinde durulmuştur. Dijital filtre uygulamaları için tercih edilecek donanımların sahip 
olması gereken özellikler ve farklı platformlar incelenmiştir. Araştırmanın Problemi: Dijital filtre tasarımın-
da kullanılan araç ve uygulama aşamasındaki yöntemlerin incelenerek, en iyi sonucu elde etmek için doğru 
araç ve parametrelerin kullanımını sağlamak. Sınırlılıklar: Farklı programlama dilleriyle farklı donanımlar 
üzerinde performans analizlerinin yapılabilmesi için yeterli maddi kaynağın bulunmaması. Sürekli gelişen 
gömülü sistemlerin ve özelliklerinin takibinin zor olması. Yeni donanımlar üzerinde en iyi yöntemin dene-
me yanılma yöntemi ile bulunması zaman kaybına neden olmaktadır. Yöntem: Sayısal filtrelerin katsayıları 
transfer fonksiyonları kullanılarak matematiksel yöntemlerle hesaplanabilir. Ancak bu katsayıların sayısının 
çok olduğu durumlarda hata payı da artmaktadır. Bu yüzden katsayıların hesaplanmasında MATLAB veya 
filtre tasarımı için özel geliştirilmiş yazılımlar kullanılmaktadır. MATLAB kullanarak katsayıları belirlenen 
bir dijital filtrenin C programlama dili kullanılarak 32 bitlik bir mikrodenetleyici üzerinden gerçekleştirilmesi 
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sürecinde; değişken, fonksiyon ve kullanılan verilerin tipine bağlı olarak filtrenin performansı incelenmiştir. 
Mikrodenetleyici üzerindeki analog-dijital (ADC) ve dijital-analog (DAC) dönüştürücüler yardımıyla tasarım 
aşamasında hedeflenen performans ile gerçekleştirilen filtrenin performansı karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı 
değişken ve fonksiyon tanımlarının filtrenin performansı üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Son olarak filtre 
katsayılarında kullanılan farklı veri tiplerinin filtre performansının nasıl etkilediği incelenmiştir. Bulgular: 
Dijital filtre tasarımında kullanılan bilgisayar destekli yöntemler, bu filtrelerin gerçekleştirilmesinde büyük 
kolaylık sağlamaktadır. Bu filtrelerin gerçekleştirileceği donanımların yapısına bağlı olarak seçilen veri tipi, 
değişken ve fonksiyon tanımları performansı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca kullanılan programlama diline 
bağlı olarak işaretçi kullanımı veya dinamik fonksiyon tanımları gibi özel yöntemlerle dijital filtrelerde çok 
daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Donanımsal özelliklere bağlı olarak geliştirilen algoritmalar daha iyi sonuç 
vermektedir. Sonuç: Dijital filtre uygulamalarında kullanılan yöntemler ve filtre parametrelerinin performans 
üzerine etkileri incelenerek, tasarlanan bir bant geçiren filtre üzerinde gösterilmiştir. Donanımsal yapının özel-
liklere göre hangi tip verilerin kullanılması gerektiği ve algoritma hızını etkileyen faktörler incelenmiştir. 
Filtre katsayılarında kullanılan veri tipinin filtre hızını doğrudan etkiledi görülmüştür. Kullanılan donanımın 
fiziksel özelliği ve verileri işleme yöntemi algoritma geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar orta-
mında tasarlanan filtrenin bire bir gerçekleştirilebilmesi için dinamik fonksiyon tanımı, işaretçi kullanımı ve 
farklı veri tipleriyle işlem yapmak gibi özel yöntemler kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Filtre, Mikrodenetleyiciler, MATLAB, Programlama
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ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİNDE BİR VAKA ANALİZİ

Ebru YALÇINKAYA1, Utkan MUTMAN2

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

2Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Gelişen dünyada nüfusun, yapılaşmanın ve yerleşimin hızla artıyor olması, şehirlerde mevcut yer-
leşim yerlerinin büyümesine yol açmış ve yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Yeni yerleşim yeri 
arayışı, zamanla şehirleşmenin yamaçlara doğru ilerlemesine neden olmuştur. Bununla birlikte, gerek doğa 
olaylarının etkisi, gerek gerçekleştirilen mühendislik kazıları, gerekse yoğun yapılaşmadan kaynaklanan dış 
yükler ve bitki örtüsünün yok edilmesi gibi insan etkileriyle yerleşim alanlarında şev stabilite riski zamanla 
artmaktadır. Stabilite analizleri her geçen gün artmakta olan şev stabilite riskinin minimuma indirilmesi adına 
daha fazla önem kazanmaktadır. Amaç: Yapılaşma bölgelerinde zemin özelliklerinin detaylı analizi yapılma-
dan ve yeterli mühendislik önlemleri alınmadan, desteksiz olarak yapılan kazılarda meydana gelen kitle hare-
ketleri sonucunda çevre yapı ve altyapılarda çoğu zaman onarılması mümkün olmayan hasarlar oluşmaktadır. 
Bu hasarların önüne geçilebilmesi adına kazı yapılmadan önce çevre yapılar ve altyapılar dikkate alınarak; 
açılacak şevin stabilitesinin incelenmesi son derece önem arz etmektedir. Kapsam: Seçilen bölgede yer alan 
inşaat alanında yapılan temel kazı çalışmaları sonucu meydana gelen stabilite sorunları incelenmiş ve çözü-
müne yönelik alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Seçilen bölgede yer alan parselde 2016 yılında yapılan 
temel kazı çalışması sonucunda meydana gelen stabilite sorunlarına bağlı olarak çevresinde bulunan konut 
binalarında ve yolda farklı boyutta hasarlar oluşmuştur. Oluşan bu sorunların aydınlatılması ve alınacak ön-
lemleri belirlemek maksadı ile zemin parametrelerinin belirlenmesi için Geoteknik Değerlendirme Raporu ha-
zırlanmıştır. Sınırlıklar: Bu çalışma seçilen bölgede oluşan şev göçmesinin nedenlerinin araştırılması ve tek-
nik açıdan çözüm yöntemlerinin belirlenmesi konusunda sınırlandırılmıştır. Yöntem: Seçilen bölgede yapılan 
sondaj kuyuları, arazi ve laboratuvar çalışmaları kapsamında alınan numuneler değerlendirilerek, mühendislik 
özellikleri araştırılmış, olası zemin problemleri ve zemin davranışları ortaya konulmuştur. Seçilen bölgedeki 
alanda jeolojik kesitler kayma potansiyeli oluşturabilecek konumlardan alınmış ve stabilite analizi yapılmıştır. 
Yer altı su seviyesinin yükselmesi ve yağışlar nedeniyle residüel zemin seviyelerinde kayma riski oluştur-
muştur. Meydana gelen kitle hareketleri yüzeysel olup derin bir hareket gözlemlenmemiştir. Yer yer oluşan 
kısmi kitle hareketlerinin derinliği 1-1.5 m olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede zeminin harekete geçmesinde 
yüzey-yeraltı sularının mevsimsel olarak aşırı artışı ve zeminin suya doygun hale gelmesi gibi nedenler etkili 
olmuştur. Bölgede genel eğim %0-40 arasında değişmektedir. Alanda yapılan stabilite analizleri “Dairesel 
Dilim Yöntemi”ne göre depremli ve depremsiz durumlar için yapılmıştır. Dört ayrı kısım boyunca açılan son-
dajlardan alınan örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde Basınç Deneyleri yapılmıştır. Alınan örselenmemiş 
(UD) zemin numuneleri üzerine yapılan basınç deneyleri sonucuna göre kohezyon (c), içsel sürtünme açısı(Ø), 
serbest basınç dayanımı (qu) değerleri belirlenmiştir. Bulgular: Yapılan çalışmalar sonucunda, zeminin üst 
kesimlerinde yaklaşık kalınlığı 0,5-4 m olan bitkisel toprak ve dolgu tabakası altında bölgenin kuzeyinden gü-
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neyine doğru kalınlaşan kil içeren kum-çakıllar ve kum içeren kil-siltlerden oluşan bölge formasyonuna rast-
lanmıştır. Bu tabakanın altında kırmızı-mor renkli çatlaklı kum taşı-silt taşı, gri renkli çatlaklı kil taşı ve kum 
taşlarından oluşan tabakalar belirlenmiştir. Şev stabilitesi için güvenlik faktörü (GS) yapılan analiz sonuçları 
TS 8853 standartlarına göre değerlendirildiğinde, deprem ivmesi dikkate alındığında GS değerinin belirlenen 
iki kesitte 1,2 değerinin üzerinde olduğundan zeminin depremli ve depremsiz durumda duraylı olduğu, diğer 
iki kesitte ise depremli durumda 1,2 değerinin altında olduğundan kumlu-killi birimler yamaç boyunca şev 
göçmesine sebep olmuştur. Sonuç: Alanda şev stabilitesinin bozulmasının nedenleri arasında; zemin türü, su 
içeriği, yağışlar ile zeminin doygun hale gelmesi ve yapılan inşaatın temel kazısı sayılabilir. Bölgede yaklaşık 
7,50 m’lik kazı aynasının açılması ve mevsimsel yağışların yükselişi gibi nedenler; taç kısmındaki killi-kumlu-
çakıllı birimlerde direnen kuvvetlerde azalmaya neden olmuştur. Bu nedenlerle alanda şev stabilitesi bozularak 
kazı civarına yakın yapılarda deformasyonlar ve zeminde derin olmayan yüzeysel kaymalar oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Şev Stabilitesi, Duraysızlık, Stabilite Analizi

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Utkan MUTMAN tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan Ebru YALÇINKAYA’nın “Şev Stabilitesi Analizinde Sonlu Elemanlar 
Yöntemi ile bir vaka analizi” konu başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
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FARKLI Mg/Al ORANLARINDA HAZIRLANAN HİDROTALSİTLERİN AKTİVASYONU VE 
ELDE EDİLEN SONUÇLARIN İNCELENMESİ

Dicle ÇELİK2, Meltem YILDIZ1

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Umuttepe Kampüsü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Hidrotalsit, Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O) genel formülüne sahip bir karbonat mineralidir. Son yıllarda 
adsorbanlar, anyon değiştiriciler ve en önemlisi bazik katalizörler olarak potansiyel yararlılıkları göz önüne 
alındığında çok dikkat çekmiştir. Hidrotalsitin genel formülü M+2

(1-x)M
+3

x(OH)2]
+x(A-m

x/m).nH2O şeklindedir. Bu 
genel formülde çift değerlikli iyon Mg+2, Ca+2, Zn+2, Ni+2, üç değerlikli iyon ise Al+3, Fe+3 veya Cr+3 olabilir ve 
x, 0,25 ile 0,33 arasında değer alabilir. Hidrotalsitlerin iyi bir adsorban ve anyon değiştirici olarak öngörülmesi 
onu biyodizel üretiminde kaçınılmaz bir yan ürün olan gliserini kullanarak laktik asit üretilebilirliği konusunda 
iyi bir katalizör destek maddesi olabileceği fikrini doğurmuştur. Gliserine yeni bir pazar yaratılmasındaki en 
büyük amaç, biyodizel sektörünün atık gliserin birikiminden etkilenmemesini sağlamaktır. Çünkü ihtiyaç faz-
lası olan gliserin kaçınılmaz bir şekilde biyodizel pazarını etkileyecektir. Bu nedenle biyokütleden elde edilen 
gliserinin değerli kimyasallara dönüştürülmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Gliserinden birçok farklı 
yöntemle, farklı alanlarda kullanılmak üzere çeşitli katma değeri yüksek kimyasalların üretilmesi mümkündür. 
Örneğin, dehidrasyon, reformlama, amoksidasyon, indirgeme, eterifikasyon, esterifikasyon ve oksidasyon sü-
reçleri ile akrolein, formaldehit, asetaldehit, mono-, di- ve triasetin, (mono) laurin, hidrojen, metanol, tartarik 
asit, (hidroksi) aseton ve laktik asit gibi kimyasallar üretilebilmektedir. Gliserinin mevcut pazarına laktik asidi 
eklemek ise hem gliserin pazarını genişletecektir hem de laktik asit üretim yöntemlerine verimli bir alternatif 
sunacaktır. Son on yılda yapılan çalışmalar incelendiğinde, biyodizel üretiminde lider olan ülkelerde gliserinin 
değerlendirilmesi üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu durum, gliserinin laktik aside çevri-
mi için ciddi sebepler ve arayışlar oluştuğunu göstermektedir. Söz konusu reaksiyon için kullanılan katalizör-
ler incelendiğinde hidrotalsit temelli altın katalizörlerin etkin olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada 
da katalizör destek maddesi olması planlanan hidrotalsitlerin hazırlanması ve karakterizasyonunun yapılması 
üzerine çalışılmıştır. Amaç: Hidrotalsitin aktivasyonunun farklı oranlarda etken madde kullanımı ile yapılarak 
aktif bir adsorban haline getirilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışmada çift değerlikli iyon olarak Mg+2, 
üç değerlikli iyon olarak Al+3 seçilmiştir. Hazırlanması planlanan hidrotalsidin Mg/Al oranı değiştirilerek çift 
değerlikli iyon/üç değerlikli iyon oranının hidrotalsit özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. İncelenmek için 
seçilen Mg/Al oranları 2, 2.5, 3, 3.5, 4 olarak belirlenmiştir. Planlanan çalışmada öncelikle laktik asit üretimi 
için aktif olabileceği öngörülen hidrotalsit desteği hazırlanmış ve hazırlanan hidrotalsitlerin karakterizasyonu 
XRD yöntemi ile yapılmıştır. Özellikleri belirlenen destek maddesinin daha sonra üzerine altın etken maddesi 
emdirilecek ve elde edilen altın katalizörleri gliserin oksidasyonu ile laktik asit üretiminde etkinlikleri ince-
lenecektir. Sınırlıklar: Araştırma farklı destek maddelerin etkin olabileceği öngörülmesine rağmen yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden, hidrotalsit destek temeli üzerine odaklanmıştır. Yöntem: Mg/Al oranı 2 
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olacak şekilde 0,1875 mol Mg(NO3)2.6H2O ve 0,093 mol Al(NO3)3.9H2O içeren 0,187 L hacmindeki sulu çö-
zelti 0,4375 mol NaOH ve 0,1125 mol Na2CO3 içeren 0,187 L hacmindeki bir diğer çözeltiye sürekli karıştırma 
ortamında eklenmiştir. Bu ekleme işlemi yaklaşık 3 saat sürmüştür. Daha sonra elde edilen yeni çözelti 20 saat 
boyunca 65 0C’de tutulmuştur. Oluşan çökelti süzülmüş ve 4 kez saf su ile yıkanarak istenmeyen iyonların 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Çökelti 24 saat boyunca 80 0C’de kurutulmuştur. Partikül boyutu 45 mesh bo-
yutunun altında olacak şekilde elenmiş ve altın katalizöründe kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Daha 
sonra aynı işlemler Mg/Al oranları 3, 3.5 ve 4 olacak şekilde tekrarlanmıştır. Bulgular: Bu çalışmada düşük 
maliyetli farklı Mg/Al oranına sahip adsorbanlar hazırlanması ve etkin olan adsorbanın belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Elde edilen adsorbanlar altın temelli katalizör hazırlamak için destek maddesi olarak kullanılacaktır. 
Adsorbanların içeriği XRD ile belirlenmiş ve hedeflenen hidrotalsitin hazirlanabilediği görülmüştür. Sonuç: 
Bu çalışmada Mg-Al hidrotalsitleri farklı magnezyum/alumina oranlarında hazırlanmış ve karakterizasyonu 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hazırlanmış olan hidrotalsitlerin istenen oranlarda olduğuna karar veril-
dikten sonra bu hadrotalsit örnekleri gliserinden laktik asit üretim tepkimesinde kullanılacak olan % 1 metal 
içeren Au/hidrotalsit katalizörlerinin destek maddesi olmak üzere kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Hidrotalsit, Aktivasyon, Katalizör
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FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Ti6Al4V ALAŞIMININ MİKROYAPI 
ÖZELLİKLERİNE LAZER GÜCÜNÜN ETKİSİ 

Ceyhun KÖSE 1, Engin KARACA2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 
Tokat / Türkiye

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Tokat / Türkiye

Öz: Giriş: Ti6Al4V alaşımı yüksek korozyon direnci ve üstün mekaniksel dayanımı sayesinde titanyum ala-
şımları arasında en çok kullanılan alaşım çeşitidir. Pek çok kullanım alanına sahip olan Ti6Al4V alaşımı ayrıca 
düşük yoğunluğa ve yüksek biyouyumluluğa sahiptir. Ti6Al4V alaşımı havacılık ve uzay endüstrisinde jet 
motorları, uçak gövdesi imalatı ve füze yapımında kullanılırken medikal alanlarda implant ve cerrahi aletlerin 
yapımında sıklıkla tercih edilmektedir. Ti6Al4V alaşımı, sürtünme, sürtünme-karıştırma, plazma ark, TIG ve 
lazer kaynağı gibi pek çok yöntemle birleştirilebilmesine rağmen kaynak sürecinde dikkat edilmesi gereken 
önemli hususlar bulunmaktadır. Yüksek ısı girdisi ile yapılan birleştirmelerde kaynak metalinde tane irileşmesi 
ve porozite oluşumları gözlenirken, düşük ısı girdisi ile yapılan birleştirmelerde kaynak metali sert ve gevrek 
bir form olan martenzitik mikroyapıdan oluşum göstermektedir. Amaç: Bu çalışmada, Ti6Al4V titanyum ala-
şımı levhalar iki farklı lazer gücü kullanılarak fiber lazer kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Farklı ısı girdi-
si şartlarında, fiber lazer kaynaklı birleştirmelerin mikroyapı değişimleri incelenmiştir. Kapsam: Çalışmada 
330x95x4 mm ebatlarındaki Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar fiber lazer kaynağı ile birleştirilmiştir. Birleş-
tirmeler iki farklı lazer gücü (1500W–2000W) ile gerçekleştirilmiştir. Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalardan 
tel erozyon tekniği ile kesilerek çıkartılan deney numunelerindeki mikroyapısal dönüşümler optik mikroskop, 
SEM ve EDS analizleri ile karakterize edilmiştir. Yöntem: Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar deneyde kulla-
nılmak üzere ticari olarak temin edilmiştir. Ti6Al4V alaşımının kimyasal bileşimi spektral analiz yöntemiyle 
belirlenmiş olup malzeme 330x95x4mm ebatlarında olması için su jeti yöntemiyle kesilmiştir. Ti6Al4V titan-
yum alaşımı levhalar üzerinde fiber lazer kaynak tekniği kullanılarak birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 
kW gücüne sahip fiber lazer kaynak makinesiyle yatay pozisyonda ve ilave metal kullanılmadan yapılan kay-
nak işlemlerinde iki farklı lazer gücü (1500W-2000W) kullanılmıştır. Lazer kaynak sürecinde ısı girdisini he-
saplamak için H=P/S denkleminden faydalanılmıştır. Numunelerin metalografik görüntüleri 5X-100X büyüt-
me kapasiteli optik mikroskop vasıtasıyla incelenmiştir. SEM incelemeleri taramalı elektron mikroskobunda 
ve EDS element analizleri SEM cihazına bağlı elektron dağılım spektroskopisi kullanılarak yapılmıştır. Kısıt-
lar: Çalışmada kullanılan 330x95x4mm ebatlarındaki Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar için uygulanan fiber 
lazer kaynak parametreleri yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında olup çalışmanın kısıtlarını oluşturmuştur. 
Araştırmanın Problemi: Farklı iki lazer gücü kullanılarak yapılan birleştirme işleminin Ti6Al4V alaşımında 
sebep olabileceği mikroyapısal dönüşümler araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın Sınırlı-
lıkları: Çalışmada yapılarında bulundurdukları fazlara göre α, β ve α+β olmak üzere başlıca üç gruba ayrılan 
titanyum alaşımlarından sadece α+β fazını içeren Ti6Al4V alaşımı kullanılmıştır. Ayrıca birleştirme bölgele-
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rindeki mikroyapısal dönüşümler pekçok kaynak parametresi değişkenleri içerisinden sadece farklı iki lazer 
gücünün etkileri açısından incelenmiştir. Bulgular: Kaynaklı birleştirmelerde ilave kaynak metali kullanılma-
sı durumunda, ITAB ve kaynak metali mikroyapısında ana metale göre bazı farklılıklar oluşacağı bilinmek-
tedir. Mikroyapı, alaşımın kimyasal kompozisyonuna ve soğuma biçimine göre şekil almaktadır. Özellikle ısı 
girdisinin mikroyapı üzerindeki etkileri önem arzetmektedir. Sonuç: Ana malzeme ve kaynak mikroyapısında 
yapılan gözlemler sonucunda ana malzemenin mikroyapısının eş eksenli α tanelerinden ve tane sınırlarında 
oluşan β tanelerinden meydana geldiği görülmüştür. Kaynaklı birleştirmelerin mikroyapıları ise, ITAB’ın hızlı 
soğumadan dolayı ince asiküler α’ martenzit ve birincil α yapılarından meydana geldiği anlaşılmıştır. Düşük ısı 
girdisi ile yapılan birleştirmede dar bir ITAB oluşurken yüksek ısı girdisiyle yapılan birleştirmede numunenin 
ITAB mikroyapısında bir miktar tane irileşmesi gerçekleşmiştir. Kaynak metali mikroyapısının özellikle düşük 
ısı girdisiyle birleştirilen numunelerde basketweave ya da asiküler α’ ve tane sınırlarında birincil β tanelerinden 
meydana geldiği görülmektedir. Lazer kaynak yönteminde düşük ısı girdisine bağlı hızlı soğuma neticesinde, 
martenzitik yapı içerisinde β fazının dönüşümü gerçekleşmektedir. Ayrıca kaynak metalinde lokal mikroçatlak 
oluşumları da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Titanyum, Ti6Al4V, Fiber Lazer Kaynak, Mikroyapı 

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Ceyhun KÖSE tarafından danışmanlığı yapılan Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde 
yapılmış/yayınlanmış Engin KARACA’nın “Robotik Nd:Yag Fiber Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V 
Alaşımının Mekanik, Mikroyapı ve Isıl İşlem Özelliklerinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez 
çalışmasından türetilmiştir.
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ISIL İŞLEM ŞARTLARININ FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Ti6Al4V 
ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Ceyhun KÖSE 1, Engin KARACA2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 
Tokat / Türkiye

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tokat / Türkiye 

Öz: Giriş: Titanyum alaşımları, α, α+β ve β alaşımları olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmaktadır. Bu ala-
şımlar arasında en çok kullanılanı Ti6Al4V titanyum alaşımı olup yapısında hem α hem de β fazı bulundur-
maktadır. Bu alaşımlar, çift fazlı α+β bölgesinde yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştirilen ısıl işlemler ile sertleş-
tirilebilen alaşımlardır. Uygulanan hızlı soğutma yöntemiyle β fazı kısmen martenzite dönüştürülebilmektedir. 
α fazını çökeltmek veya β fazında ince bir α mikroyapısı oluşturmak için genellikle yaşlandırma ısıl işlemi 
uygulanmaktadır. Düşük yoğunluk, yüksek mekaniksel dayanım, korozyon dayanımı ve biyouyumluluk özel-
likleri nedeniyle Ti6Al4V alaşımları çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu alaşımların elektron ışın ve 
lazer ışın kaynağı gibi düşük ısı girdisi ve hızlı soğuma karakteristiğine sahip birleştirmelerinde mukave-
met artışına neden olan ince taneli birincil β oluşumu gözlenmektedir. Ancak, kaynak dikişinin hızlı soğu-
ması esnasında istenmeyen bir durum olan martenzitik yapı baskın bir şekilde oluşmaktadır. Kaynak metali 
ve ITAB’daki süneklik kayıpları, kaynak sonrası uygulanan ısıl işlemler ile yeniden iyileştirilebilmektedir. 
Amaç: Bu çalışmada, fiber lazer kaynak yöntemiyle birleştirilen Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalara kaynak 
öncesi ön tavlama, kaynak sonrası solüsyon ve yaşlandırma ısıl işlemleri uygulanmıştır. Isıl işlem şartlarının 
fiber lazer kaynağı ile birleştirilen Ti6Al4V titanyum alaşımının mikroyapı özelliklerine etkileri incelenmiştir. 
Kapsam: Çalışmada 330x95x4 mm Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar fiber lazer kaynağı ile birleştirilmiştir. 
Birleştirme öncesi ön tavlama işleminden geçirilen levhalara daha sonra solüsyon ve yaşlandırma ısıl işlem-
leri uygulanmıştır. Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalardan çıkartılan birleştirme numunelerindeki mikroyapı-
sal dönüşümler optik mikroskop, SEM ve EDS analizleri ile karakterize edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada 
kullanılmak üzere ticari olarak temin edilen Ti6Al4V titanyum alaşımının kimyasal bileşimi spektral analiz 
yöntemiyle belirlenmiş olup, malzeme 330x95x4mm ebatlarında olması için su jeti yöntemiyle kesilmiştir. 
Kaynak işlemi öncesi 350°C’de 20 dakika ön tavlama yapılan Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar fiber lazer 
kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. 4 kW gücünde fiber lazer kaynak makinesiyle yatay pozisyonda ve ilave 
metal kullanılmadan yapılan birleştirme işlemlerinden sonra 720°C’de 60 dakika gerilme giderme ardından 
havada soğutma, 920°C’de 60 dakika solüsyona alma ısıl işlemini takiben havada soğutma ve son olarak 
650°C’de 120 dakika yaşlandırma ısıl işlemini takiben havada soğutma işlemi uygulanmıştır. Kaynak sonrası 
yapılan tavlama işlemiyle, malzemede termodinamik denge elde edilmesi amaçlanmıştır. Kısıtlar: Çalışmada 
kullanılan 330x95x4mm Ti6Al4V titanyum alaşımı levhalar için uygulanan fiber lazer kaynak parametreleri 
yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında olup çalışmanın kısıtlarını oluşturmuştur. Araştırmanın Problemi: 
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Solüsyona alma ve yaşlandırma ısıl işlemlerinin fiber lazer kaynağı ile birleştirilen Ti6Al4V alaşımının mikro-
yapı özelliklerine etkilerinin tam olarak anlaşılamaması araştırmanın problemini oluşturmuştur. Araştırmanın 
Sınırlılıkları: Çalışmada Ti6Al4V alaşımının birleştirme bölgelerindeki mikroyapısal dönüşümler, solüsyona 
alma ve yaşlandırma ısıl işlemlerinin mikroyapı üzerindeki etkileri açısından sadece optik mikroskop ve SEM 
analizleri kullanılarak incelenebilmiştir. Bulgular: Isıl işlem uygulanmış olan lazer kaynaklı numunelerin 
mikroyapıları incelendiğinde, ana malzeme mikroyapılarının eş eksenli α tanelerinden ve tane sınırlarındaki β 
tanelerinden meydana geldiği görülmüştür. Isıl işlem süresi ya da sıcaklık derecesi arttıkça, aşırı yaşlanmaya 
bağlı olarak yapıda tane büyümesi gözlenmiştir. Kaynak sonrası uygulanan ısıl işlemin ardından elde edilen 
mikroyapı değişimi neticesinde süneklikte artış gözlenmiştir. Özellikle yaşlandırma ısıl işlemiyle birlikte dö-
nüşmüş β hacim oranının arttığı mikroyapı görüntülerinden anlaşılmaktadır. Sonuç: Isıl işlem uygulanan lazer 
kaynaklı numunelerin kaynak metali ve ITAB mikroyapısında yüksek sıcaklık ve bekleme süresinin etkisiyle 
tane büyümesi, α+β faz yapısı ve α fazı tane sınırlarında basketwave, Widmanstatten tane yapısı oluşumu gö-
rülmüştür. Isıl işlem şartları β geçiş sıcaklığının altında gerçekleştiğinden birincil β tane boyutlarında önemli 
değişimler gözlenmemiştir. Yaşlandırma uygulanan numunelerdeki tane irileşmesinin daha belirgin olduğu 
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V, Isıl İşlem, Fiber Lazer Kaynak, Mikroyapı 

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Ceyhun KÖSE tarafından danışmanlığı yapılan Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde 
yapılmış/yayınlanmış Engin KARACA’nın “Robotik Nd:Yag Fiber Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V 
Alaşımının Mekanik, Mikroyapı ve Isıl İşlem Özelliklerinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez 
çalışmasından türetilmiştir.



368

SÖZEL SUNUMLAR

SERAMİK ATIĞI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ

Burak GÖRGÜN1, Nazile URAL2, Murat ORAL3

1-2-3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: Dünya nüfusunun artması ve sanayinin giderek hızlanması doğal kaynakların hızlı bir şekilde tü-
ketilmesine sebep olmaktadır. Bu durum, etkin maddelerin tüketimini en aza indirmeyi ve nitelikli atıkların 
değerlendirilmesini önemli bir konu haline getirmiştir. Atık maddelerin doğrudan doğaya bırakılması, hem 
tarım ürünleri için hem de insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli bir duruma sebep olmaktadır. Ayrıca çevreye 
atılan atık maddeler görüntü kirliliği de yaratmaktadırlar. Son yıllarda endüstriyel katı atıkların giderek artması 
ve atık bertaraf yöntemlerinin işletmelere büyük maliyetler getirmesi, bu atıkların değişik üretim süreçlerinde 
geri kazanımını yaygınlaştırmıştır. İyileştirme zayıf dayanım özelliklerine sahip zemin yapısının mekanik, 
fiziksel ve kimyasal iyileştirme yöntemleri ile dış kuvvetlere dayanıklı hale getirilmesidir. Zemin iyileştirme 
yöntemlerinden biriside atık malzemeleri kullanmaktır. Bu çalışmada seramik atığı kullanılarak kile eklendi-
ğinde özelliklerine etkisi incelenmiştir. Amaç: Artan şehirleşmeyle birlikte yeni yollara, konut binalarına ve 
hizmet binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum taşıma gücü yüksek olmayan zeminler üzerine de yollar ve 
binalar inşa edilmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bir taşıyıcı olarak zemin, üzerine yapılacak yapı için uy-
gun özelliklere sahip olmayabilir. Bu durumda çözüm zemin özelliklerini iyileştirmekle elde edilebilir. Zemine 
katkı maddeleri katarak yapılan iyileştirme yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Son zamanlarda ise, katkı 
maddeleri olarak atık malzemelerin kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu durum, zeminlere istenen özellikleri 
kazandırırken atık malzemelerin de değerlendirilmesini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma sayesinde seramik 
atığının zemin iyileştirmesine etkisi incelenmiştir. Kapsam: Bu çalışmada Bilecik ilinde faaliyet gösteren 
Söğütsen seramik fabrikasından alınan atık ve kil kullanılmıştır. Sınırlıklar: Farklı oranlarda kullanılmasına 
rağmen tek bir atık tipi ve tek bir zemin tipi kullanılmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında kil zemine ait me-
kanik ve fiziksel deneyler yapılmıştır. Mekanik deneyler olarak kompaksiyon ve tek eksenli serbest basınç 
deneyi, fiziksel deneyler olarak ise kıvam limitleri (Atterberg) deneyi olan likit limit ve plastik limit deneyleri 
yapılmıştır. Deneyler sade kil, kil + %10 seramik atığı, kil + %20 seramik atığı olmak üzere 3 farklı oranda 
karıştırılarak yapılmıştır. Kompaksiyon deneyindeki amaç sıkıştırma etkisi altında maksimum kuru birim ha-
cim ağırlık için optimum su içeriğini elde etmektir. Buradan elde edilen farklı optimum su içerikleriyle tek 
eksenli serbest basınç deneyi yapılmıştır. Serbest basınç deneyinin amacı temel zeminlerinin üzerine gelecek 
yük karşısında gösterecekleri direnci belirlemektir. Likit limit; zemin malzemesinin akıcı kıvamdan plastik kı-
vama geçtiği sınır su muhtevasıdır. Plastik limit ise; zemin malzemesinin plastik kıvamdan yarı plastik kıvama 
geçtiği sınır su muhtevasıdır. Bulgular: Kil zeminde yapılan serbest basınç deneyinde (qu) zeminin drenajsız 
kayma mukavemeti 133kPa bulunmuştur. Kil zemine %10 seramik atığı eklenmesi sonucunda yapılan serbest 
basınç deneyinde ise, zeminin drenajsız kayma mukavemeti 200kPa olmuştur. %10 seramik atığı katılması 
zeminin dayanımında olumlu bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ancak %20 seramik atığı katılmasıyla karışımın 
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drenajsız kayma mukavemeti 117kPa olarak bulunmuştur. Seramik atığı ile zemin iyileştirmesi belirli bir yüz-
deye kadar olumlu sonuç göstermektedir. Yapılan kompaksiyon deneyleri sonucunda elde edilen verilere göre 
ise kil zeminin optimum su muhtevası %22 iken, %10 ve %20 seramik atığı katılmasıyla su muhtevası sıra-
sıyla, %19 ve %18 olmuştur. Buna karşılık ise, kil zeminin maksimum kuru birim hacim ağırlığı 15.5kPa iken 
yine sırasıyla 15.72 ve 16.12 olmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, LL=57 olan kile seramik atığı eklenerek zemin 
özelliklerindeki değişiklikler incelenmiştir. Sonuçta seramik atığının kile %10 eklenmesi dayanımı arttırmış, 
bunun üzerindeki yüzdede azaltmıştır. Kompaksiyon deneyinden elde edilen sonuçlardan seramik atığının su 
muhtevasını düşürüp kuru birim hacim ağırlığını arttırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik Atığı, Serbest Basınç Deneyi, Kompaksiyon, Zemin İyileştirme
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ADLİ BİLİŞİMDE VERİ KAZIMA ARAÇLARININ BAŞARIM DEĞERLENDİRİLMESİ

Burak BAYRAKDAR1, Halil YİĞİT2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ABD, Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Adli bilişim, bilgisayar depolama ortamları gibi dijital veri içeren cihazların tanımlanması, toplan-
ması, incelenmesi, analizi ve mahkemeye sunulması sürecidir. Adli bir olayın aydınlatılmasında büyük önem 
taşıyan dijital incelemede dijital cihaz üzerindeki mevcut verilerle veya silinmiş, belli bir kısmı bozulmuş ve 
belli bir kısmının üzerine farklı verilerin yazıldığı verilerle çalışılması gerekmektedir. Silinmiş verilerin kur-
tarılması dijital ortamdan silinen verilerin geri getirilmesi, dosya sistemi silinmiş dijital ortamlardan verilerin 
geri getirilmesi veya türü bilinmeyen dosya sistemine sahip dijital ortamlardan verilerin geri getirilmesi işlem-
lerini kapsamaktadır. Adli bilişim uzmanı tamamen üzerine yazılmamış dijital ortamlarda çeşitli veri kurtarma 
ve veri kazıma işlemlerini gerçekleştirebilir. Eğer dijital dosya veya verilerin yer aldığı dosya sistemi fiziksel 
veya mantıksal olarak bozulmuş, tamamen silinmiş (veya biçimlendirilmiş) veya veri hakkında herhangi bir 
meta-veri bilinmiyor ise bu verileri veri kazıma yöntemi ile kurtarmak gerekir. Veri kurtarma işlemleri dosya 
sistemi meta-verisi kullanılarak yapılırken, veri kazıma işlemlerinde dosya sistemi bilgisi gerekmemektedir. 
Bu teknik ile daha önce hiç karşılaşılmamış bir dosya sistemine ait dosyaların elde edilmesi, dosya başlık (he-
ader) - son (footer) bilgilerinin uygulamalar üzerine eklenmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Veri kazıma işlemi 
genellikle disk üzerinde ayrılmamış alanda (unallocated space) gerçekleştirilir. Ayrılmamış alan, herhangi bir 
dosyaya tahsis edilmemiş ve doya sistemi bulunmayan olan disk alanıdır. Ayrıca, dosya sistemi bozulmuş veya 
silinmiş bir alan da ayrılmamış alan olarak değerlendirilebilir. Bu alanda dosya sisteminin dosyalar hakkında 
verdiği bilgiler ve referanslar bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, en zorlu ve en fazla çaba isteyen 
veri kazıma yöntemi veri kurtarma kapsamında oldukça büyük öneme sahiptir. Araştırmanın Problemi: Bil-
gisayar soruşturmalarında yer alan dijital inceleyicilerin veri kurtarmak için kullanabilecekleri lisanslı veya 
lisanssız açık kaynak kodlu yazılımsal araçlar bulunmaktadır. Veri kazıma araçlarının çeşitli veri türlerindeki 
başarımları dikkate alınarak adli bilişim incelemelerinde kullanılması sürecin hızlı tamamlanması açısından da 
faydalı olacaktır. Bu bağlamda, böyle bir çalışmanın yapılması veri kazıma araçları konusunda fikir vermesi 
bakımından önemlidir. Amaç: Bu araştırma veri kazıma yöntemlerinde kullanılan araçların veri kazıma başa-
rımlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını Fore-
most v1.5.7, Scalpel v1.6, Photorec v7.0 veri kazıma araçları ve araçların test edildiği NIST (National Institute 
of Standards and Technology) tarafından sunulmuş 30 adet File Carving görüntüleri (imaj) oluşturmaktadır. 
Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, ücretsiz ve açık kaynaklı 3 adet veri kazıma 
aracı ve NIST tarafından hazır olarak sunulmuş 30 adet imaj ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 5 
farklı dosya tipinde (arşiv – archive (7z, bz2, gz, tar, wim, rar, zip), ses – audio (mp3, wav, au, wma), doküman 
– document (pdf, xlsx, docx, pptx), resim – image (png, tif, gif, bmp, pcx, jpg), video (mp4, avi, mov, flv, mpg, 
wmv)) her bir dosya tipine ait 6 farklı dosya kayıt yöntemi kullanılmış toplam 30 adet imaj dosyası Foremost, 
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Scalpel, Photorec veri kazıma araçları ile test edilmiştir. Her bir dosya tipi imajlarında arşiv 7 adet, ses 4 adet, 
doküman 7 adet, resim 7 adet, video 6 adet olmak üzere 31 farklı dosya bulunmaktadır. Araçların başarımları 
bilinen gerçek 31 farklı dosyanın özet (hash) bilgileri ile araçlar tarafından kurtarılan dosyaların özet bilgileri-
nin kıyaslanması ile elde edilmiştir. Bulgular:Çalışma sonunda arşiv dosya tiplerinde Foremost %9.52, Scal-
pel %0, Photorec %23.81; ses dosya tiplerinde Foremost %12.5, Scalpel %0, Photorec %12.5; doküman dosya 
tiplerinde Foremost %0, Scalpel %0, Photorec %45.24; resim dosya tiplerinde Foremost %11.9, Scalpel %0, 
Photorec %23.81; video dosya tiplerinde Foremost %5.56, Scalpel %0, Photorec %50 başarım elde etmiştir. 
Scalpel uygulaması dosya özet değerleri bakımından değerlendirildiğinde başarı elde edememiştir. Foremost 
bu 3 uygulama içinde ortalama bir başarı elde edebilmiştir. En başarılı aracın ise Photorec uygulaması olduğu 
görülmüştür. Scalpel uygulaması başarısız olarak görülse de kolay özelleştirilebilir olması sebebiyle dosyadan 
ziyade hassas verilerin kazınması için kullanılabilir. Sonuç: Bu çalışma adli bilişim alanında uzman olmak 
isteyen dijital inceleyicilere veri kazıma araçlarını başarımlarının farkında olarak kullanabilme ve elde ettikleri 
sonuçları daha doğru yorumlayabilme yeteneği sağlayacaktır. Bununla birlikte, veri kazıma yöntemi gelişti-
rilen ve sürekli güncellenen araçlarla birlikte dosyaların kurtarılmasını ve dijital adli soruşturmalar için olası 
kanıtların elde edilmesini sağlayan değerli bir teknik olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, Veri Kazıma, Veri Kazıma Araçları, Veri Kurtarma
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İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİM İLİŞKİSİ VE CİRO VERİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ

Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2

Güven Plus Grup A.Ş. İstanbul / Türkiye 
Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüz para politikalarının reel olarak etkilerini anlayabilmemiz için ekonomik anlamda sektö-
rün aktörlerini iyi incelememiz gerekmektedir. İnşaat sektörü bu aktörlerden birisidir. Ayrıca para ekonomisi 
sektör araçlarının nasıl tepki verdikleri ve diğer aktörlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu iyi analiz etmek 
gerekir. Türkiye başta olmak üzere gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda inşaat sektörünün önemli bir aktör 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle gelişmekte olan dünya ülkelerinde inşaat alanına yönelik ekonomik fak-
törler birçok alanda etkisini hissettirmektedir. Çünkü inşaat sektörüne bağlı olarak hareket eden ve bağımlı 
diyebileceğimiz birçok farklı alan söz konusudur. İnşaat sektörü özellikle orta ölçekli ve gelir seviyesi ortanın 
altında olan toplum bireyleri açısından önemli bir yatırım aracıdır. Bu durum üst gelir seviyesine sahip farklı 
toplum birey ve kurumları içinde geçerlidir. Yapılan birçok bilimsel çalışmaya baktığımızda inşaat sektörü ile 
para politikası arasında önemli bir etkileşimin olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Konut finansmanı başta 
olmak üzere tüketimin önemli bir parçası olan inşaat sektörü yine finansal piyasalarla olan ilişkisini sürekli sı-
cak tutmaktadır. Günümüz finans sektörü ve bankaları her geçen gün farklılaşan imkânlarla tüketicinin ilgisini 
çekmeye çalışmaktadır. Aynı şekilde makroekonomik anlamdaki değişimlere paralel olarak konut alım satımı 
yani konut sektörü diyebileceğimiz alanda da genel bir hareketliliğin olduğunu ifade edebiliriz. Bu hareketlilik 
beraberinde birçok farklı sektörün de hareketliliğine katkı sağlamaktadır. Yine aynı şekilde inşaat sektörüne 
bağlı olarak hareket eden alt sektörler de tüketicinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bunlar özel tüketim ve 
ana tüketime bağlı olarak ortaya çıkan tüketim farklılıklarıdır. Bu tüketim kalemlerine baktığımızda ise özel-
likle mobilya, dekorasyon, tadilat ve lojistik alanlarını görebilmekteyiz. Bir farklı boyut ise istihdamdır. 2017 
yılı itibariyle küresel anlamda inşaat sektörünün payına baktığımızda bu oranın %15 olduğunu görmekteyiz. 
Aynı şekilde Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise bu oranın %9 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. 
İnşaat sektörünün hareketliliğine etki eden faktörlere baktığımızda ise hükümet politikaları, yatırım potan-
siyelleri ve ülke ekonomisinin büyümeye yönelik ivmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. “Genel anlamda 
yapılan tahminlere göre hareket ettiğimizde ise 2025 yılında tahmin edilen büyümenin gelişmiş ülkeler açısın-
dan %10 seviyesinde olacağı ve gelişmekte olan ülkeler için ise bu oranın %17 seviyelerine geleceği tahmin 
edilmektedir. İnşaat sektörüne bağlı olan diğer sektörler ile istihdamın da bu oranlara bağlı olarak hareketlene-
ceğini ifade edebiliriz. Yapılan tahminlere ve gelişmelere paralel olarak değişecek olan sektörün dünya gene-
lindeki mevcut durumuna baktığımızda ise özellikle Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da istikrarlı olarak devam 
eden düşük faiz oranları ile emtia fiyatlarındaki istikrar nedeniyle 2018 yılı inşaat sektörün hareketli olacağını 
göstermektedir” (KPMG, 2018). Gelişmiş olan dünya ülkelerine baktığımızda ise ABD ve Kanada da inşaat 
sektörünün de hareketleneceğine vurgu yapılmaktadır. Bu oranların %4 ile 6 arasında değişebileceği ifade 
edilmektedir. Fakat Latin Amerika’da ise durum aksine bütçe sorunları ve yolsuzluklar nedeniyle birçok inşaat 
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projesinin iptal edilmesi ve hayata geçirilemeyeceğini göstermektedir. İş gücünün oldukça ucuz olduğu ve 
sektörel anlamda iyi bir aktör olan Çin’de ise büyüme oranlarının stabil kalacağına vurgu yapılmaktadır. Aynı 
şekilde inşaat sektöründeki hareketliliğinde aynı düzeyde hareket edeceği de dikkat çekmektedir. Amaç: Bu 
araştırmanın amacı birden fazla alt kategorinin olduğu (İnşaat, Bina Dışı yapıların inşaatı, Özel inşaat) ciroları 
ile üretim endeksi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kapsam: Araştırmada 2014-2017 yılları arasındaki, TUİK-
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksi verileri baz alınmıştır. Yöntem: Bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18.0 
ve Eviews programı ile analiz edilmiştir. Birden fazla sektör ve yıl bulunması sebebiyle panel veri analizinden 
faydalanılmıştır. Analiz kapsamında ANOVA, Independent samples t-test, Regresyon, Granger Nedensellik ve 
Korelasyon analizleri yapılmıştır. Sonuç: İnşaat üretim endeksi, ciro endeksinin nedeni bulunmuştur. İnşaat 
üretim endeksi, faaliyet alanına göre farklılaşmaktadır. İnşaat üretim endeksi, yıla göre farklılaşmaktadır. İnşa-
at ciro endeksi, faaliyet alanına göre farklılaşmaktadır. İnşaat ciro endeksi, yıla göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, Ciro, Endeks, İlişki, Tüketim 
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HİYERARŞİK KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE EŞİT SAYIDA ELEMAN İÇEREN KÜMELER 
OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM VE KARAYOLU UZAKLIK VERİLERİNE 

DAYALI KÜMELEME

Akif TAŞATAN1, Kasım BAYNAL2 

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstri alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemeler hız, verimlilik ve kazanç kavramlarını daha 
da önemli hale getirmiştir. Bu kavramların odak noktasına bakıldığında ise temel unsurun kaynakların etkin 
kullanımı olduğu görülmektedir. Gerek başarılı iş sonuçları gerekse ekonomik istikrar açısından işgücü, mal-
zeme ve zaman gibi kaynakların itinalı kullanımı zaruret haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artması ve 
yoğun internet kullanımı ticaretin şeklini değiştirmiş, küresel rekabeti de güçlü bir şekilde ön plana itmiştir. 
Teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında şüphesiz önemli rol oynamaktadır. İçinde bu-
lunduğumuz zaman diliminde özellikle planlama ve optimizasyon konularında yoğun olarak bilgi teknoloji-
lerinden faydalanıldığına şahit olunmaktadır. Doğru yapılmayan iş planları projelerin gecikmesine ve kaynak 
israfına neden olmaktadır. Bu durum da başarısız iş sonuçları olarak neticelenmektedir. Bu noktada özellikle 
sahada ekipler tarafından günlük iş planları doğrultusunda yapılması gereken işlerde ciddi bir optimizasyon 
gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken geniş bir bölgeye yayılmış 
proje bazlı işlerde plansız hareket edildiğinde veya doğru planlama yapılmadığında projelerin gecikmesine 
neden olan en büyük unsurun ekiplerin uygulama noktaları arasında karayolu ulaşımında kaybettikleri zaman 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda saha ekiplerinin uygulama noktaları arasındaki ulaşım sürelerini mini-
mize edecek şekilde günlük iş planları oluşturmaya yönelik yöntemler üzerinde çalışma yapılması, başarılı iş 
sonuçları elde edilmesi ve kaynakların etkin kullanımı yönleriyle tüm paydaşlara fayda sağlayacaktır. Amaç: 
Bu çalışma, saha ekiplerinin günlük iş planlarını hazırlamak için işlem gerçekleştirecekleri uygulama noktala-
rının eşit sayıda eleman içeren kümelere ayrılması, ancak bunu yaparken uygulama noktaları arasında karayolu 
üzerinde katedilen toplam mesafenin minimizasyonunu da sağlayacak bir yöntemin geliştirilmesi amacıyla 
yürütülmüştür. Kapsam: Bu araştırma Marmara Bölgesi’nde bulunan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce ille-
rini kapsayan bir alanda 8168 noktada gerçekleştirilen bir saha montaj işinin lokasyon verileri çerçevesinde 
yürütülmüştür. Yöntem: Yeryüzünde iki nokta arası ulaşım alternatif farklı yollardan yapılabilmektedir. Ça-
lışmanın amacı katedilen mesafenin minimizasyonu olduğu için uygulama noktalarının koordinat verileri bir 
Coğrafi Bilgi Sistemi operatörü sistemine yüklenmiş ve her bir uygulama noktasının diğer tüm uygulama nok-
taları ile arasındaki en kısa karayolu ile ulaşım mesafeleri tespit edilmiştir. Veri madenciliği başlığı altında yer 
alan hiyerarşik kümeleme analizi tekniklerinden En Yakın Komşuluk Algoritması (Single Link Clustering) ve 
En Uzak Komşuluk Algoritması (Complete Link Clustering) yöntemleri kullanılarak, uygulama noktaları bir-
birlerine olan karayolu uzaklıkları dikkate alınarak kümelere ayrılmıştır. Ancak bu yöntemler temelde bir grup 
verinin eşit sayıda eleman içerecek şekilde kümelere ayrılmasına olanak sağlamamaktadır. Ayrıca bu teknikler, 
uzaklık verisi olarak noktalar arasındaki öklit uzaklığını kullandığından dolayı çalışmaya esas olan karayolu 
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uzaklık verilerini içeren matrisi girdi olarak kullanma konusunda yetersiz kalmışlardır. Bu nedenden ötürü her 
iki teknik üzerinde bir takım geliştirmeler yapılarak karayolu uzaklıkları üzerinden kümeleme yapılmasını ve 
bu kümelerin de eşit sayıda eleman içermesini mümkün kılacak bir algoritma kurgulanmıştır. Kısıtlar: Top-
lam uygulama noktası sayısı ve küme eleman sayısı (ekiplerin bir günde ziyaret edebileceği uygulama noktası 
sayısı) araştırmadaki kısıtları oluşturmaktadır. Araştırmanın Problemi: Araştırmanın problemi geniş sahaya 
yayılmış işlerde uygulama noktalarını birbirleri arasındaki karayolu uzaklıklarını dikkate alarak eşit sayıda 
eleman içerecek şekilde kümelere ayırmaktır. Araştırmanın Sınırlılıkları: Yüksek boyutlu verinin bilgisayar 
üzerinde kümeleme işlemi uzun zaman gerektirmektedir. Bu nedenle geliştirilen yöntem 8168 uygulama nok-
tası içerisinden rassal olarak alınan 500 tanesi üzerinde uygulanmıştır. Bulgular: 500 elemanlı veri kümesi 
üzerinde gerçekleştirilen çalışmada saha ekibinin bir günde 20 farklı noktada uygulama yapma kapasitesi ile 
25 günlük iş planı alternatifleri araştırılmıştır. En Yakın Komşuluk Algoritması ile küme eleman sayısı sınırlan-
dırılmadan yapılan kümeleme çalışması sonucunda toplam kadetilen mesafe 937 km, en küçük küme eleman 
sayısı 1, en büyük küme eleman sayısı 176 olarak elde edilmiştir. Aynı şekilde En Uzak Komşuluk Algoritması 
ile yapılan kümeleme çalışması sonucunda toplam kadetilen mesafe 926 km, en küçük küme eleman sayısı 2, 
en büyük küme eleman sayısı 85 olarak elde edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda küme eleman sayısı 
20 ile sınırlandırılarak yapılan kümeleme çalışması sonucunda toplam katedilen mesafe En Yakın Komşuluk 
Algoritması ile 1264 km, En Uzak Komşuluk Algoritması ile 1269 km olarak olarak ölçülmüştür. Her bir 
küme içi toplam katedilen yolun standart sapması ise En Yakın Komşuluk Algoritması’nda 36.6 km, En Uzak 
Komşuluk Algoritması’nda 34.0 km olmuştur. Sonuç: Geliştirilen yöntemlerle oluşturulan eşit sayıda eleman 
içeren küme elemanlarının koordinatları, harita üzerinde işaretlenerek incelenmiş ve oluşturulan kümelerin 
birbirine yakın noktaları içerdiği, çalışmanın beklenen çözümü ortaya koyduğu gözlenmiştir. Ayrıca elde edi-
len toplam katedilen mesafe ve standart sapma değerlerinin de anlamlı ve tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hiyerarşik Kümeleme, Karayolu Uzaklık, Metrik Uzaklık, Saha Projeleri, Optimizasyon
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FOTOVOLTAİK SİSTEM İÇİN ARTTIRAN ÇEVİRİCİ TASARIMI VE MAKSİMUM GÜÇ 
NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ VE OPTİMİZASYONU

Metin TÜYSÜZ1, Halil İbrahim OKUMUŞ2

1-2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Giriş: Yeryüzündeki tüm güç kaynakları arasında en zararsız, en temiz ve bol olanı güneşten gelen ener-
jidir. Güneş enerjisi neredeyse bedava olduğu için, temel enerji kaynağımız olarak yerini almıştır. Günlük ya-
şamımızda geniş bir uygulama alanına sahip olup, güneş enerjisi performansını etkileyen bazı faktörler vardır. 
Bunlardan en önemlileri güneş ışığı eğimi, yük değişimleri, hava kütlesi ve hücre sıcaklığı gibi koşullardır. 
Güç dönüştürücü birimler, hücrelerden güç aktarımını düzenlemek için PV hücreleri ile ilişkilendirilmelidir. 
Güç çevirici ünitesinde anahtarlama cihazının iletim periyodunu sürekli olarak düzenleme yeteneğiyle, güç 
çıkışını maksimuma ulaştırmak için maksimum güç noktası izleme sistemleri kullanılır. Bu sistemler maksi-
mum güç noktası izleyiciler (MPPT) olarak adlandırılmaktadır. MPPT sistemlerinde kullanılan algoritmalar, 
güç dönüştürücünün iletim sürelerini kontrol ederek, güçteki değişim ve değişimdeki hata gibi PV hücrelerinin 
çıkış değişken kombinasyonları ile güç dönüştürücünün iletim periyodunu kontrol ederek PV hücrelerinin 
güç çıkışlarını maksimuma çıkarır. Değiştir gözle ve artımsal iletkenlik gibi MPPT algoritmaları, bulunmakla 
birlikte, bulanık mantık ile yapılan kontrol sistemleri daha verimli olması ve az osilasyona sebep olması ne-
deniyle tercih edilmektedir. Bulanık mantık denetleyicilerinin özellikleri, insan düşüncesini simüle etme yete-
neklerine göre yapılır. Konvansiyonel kontrolörlerden farklı olarak, bulanık kontrolörler, sistemin matematik-
sel modelini anlamak zorunda kalmadan, değişken adımlardaki kontrol sinyallerini tasarlamak için deneysel 
yöntemleri ve sonuçlarını kullanabilirler. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 35 kW fotovoltaik sistem güç değeri 
için dc-dc artıran çeviricinin tasarlanması ve güç dönüştürücü devresinde kullanılan güç anahtarlama cihazının 
görev oranının ayarlanması için bulanık mantık kontrol teorisi kullanan bir güneş MPPT sisteminin tasarlan-
masıdır. Tasarlanan arttıran çeviricinin PID denetimi ile çalışması gösterilmiştir. Bulanık MPPT denetleyicileri, 
PV panelinden voltaj ve akım sinyallerini okuyarak gereken bulanık giriş değişkenleri üretir. Bulanık giriş 
değişkenleri daha sonra güç çıkarımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla PV panelinin çalışma noktasını ayar-
lamak için görev oranı komutunun artışını hesaplamak için kullanılabilir. Kapsam: Güneş enerji sisteminde dc 
bara gerilimini sabit tutmak için arttıran çeviricilerin kullanımı gerekmektedir. Bu çeviricilerin değişen güneş 
ışınımı, sıcaklık değerleri için kontrollerinin yapılması büyük önem ihtiva etmektedir. Bu amaçla farklı kontrol 
tekniklerini benzetimleri yapılarak en etkin benzetim yöntemi bulunacaktır. Bu çalışmada, PV maksimum güç 
noktası izleme sistemleri iki ana başlık altında incelenmiştir: ilk olarak, dc-dc arttıran dönüştürücünün tasarımı 
ile endüktans, kapasite, diyot ve mosfet elemanlarının değerlerinin ve özelliklerinin belirlenmesi ile devrenin 
bulanık mantık, artımsal iletkenlik ve MPPT’siz çalışma durumlarına ait performanslarının karşılaştırılmasını 
içermektedir. Sınırlıklar: Simülasyon çalışmasının uygulamasının yapılması yüksek maliyet gerektirdiğin-
den, simülasyon çalışmasına ait uygulama yapılamamıştır. Yöntem: 35 KWlık Güneş enerji sistemi için tasa-
rım gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bulanık mantık tabanlı fotovoltaik enerji sisteminde kullanılan arttıran 
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(boost) dönüştürücü tasarımı, MPPT’nin bulanık mantık, değiştir-gözle ile tasarımı ve iyileştirilmesi ile en iyi 
sistem performansını elde etmek için kullanılan yöntemler ele alınmıştır. Bulanık çıkarım sistemi parametre-
leri en iyi verime ulaşabilmek için optimize edilmiştir. Önerilen bulanık mantık tabanlı MPPT’nin fotovoltaik 
enerji çalışma durumunda, farklı çalışma koşulları altında performansı artımsal iletkenlik ve MPPT’siz çalışma 
durumuyla karşılaştırılmış ve performansının iyileştirilmesi ele alınmıştır. Gerekli bulanık giriş değişkenleri 
bulanık MPPT denetleyicileri tarafından oluşturulup PV modülünün akım ve gerilim ölçümleri, bulanık çı-
karım sistemi ile bulanık girişlere dönüştürülmüştür. Daha sonra bu bulanık girdiler, görev oranının artışını 
tahmin etme sürecinde kullanılmıştır. Bulanık kontrolörlerin tasarımları seçilen giriş değişkenlerine göre de-
ğişir. Giriş değişkenleri olarak güçteki hata ve hatanın değişimi seçilirken çıkış olarakta görev çevrim oranı 
değişimi seçilmiştir. MATLAB Simulink kullanılarak önerilen MPPT topolojisi uygulanmış ve girdi ve çıktı 
üyelik fonksiyonlarının sınırları ve türleri belirlenmiştir. Bu üyelik fonksiyonlarının belirlenmesinden sonra, 
negatif büyük, negatif küçük, sıfır, pozitif küçük, pozitif büyük (NB, NS, ZE, PS, PB) isimleri ile gruplandırıl-
mıştır. Bulgular: Güneş enerjisi için tasarımı yapılan arttıran çevirinin PID ile denetimi yapılmış ve doğruluğu 
gösterilmiştir. Değişen güneş ışınımı ve sıcaklık şartlarında güneş enerji sistemin bulanık mantık ile yapılan 
MPPT tekniğinin artımsal iletkenlik yönteminden daha verimli sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Her iki yönte-
min de MPPT’siz çalışmadan daha verimli olduğu gösterilmiştir. 35 KWlık Güneş enerji sisteminde üretilen 
enerjinin şebekeye bağlantısı gerçekleştirilmiş ve yapılan ölçümlerde toplam enerji kabul edilebilir kayıplarla 
şebekeye aktarılmıştır. Sonuç: Bu çalışmada; güneş enerji sistemlerinin sürekli olarak MGN’de çalışmasını 
sağlayacak, bulanık mantık tabanlı MGNİ sistemi tasarlanmış ve sistemin performansını iyileştirmek için çe-
şitli üyelik fonksiyonları denenmiştir. Yüksek doğruluklu izleme ve çalışma koşullarındaki değişimlere hızlı 
cevap verebilmek için bulanık mantık denetimini farklı bir MPPT yöntemi olan artımsal iletkenlik yöntemiyle 
ve MPPT’siz çalışma performansları karşılaştırılmıştır. Fotovoltaik sistem, ortak DC barada birleştirilmiş ve 
şebekeye bağlı çalışmasında geçerliliği kanıtlanmıştır. Bulanık denetleyici tarafından üretilen kontrol çıkışı 
optimize edilmiştir. Çalışma noktası, maksimum güç noktasından uzak olduğunda, kontrol sinyalinin artışının 
adım büyüklüğü daha büyük ve çalışma noktası, maksimum güç noktasına yakın olduğunda, adım boyutları 
daha küçük olmaktadır. Bu sayede maksimum güçte ve düşük osilasyonda güç üretimi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Enerji Sistemi, Arttıran Çevirici, PID Denetim, Bulanık Denetim, Maksimum 
Güç Noktası İzleyici
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ESPRESSO KAHVE ATIKLARININ ENZİMATİK BİYOYAĞLAYICI ÜRETİMİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuba ÜNÜGÜL1, Togayhan KUTLUK2, Nurcan KAPUCU3

1-2-3 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Artan nüfus ile birlikte gelecekte petrol ve doğalgaz kaynaklarının giderek azalması dünyada büyük 
bir endişe oluşturmaktadır. Bu nedenle hükümetler ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılıklarını azaltmaya 
yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun sonucu olarak yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyo-
kütle ve biyokütleden elde edilen biyoürünlere (biyoetanol, biyodizel, biyogaz, biyohidrojen, biyoyağlayıcı, 
biyoçözücü vb) olan talep artmakta ve yıllar içinde petrol türevli ürünlerin yerine geçebilme özelliğine sahip 
olmaktadırlar. Günümüzde yağlayıcıların dünya genelinde kullanım miktarı yıllık 37 milyon tondur. Yağlama 
yağlarının çok sayıda uygulama alanı (motor yağları, transmisyon yağları, vites yağları, kesme yağları, yalıt-
kan yağlar, proses yağları, gresler ve hidrolik akışkanları) olmakla birlikte çevreye duyarlı alanlarda (suyla 
ilgili sektörler, belediye aktiviteleri, dağcılık sektörü, ormancılık ve zirai sektör) kullanımı sırasında, kazalar 
ve sızmalar ile %50 oranında yağ kayıpları olmaktadır. Bunun sonucunda toksik özellikleri nedeniyle çevresel 
sorunlara neden olmaktadırlar. Çevre ile uyumlu, su, toprak ve havanın doğal yapısına zarar vermeyen yağlayı-
cılar çevre dostu biyoyağlayıcılar olarak adlandırılır. Biyolojik esaslı yağlayıcılar, özellikle otomotiv endüstrisi 
olmak üzere çeşitli uygulamalarda geleneksel petrol esaslı yağlayıcılara alternatif olarak önem kazanmıştır. Bi-
yoyağlayıcılar genel olarak bitkisel yağlardan üretilmeleri nedeniyle düşük soğuk akış özellikleri olup, düşük 
ısıl, oksidasyon ve hidrolik kararlılığa sahiptirler. Bu olumsuzluklar bitkisel yağların kimyasal olarak değişti-
rilmesi ya da yağlara katkı maddeleri eklenmesiyle giderilebilir. Bitkisel yağlar yerine atık yağlar kullanılarak 
esterleşme/transesterleşme ile yağlayıcı özelliklerin iyileştirilmesi gelecekte katma değeri yüksek ürünlerin 
elde edilmesi için sürdürülebilir bir proses olarak umut vericidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir 
bir kaynak olarak kahve atıklarının kullanılmasıyla geleneksel petrol esaslı yağlayıcılara alternatif çevre dostu 
bir biyoyağlayıcının üretilmesidir. Kapsam: Çalışmanın kapsamı, kahve atıklarından elde edilen atık yağların 
enzimatik olarak hidroliz edilmesiyle önce yağ asitlerinin elde edilmesi, ardından yağ asitlerinin bir polyol 
alkol ile enzimatik esterleşme tepkimesi sonunda biyoyağlayıcı üretimine enzim miktarının ve tepkime sıcak-
lığının etkileri incelenerek yüksek dönüşümle yağ asitlerinin polyol esterlerinin (biyoyağlayıcı) üretilmesidir. 
Sınırlılıklar: Elde edilen biyoyağlayıcının fiziksel özelliklerinin belirlenebilmesi için fazla miktarda üretim 
yapılması gerekli olup, kullanılan enzimlerde dışa bağımlılık ve maliyetin yüksek olması nedeniyle üretim 
miktarları küçük ölçek ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle elde edilen biyoyağlayıcının fiziksel özellikleri he-
nüz belirlenememiştir. Yöntem: Hammadde olarak kullanılacak olan kahve yağı, kahve atıklarından Soxhlet 
ekstraksiyonu ile hekzanın çözücü olarak kullanılmasıyla ekstrakte edilmiştir. Serbest yağ asitleri (FFA) ise 
elde edilen atık yağın Lipozyme TL IM kullanılarak enzimatik hidrolizi ile üretilmiş, ikinci ürün olan gliserol 
ayırma hunisi kullanılarak ortamdan ayırılmıştır. Elde edilen FFA biyoyağlayıcı üretiminde reaksiyon girdisi 
olarak kullanılmıştır. Novozyme 435 (Candida antarctica) lipazı katalizörlüğünde FFA ile bir polyol alkol 



379

SÖZEL SUNUMLAR

(trimetilpropanol) arasında esterleşme tepkimesi sonunda yağ asitlerinin polyol esterleri sentezlenmiştir. Biyo-
kimyasal reaksiyonlarda maliyet açışından kullanılan katalizör miktarı ve reaksiyon sıcaklığı önemli paramet-
reler olup, katalizör miktarının düşük ve sıcaklığın optimum olmasının yanında yüksek dönüşüm elde edilmesi 
önemlidir. Çalışmada sıcaklık (35-55oC) ve enzim miktarının (%0-20 w/w) biyoyağlayıcı üretimine etkileri 
incelenmiştir. Deneyler manyetik karıştırıcı kullanılarak 50 mL hacimli ağzı açık erlenlerde eş zamanlı olarak 
yapılmıştır. Tepkime sonunda fazların ayırımı santrifüj ile gerçekleştirilmiştir. Ortamdaki FFA miktarı ve FFA 
dönüşümü ASTM D 555-95 standardına göre, NaOH çözeltisi ile titrasyon yapılarak belirlenmiş, FFA bileşimi 
ise GC ile tayin edilmiştir. Bulgular: Ekstraksiyon sonucu atık kahvedeki lipid içeriği %15, lipid FFA bileşimi 
ise margarik asit (C17:0 %31) ve linolenik asitçe (C18:3 %43) zengin olarak belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar 
sonucunda %88 olan en yüksek FFA dönüşümü 55 oC sıcaklık ve %5 enzim (w/w) kullanıldığı durumda elde 
edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma ile, hem fazla miktarda oluşan kahve atıklarının değerlendirilmesi ile olumsuz 
çevresel etkileri azaltılmış, hem de çevre dostu bir proses ile üretim maliyeti düşürülerek günümüzde birçok 
sektörde kullanılan petrol kökenli yağlara alternatif olarak katma değeri yüksek bir ürün olan biyoyağlama 
yağı elde edilmiştir. Bu yönü ile araştırma, ileride yapılması planlanan çalışmalar için umut verici olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kahve Atığı, Yağasidi, Biyoyağlayıcı, Lipase, Trimetilpropanol
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YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN ENDÜSTRİ YAPILARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: MANNESMAN FABRİKASI ÖRNEĞİ

Esra ERES1, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Dünyada Aydınlanma Çağı ile birlikte mühendislik alanında birçok gelişme yaşanmış olup, bu 
durum endüstrileşmeye zemin hazırlamıştır.18. yy.’da yaşanan endüstri devrimiyle birlikte çağın gereklerine 
bağlı olarak makine boyutları ve üretim miktarları artmıştır. Teknolojinin gereksinimlerini karşılamak üzere 
daha fazla üretime olanak veren makinelerin boyutlarındaki büyüme yeni mekansal gereksinimleri doğurmuş, 
mevcut sanayi yapıları bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Bu sebeple yeni sanayi yapılarının inşası 
zorunlu hale gelmiştir. İşlevsiz kalan birçok sanayi yapısı kent çeperlerinin genişlemesi ile atıl alanlar olarak 
kalmıştır. Endüstri dönemine tanıklık etmiş olan bu yapıların korunması ve mevcut ya da yeni işlevlerle toplu-
ma kazandırılması tarihi, kültürel, ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem arz 
etmektedir. Bu yapılarda gerçekleştirilecek iyileştirmeler ve yeniden işlevlendirmeler; atıl alanların yeniden 
değerlendirilerek yeni yapı inşasıyla harcanacak enerjiye ve karbon salınımlarına engel olacak, çevresel olum-
suz etkilerin minimize edilmesi açısından büyük katkılar sunacaktır. Bu yapıları ele alırken doğru yöntemi 
belirlemek çok önemlidir. En az maliyet, süre ve kaynak tüketimiyle gerçekleştirilen, aynı zamanda optimum 
konfor koşullarını sağlayan yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Uygulanacak yöntem, yapısal-enerji ta-
nılarının ve iyileştirmelerinin sentezlenmesiyle belirlenmelidir. Pasif-aktif tüm enerji iyileştirme yöntemleri-
nin, kültürel ve tarihsel değeri olan yapılarda uygulama süreci hassas bir biçimde yürütülmeli, yenileme ve 
güçlendirme çalışmaları özenli yapılmalıdır. Çalışmada Mannesman Boru Fabrikası örneği bu bağlamda ele 
alınmış olup, atıl haldeki sanayi yapılarının ilk veya yeni işleviyle yeniden kullanılarak kente kazandırılması-
nın yanında bu yapılarda kullanılan sistemler enerji verimliliği anlamında ortaya konulmuştur. Yeniden kulla-
nım birçok disiplinin ortak çalışmalarını gerektiren; başta politikacılar, araştırmacılar, mimarlar, mühendisler 
olmak üzere tüm toplumun dikkat etmesi gereken bir konudur. Amaç: Günümüzde kültür merkezi olmak üzere 
işlev değişikliğine uğrayan ve hala inşaatı süren Mannesman Boru Fabrikası’nın İzmit belleğindeki yeri ve iş-
lev değişikliğinin sağladığı kazanım değerlendirilmiştir. Ayrıca mekanik projelerinden ve proje yürütücüleri ile 
yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle uygulanan pasif yaklaşımların incelenmesi ve aktif ısıtma, soğut-
ma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinin belirlenmesinde enerji verimliliği ile iklimsel konfor koşulların 
sağlanmasına yönelik seçim kararlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin mevcut binalara yeni bir işlev kazandırma kararı ve kongre merkezi ihtiyacından dolayı 
yeniden kullanımı hedeflenen Mannesman Boru Fabrikası kapsamında yapılmıştır. Bu kapsamda; bir sanayi 
yapısının dönüştürülmesinde ısıtma, soğutma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinin yeni işleve göre se-
çimi, enerji verimliliğinin arttırılması ve iklimsel görsel konfor koşullarının sağlanmasına yönelik tercihler 
değerlendirilmiştir. Bulgular: 20. yy.’ın ortalarında devlet ortaklığı ile kurulan ve yaklaşık 56 yıl boyunca faa-
liyet gösteren yapının, belediyenin mevcut binalara yeni bir işlev kazandırma kararı ve kentin kongre merkezi 
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ihtiyacı üzerine yeniden kullanımı gündeme gelmiştir. Yapı; konferans salonu, nikah salonları ve bu iki bölüme 
hizmet eden teknik birim olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Otomasyon sistemiyle, kullanım saatle-
rine, kullanıcı yoğunluğu değişimine, mekânsal işlev ve aktivite düzenine bağlı zonlamayla farklı mekanlarda 
farklı iklimsel konfor gereksinimleri karşılanabilecektir. Doğal aydınlatma ve doğal havalandırmaya önem 
verilmiş, giydirme cam ağırlıklı cephede, ısı kontrolü ve gün ışığı geçirimliliğini arttırması bakımından Low-e, 
lamine, temperli cam kullanımı tercih edilmiştir. Bina genelinde kullanılan sistemler enerji verimliliği gözeti-
lerek seçilmekle beraber bu kararlar toplam maliyete ek bir yük getirmemiştir. Aktif soğutma ve ısıtma sistemi 
olarak, enerji verimliliği yüksek olması ve düşük bakım maliyeti açısından, chiller sistemi, karışım havalı kli-
ma santrali, fancoiller, yoğuşmalı kazan tercih edilmiştir. Yapı çevresinde uygun alan bulunmaması ve mevcut 
taşıyıcı sistemin ek yükü karşılayamama riski nedeniyle güneş paneli, fotovoltaik panel ve benzeri sistemler 
tercih edilememiştir. Alan yetersizliği ve gürültü kirliliğinin önüne geçmek için oluşacak ek maliyet sebebiyle 
kojenerasyon ya da trijenerasyon sistemlerine yer verilmemiştir. Sonuç: Mannesman Boru Fabrikası faaliyet 
gösterdiği yıllarda boru üretiminin yanı sıra kente birçok sosyal ve ekonomik katkı sağlamış, çağın gerektirdiği 
koşullar sonucunda birçok endüstri mirası yapısı gibi işlevsiz kalmıştır. Yapının kongre merkezi olarak yeniden 
kullanım kararı sayesinde yapı hem terkedilmiş bir halde kaybolma tehlikesinden kurtulmuş hem de kentin 
kongre merkezi ihtiyacını farklı bir yapı inşa etmeden karşılanabilmesine olanak sunmuştur. Mannesman Boru 
Fabrikası kentin ihtiyacı doğrultusunda günümüze adapte edilirken, pasif-aktif sistemler ile enerji verimliliği 
göz önünde bulundurulmuş, bu yaklaşım projeye ek maliyet getirmemiş ve gerekli noktalarda dışardan teknik 
destek alınmıştır. Enerji verimliliğinin sağlanması adına bilinçli tercihler yapılmakla birlikte tarihi yapılarda 
gerçekleştirilen uygulamaların; yapıların tarihsel, anıtsal, estetik değerine olumsuz etkide bulunmaması gerek-
tiği düşünüldüğünde, yapıdaki özgün cephe ve çatı malzemesi deforme olduğundan korunamamış bu yüzden 
aynı cins malzeme ile değiştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri Mirası, Yeniden Kullanım, Enerji Verimliliği
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ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE YALIN ÜRETİM FELSEFESİNİ UYGULAYAN 
FİRMALARIN ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ 

YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Aytaç YILDIZ1, Engin Ufuk ERGÜL2, Tayfun ÖZBEK3

1Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bursa / Türkiye
2Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Amasya / Türkiye

3Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya / Türkiye

Öz: Giriş: Küresel rekabet ortamlarında avantaj sağlamak için giderek önem kazanan sürekli iyileştirme, fir-
maları ürünlerini sürekli olarak daha iyi üretmeye zorlamaktadır. Rekabet avantajı elde edebilmek ve değişen 
tüketici tercih ve ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için yeni ürün geliştirme önem kazanmaktadır. 
Müşterilerin talebini en iyi şekilde anlayan ve bu talebe en hızlı şekilde yanıt verebilen firmalar pazarın lideri 
olmaktadırlar. Bu da yeni ürün geliştirme prosesinin günümüzde ne kadar önemli olduğunun en açık kanıtı-
dır. Ürün geliştirme proseslerindeki en önemli dar boğazların başında hiç şüphesiz, yeni model ve ürünlerin 
daha kısa zamanda pazara çıkartılabilmesi, maliyetlerin düşürülerek rekabet gücünün arttırılması ve kalitenin 
yükseltilmesi gelmektedir. Yeni ürün geliştirme aşamaları içinde en fazla maliyet harcaması gerektiren bu aşa-
malarda harcanan zamanı kısaltmak için firmalar her türlü çabayı göstermektedirler. Ürün geliştirme perfor-
mansının artması için, yeni ürün geliştirme prosesinin hızlı bir şekilde başlaması ve mümkün olduğunca kısa 
çevrim süresinde bitmesi gerekmektedir. Daha büyük ürün karmaşıklığı ve yeniliğiyle geliştirme zamanının 
uzunluğu artmaktadır. Ürün geliştirme çevrim zamanı uzarsa, firma, yeni ürünlerden elde edeceği cironun 
toplam ciroya oranı gibi, ürünü pazara geç sunma maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadır. Pazara ürünü 
ilk sunan firma bu avantajını değerlendireceğinden daha sonra yapılacak pazar girişlerinde o üründen elde 
edilecek gelirden mahrum kalınmaktadır. Yeni ürün geliştirme prosesinin hızla tamamlanması firmaya rekabet 
avantajı getireceğinden, prosesin tüm gereklerinin yerine getirilmesi sırasında zaman kavramının da dikkate 
alınması gerekmektedir. Yeni ürün geliştirme çevrim zamanlarının azaltılması yolunda firmalar farklı yollar 
ve yöntemler uygulamaktadırlar. Bu konuda yapılan çalışmalar göstermiştir ki çevrim zamanındaki bu azalma 
yalın üretim teknikleri kullanılarak da başarılmaktadır. Çünkü yalın üretim, firmaların üretim operasyonlarında 
katma değer oluşturmayan faaliyetlerin azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını sağlayarak israfları ortadan 
kaldırmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Böylelikle üretim yapan firma katma değer oluşturmayan faa-
liyetlere değil asıl işine odaklanarak verimliliğini artırmış olacaktır. Ürün geliştirme faaliyetlerinde ise birçok 
katma değer oluşturmayan faaliyet bulunduğundan firmaların ürün geliştirme performanslarını artırmak için 
bunların azaltılması veya ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kapsam: Bu amaçla ürün geliştirme faaliyetle-
rinde yalın üretim tekniklerini uygulayan firmaların ürün geliştirme performanslarının incelenmesi gerekmek-
tedir. Bu amaç için bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 51 KOBİ firmasına ürün geliştirme 
faaliyetlerinde kullandıkları yalın üretim felsefesini içeren uygulamalar ile ilgili bir anket çalışması yapılarak 
yalın üretim uygulamaları ile ürün geliştirme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Sınırlıklar: Araştır-
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ma sadece Marmara Bölgesi’nde bulunan 51 KOBİ firması ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada ilk ola-
rak, literatür taraması yapılarak firmaların ürün geliştirme faaliyetlerinde uyguladıkları yalın üretim ile ilgili 
uygulamalar; ürün geliştirme operasyonlarını basitleştirmek, ürün geliştirme prosesindeki gecikmeleri ortadan 
kaldırmak, ürün geliştirme prosesindeki gereksiz adımları ortadan kaldırmak, ürün geliştirme operasyonlarını 
hızlandırmak ve eş zamanlı mühendislik uygulaması olarak belirlenmiştir. Bu uygulamaları kapsayan toplam 
otuz faaliyet belirlenmiş ve bu faaliyetlerin firmalar tarafından yapılıp yapılmadığını içeren 5’li likert ölçeğine 
göre bir ankete dönüştürülmüştür. Bu ankette ayrıca firmaların ürün geliştirme performansını tespit etmeye 
yönelik yedi sorudan oluşan bir ölçek de yer almıştır. Anket uygulamasından elde edilen veriler Gri İlişkisel 
Analiz (GİA) yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin GİA yöntemiyle analiz edilmesinde yalın üretim felsefesi 
uygulamalarının her biri bir kriter ve firmalar ise alternatifler olarak ifade edilmiştir. Yalın üretim felsefe uygu-
lamaları için GİA yönteminin uygulama adımları uygulanmış ve gri katsayılara göre firmaların sıralaması ya-
pılmıştır. Daha sonra ürün geliştirme performansı için GİA yöntemi uygulanmış ve firmaların sıralaması elde 
edilmiştir. Son olarak her iki GİA yönteminden elde edilen sıralamalar karşılaştırılmıştır. Bulgular: Yapılan 
karşılaştırmaya göre ürün geliştirme faaliyetlerinde yalın üretim felsefesi uygulamalarını gerçekleştiren fir-
maların ürün geliştirme performanslarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen 
bulgular, firmaların ürün geliştirme performanslarını artırmaları için; ürün geliştirme faaliyetlerindeki operas-
yonlarını basitleştirmeleri, gecikmeleri ve gereksiz adımları ortadan kaldırmaları, operasyonlarını hızlandıra-
cak CAD/CAM vb. teknolojileri kullanmaları ve eş zamanlı mühendislik uygulamasını yapmaları gerektiğini 
ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ürün Geliştirme, Yalın Üretim, Gri İlişkisel Analiz
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TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARININ ÖNEMİ 

Aydın OKUR1, Ergün ŞİMŞEK2

1 Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, 
Amasya / Türkiye

2Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Amasya/ Türkiye

Öz: Giriş: Elektrik tüketiminin birçok ülkede ekonomik faaliyetlerle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Elektrik talebindeki artışın nedenleri genellikle daha yüksek yaşam standartları ve sanayileşmedir. Gelişmekte 
olan diğer ülkelerdeki gibi Türkiye’de de enerji ve elektrik enerjisi talebi, sosyal ve ekonomik gelişmeler ile 
ülke nüfusundaki artıştan dolayı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle artan elektrik talebini karşılamak 
ve elektriğin arz yetersizliğini gidermek için Türkiye’de elektrik enerjisine yönelik yatırımların süreklilik arz 
etmesi gerektiği söylenebilir. Fosil enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervle-
rinin yakın gelecekte tükenecek olması, enerji kaynağına sahip ülkelere bağımlılığın çeşitli siyasi ve ekonomik 
sorunlara yol açması ve fiyat istikrarsızlıkları gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 
ilgi artmıştır. Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılık-
larının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi 
neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün 
dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mev-
cut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir 
enerjinin kullanım oranları giderek artmaktadır. Türkiye’nin asgari yenilenebilir enerji potansiyelleri hidrolik 
kapasitesi 160.000 GWh/yıl, rüzgâr kapasitesi 48.000 MW, ortalama küresel güneş radyasyonu 1.520 kWh/m2 
yıl, biyokütle potansiyeli 8.6 MTEP, biyogaz potansiyeli 1,5-2 MTEP, jeotermal kapasitesi de 31.500 MWt’tır. 
2016 yılsonu itibariyle TEİAŞ verilerine göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 
34582,5 MW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üretiminin ise yüzde 44,06’sı yenilenebilir kaynaklar tara-
fından karşılanmaktadır. Bu kurulu gücün büyük çoğunluğunu 26681,6 MW’ını hidrolik enerji oluşturmakta-
dır. Türkiye’nin elinde bulunan yenilenebilir enerji potansiyelini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanması 
adına özellikle son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, gelecek hedeflerin gerçekleştirilmesi anlamında katkı 
sağlamaktadır. Amaç: Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir 
enerji kaynaklarının potansiyeline sahiptir. Buna rağmen bu potansiyelden faydalanma oranı son derece dü-
şük kalmaktadır. Bu kaynaklardan yararlanma oranının artırılması Türkiye’nin dış ticaret açığında en büyük 
kalemi oluşturan enerji harcamaları azalacak ve kalkınma hızı daha büyük olacaktır. Bu nedenle yenilenebilir 
enerjinin elektriğe dönüştürülmesi ve bundan faydalanması Türkiye açısından önemli olmaktadır. Kapsam: 
Türkiye’de elektrik enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması sağlanmalıdır. Bu amaçla 
öncelikle Türkiye’nin mevcut durumunun ve özellikle de 1980 sonrası yenilenebilir enerji kaynaklarının orta-
ya konulması gerekmektedir. Çalışmada bu amaçla 1980 sonrasındaki elektrik üretim, tüketim ve bunların elde 
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edilen kaynaklara göre dağılımı ele alınacaktır. Sınırlılıklar: Çalışmada elektrik enerjisi üretiminde yenile-
nebilir kaynakların önemi vurgulanacak olup diğer enerji kaynakları üzerinde detaylı durulmayacaktır. Bunun 
yanında yenilenebilir enerji ile ilgili maliyet ve yasal düzenlemelerde konu içinde ele alınacaktır. Yöntem: 
Çalışma ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler değerlendirilerek sistemli bir şekilde çizelge, grafik 
ve şekillerle konu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bulgular: Türkiye’nin 1984 yılında yenilenebilir enerji kurulu 
gücü 3892,3 MW iken, 2016 yılında 34085,8 MW yükselmiş olup %875 oranında artış göstermiştir. 2016 yılı 
sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam ener ji kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 44,06’sını ye nilenebilir kaynak-
lar oluşturmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında her geçen gün yatırımlarına devam etmektedir. 
Sonuç: Dünya enerji tüketiminde birincil enerji kaynaklarının üstünlüğü tartışmasız bir şekilde devam etmek-
tedir ve kısa vadede bu üstünlüğünü korumaya devam edecektir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’nin de 
artan nüfus ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji kaynakları tüketimi yükselerek devam etmektedir. 
Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanma imkanına sahiptir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımın-
dan birçok ülke ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmekte-
dir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının uzun vadeli enerji güvenliğini ve sürdürülebilir büyümeyi sağladığı bir 
gerçek olmasına rağmen Türkiye’de bu kaynaklardan yeterince faydalandığı söylenememektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Ekonomi

Yazar Notu: Bu çalışma Doktor Öğretim Görevlisi Ergün ŞİMŞEK tarafından danışmanlığı yapılan Amasya 
Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yayınlanmış/
yayınlanmakta olan Aydın Okur’un “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Ekonomik Gelişmeye 
Katkısı” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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INVESTIGATION OF LIQUID JET IMPINGEMENT ON HYDROPHOBIC SURFACES

Ali KİBAR1, Mehmet BAYRAKTUTAR2 K. Suleyman YİGİT3

1Kocaeli University, Department of Mechanical and Material Technologies, Kocaeli / Turkey
2-3Kocaeli University, Department of Mechanical Engineering, Kocaeli / Turkey

Abstract: Introduction: The hydrophobic surfaces have attracted great attentions during the last decades. These 
surfaces are commonly used in industrial and domestic applications including; low friction applications, medical 
tools, self-cleaning surfaces, antifogging/anticorrosive surfaces, microfluidic channels, filtration, phase separa-
tion etc. Alternatively, the liquid jet is extensively used industrial processes such as cooling, cleaning, coating 
and in-jet printing. The impingement of the liquid jet doesn’t spread much more area on the hydrophobic surface 
than hydrophilic surface because of the low free surface energy of the hydrophobic surface. This difference of-
fers alternative using to hydrophobic surfaces in liquid jet applications. Purpose: The purpose of this study is 
to investigate the behavior of the impinging liquid jet on the hydrophobic surfaces. Scope: The physics of the 
impinging liquid jet is very complex phenomena. In this study, the impingement, spreading and leaving of the 
liquid jet on the hydrophobic surfaces are examined thanks to numerical results in detail. Limitations: The du-
rability of the surface was important during the experiments in order to ensure the hydrophobicity. Therefore, we 
did experiments in the certain Reynolds numbers range. Method: In this study, we used flat Teflon sheet surface 
with 110° apparent contact angles a hydrophobic surface for the experiments. The liquid jet was obtained by 
using a glass tube. The inclination angles were in the range of 15-60°.The Reynolds numbers of the jet were in 
the range of 1400-5600. The experiments were recorded using a CCD camera. The numerical results were used 
to explain the complex spreading phenomena. Results: When the liquid jet impinges on the hydrophobic surface 
obliquely, the liquid spreads with increasing its free surface area on the surface (Kibar, 2016). This spreading 
ends laterally at the maximum width and then the liquid starts to gathering after this point. The incoming liquid 
jet has a kinetic energy. This energy is converted into stored surface energy, which is the ratio of the free surface 
area to the wetting area of the spreading liquid. The behavior of the gathering liquid after the spreading is related 
mainly the stored surface energy. If the stored surface energy is sufficient, the liquid is reflected away from the 
hydrophobic surface. Otherwise it turns back to the surface after perpendicular expanding to the surface. Then, 
the liquid spreads as a second spreading. This second spreading area is smaller than the first one due to the fricti-
onal heating. The spreading scenario, which is called as braiding flow, continuously repeats several times before 
it fully damps out. When there is no sufficient stored free energy left, the liquid flows as a rivulet type flow on the 
surface (Kibar, 2016). Conclusions: In this study, the impingement of the liquid jet on the hydrophobic surface 
is examined experimentally and numerically. The kinetic energy of the impinging liquid jet is transformed to the 
surface energy. The spreading and leaving of an impinging liquid jet on the hydrophobic surface are determined 
by this surface energy of the spreading liquid. The surface energy is determined mainly by the ratio of the free 
surface to the wetting area of the liquid on the hydrophobic surface.

Key Words: Liquid Jet, Hydrophobic Surface, Jet Impingement, CFD
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NATURAL LIGHTING AND DAYLIGHT FACTOR IN BUILDINGS

Mustafa ŞAHİN1, Yüksel OĞUZ2, Muhammed Mustafa KELEK3

1-2-3Afyon Kocatepe University, Technology Faculty, Electrical and Electronical Engineering,  
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Abstract: Introduction: Lighting is defined by the International Commission on Illumination (CIE) as “app-
lying light to ensure that the environment and objects are seen as they are.” In terms of light source, there are 
two groups: natural lighting and artificial lighting. Natural lighting is the kind of lighting that is done by using 
spaces such as windows and doors in architectural buildings by using daylight. Natural lighting is the kind of 
lighting that is done with the help of spaces such as windows and doors in architectural structures using day-
light. The purpose of benefiting from the daylight is playing an important role in the construction of buildings 
today. The most basic purpose of using daylight on the buildings is to create a comfortable and efficient wor-
king environment. As a result of the researches done, the use of natural lighting increases the performance and 
productivity of the employees. Daylighting is also important in terms of reducing the energy consumption as 
well as providing the psychological and physiological needs of the people. The main purposes of illuminating 
interior spaces with daylight are; the efficient use of daylight, the provision of uniform lighting, the control 
of the dazzle, the visual connection with the outside world, and the feeling of the difference of the external 
brightness level during the day. Neatlydesigned natural lighting ensures that the building’s energy consump-
tion is reduced while balancing the heating and cooling loads. At this point, the concept of daylight factor 
enters into effect. The ratio of the average brightness level in the working plane to the horizontal brightness 
level in daylight is defined as the daylight factor. Aim: This research was conducted to investigate the effects 
of daylighting factor and natural lighting in constructions.Scope:With the increase of office-based buildings 
and shopping centers, the use of artificial lighting in the day increased greatly. In lighting systems, there are 
two main objectives to achieve effective energy use. These are to reduce the installation cost of the artificial 
lighting system and to reduce the use of the artificial lighting system. In other words, planning is essential to 
achieve maximum benefit from daylight during the design phase. Natural lighting systems are called passive 
energy saving systems because they do not need any energy source. Wall windows or roof windows are often 
used to take in the sunlight to the interior, and their size and design have a great importance. Light shelves 
and light pipes started to take place in the area of taking benefit of daylight with these type of traditional met-
hods. The use of these systems, which can be called modern techniques in the use of daylight in buildings, is 
becoming increasingly widespread. In order to design the most suitable natural lighting system depending on 
the variables such as the function of the building, geographical region, climatic conditions, orientation, it is 
necessary to consider the characteristics of these techniques and to evaluate different options during building 
design. This study includes the economic, psychological and physiological effects of the daylight spectrum 
concept in terms ofnatural lighting, which are related to the illumination of the building. Constraints: When 
lighting systems are being installed, it is of utmost importance to reduce the cost of installation by designing 
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an energy-saving based design that is suitable for the purpose. If unsuitable planning is done, it can lead to 
more than enoughenergy consumption even if an accurate view can be provided.Method:Even though dif-
ferent systems have been developed to make use of daylight in deeper structures, daylighting is most easily 
done with windows. The daylight factor is of great importance when this is done. The lighting made by the 
window is an unstable illumination. Any lighting device can provide a stable light. In other words, the lighting 
of inner volume is dependent on the lightness of the sky. The daylight brightness level in a room is specified 
as the percentage of interior and exterior lightness. Artificial illumination is required if the outside horizontal 
lighting level falls below 3000 lux. With this information, daylight factor concept is studied and this concept 
is examined under the name of natural lighting. Findings:It has been resulted that no need for electric lighting 
throughout the day with natural lighting systems which are designed considering the daylight factor.In this 
way it has been observed that electrical energy is protected. With the protection of the energies, itisseen that 
acid rain, air pollution, and global warmingare caused by harmful wastes released to the environment incre-
ase. Results:Random designs during the construction phase should be avoided for designing natural lighting 
system and necessary calculations should be made to ensure transfer of light to the interior volumes at adequate 
level with appropriate methods. It will provided optimum results in terms of visual comfort and energy saving.

Key Words: Natural Light, Daylight Factor, Economy, Ergonomics
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ERGONOMIC AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DYNAMIC LIGHTING BASED INTERIOR 
SPACE FICTION
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Abstract: Introduction: The most basic purpose of the lighting technique is to ensure that visual perception is 
achieved in the best possible way. After providing the visual comfort conditions, the system installation expen-
ses and usage expenditures should be kept at the most economical level. In addition, a well-designed lighting 
system has to provide satisfactory in terms of the answer that given to the aesthetic phenomena and in terms of 
the harmony of the light with the architecture. As it is understood from the definitions given above, the lighting 
technique is a concept that requires both physiological, ergonomic and economic gains. Especially today, a 
good lighting design has become a technological necessity in order to satisfy people’s special demands and to 
solve their problems. While new products are being developed using new technologies like every other area, 
the services offered in the field of lighting are developing day by day. A combination of electrical and elect-
ronics engineering and architecture, a new science branch called “light architecture” and a new engineering 
field called “lighting engineering” have been formed. Along with all these developments, professional lighting 
companies have been established which provide services in lighting and basically lies the aim of better ligh-
ting. In this way, an efficient work environment will be created by providing the eye, spirit, physics, aesthetics 
and motivation combination of human being and at this point, the concept of dynamic lighting is introduced. 
The most basic feature of dynamic lighting is that the brightness level is variable. In addition to the brightness 
level, the color temperature and light color may also change. In this way, natural light is created with a stimula-
ting lighting system that strengthens the mood of the person. Aim: This research was carried out to investigate 
the ergonomic and physiological effects of differences between dynamic lighting and classical lighting.Scope: 
The concepts of night and day cannot be distinguished, especially in offices, large shopping centers that do 
not receive daylight, and classical lighting in workplaces that include enclosed areas. This brings with it some 
problems. In this kind of daylight-deprived indoor environment, dynamic lighting is indispensable to ensure 
that every kind of operation can be carried out perfectly and, most importantly, to protect the soul and the eye 
health of employees. In this study, computer-aided electronic control cards for both types of lighting have been 
developed in order to visualize the difference between dynamic lighting and classic lighting. In this view, the 
differences of dynamic lighting and classical lighting are visually revealed. Constraints: Especially in the 
closed environments deprived of daylight, the color characteristic of the light source and the brightness level 
are of great importance in order that the concept of time can be correctly perceived. Because of this, dynamic 
lighting has become a necessity in such places today. Otherwise, it may face serious problems such as eye 
fatigue and psychological perception disorders. This brings with it a number of problems, including a decline 
in employee productivity. Method: For the research, electronic control circuits are designed to demonstrate 
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how classical lighting and dynamic lighting are done and determined what values of the light components in 
such lighting systems reach during the day. In order to control the necessary lighting elements with these de-
signed electronic circuits, relay cards are designed and so the lighting elements of both systems are controlled 
in this way. Findings: The most important factor in the process of transition to lighting engineering is that the 
classical lighting is replaced by computer-aided modern lighting techniques. In the scope of the research, the 
concept of dynamic lighting has been considered and emphasis has been placed on human physiology and the 
importance of visual comfort and the ideal lighting system design. As a result, in a closed architectural building 
that does not receive daylight, visual comfort conditions are observed to be improved due to the dynamic ligh-
ting design which is done according to the standards and consciously. Results: With this work, we have found 
the possibility of visual comparison of the mistakes and truths that made in the lighting design. On this side, 
the wrong applications in the interior lighting design which does not receive daylight are emphasized, and the 
visual comfort conditions are observed to be improved by the conscious lighting design.

Key Words: Dynamic Lighting, Visual Comfort, Aesthetics, Ergonomics, Physiology
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İYON KATKILI S53P4 BİYOAKTİF CAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Efsun ŞENTÜRK1, Ali Can ÖZARSLAN2, Cem Batuhan ÇEVLİK3,Burcu KARAKUZU İKİZLER4,  
Sevil YÜCEL5

1-2-3-4-5Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde sağlık alanındaki birçok uygulamada biyomalzeme olarak kullanılan seramikler, ka-
rakteristik yapıları ve biyolojik ortamlara verdiği olumlu yanıtlar nedeniyle bu tür uygulamalarda önemli rol 
oynamaktadır. Seramik yapılı biyomalzemelerin üyelerinden olan biyoaktif camlar, vücut içerisinde yüksek 
biyoaktivite, yüksek biyouyumluluk ve uygun biyobozunurluk özelliklerine sahiptir. Biyoaktif camlar vücutta 
kemik dokuyla teması esnasında kimyasal bağ kurarken, osteokonduktif ve osteoindüktif özellikleri sayesinde 
yeni kemik oluşumuna destek ve yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde başta osteomyelit gibi birçok kemik 
hastalığının tedavisinde biyoaktif camlar sıklıkla kullanılmaktadır. Biyoaktif camlar kimyasal içeriğindeki bi-
leşiklerin oranlarına göre adlandırılmaktadır ve S53P4 biyoaktif cam, FDA onaylı iki biyoaktif camdan biridir. 
Biyoaktif cam üretimi genellikle iki temel yöntem olan ergitme veya sol-jel yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. 
Biyoaktif cam özelliklerinin kullanım amacına göre geliştirilmesi için bileşiminde farklı iyon katkıları kulla-
nılabilmektedir. Literatürde iyon katkısı olarak birçok element kullanılmıştır. Bunlardan bazıları, Mg (kemik 
oluşumu için uyarıcı etki), Cu (antibakteriyel etki), Zn (hücre farklılaşmasına etkileyen enzimlerde ko-faktör), 
K (hücrelerde elektrolit dengesini kurma) şeklinde sıralanabilir. Amaç: Bu çalışmada, iyon katkılı ve iyon 
katkısız S53P4 biyoaktif camların üretilmesi ve iyon katkısının biyoaktif cam özelliklerine etkisinin incelen-
mesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışmada kemik doku mühendisliği uygulamaları için gerekli olan 
özelliklere sahip, biyolojik ortamlar ile uyumlu, biyoseramik katergorisinde yer alan biyoaktif camlar yer 
almaktadır. İyon katkısı içeren ve iyon katkısı içermeyen kimyasal yapıya sahip granül formlarda elde edilen 
2 farklı biyoaktif cam grubu bulunmaktadır. Sınırlıklar: Araştırmada kullanılan ekipmanlar, üretim ve yapı-
lan analizler için yeterli olup bu çalışmaya bir sınırlılık getirmemiştir. Yöntem: Çalışmada katkılı ve katkısız 
S53P4 biyoaktif camları ergitme yöntemiyle üretilmiştir. Cam numunelerinin kimyasalları hazırlanıp platin 
pota içerisinde, önce 1 saat 1400 ℃ derecede daha sonra iyi bir homojenizasyon elde etmek için 2 saat 1450 
℃ derecede ergitilmiştir. Üretilen biyoaktif cam örneklerinin yoğunluk, FT-IR, N2-Adsorpsiyon-Desorpsiyon, 
Vickers Sertlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üretilen her iki biyoaktif cam numunelerinin yüzey gö-
rüntüleri SEM cihazı ile çekilmiştir. Görüntüler 100X, 500X, 1000X ve 2000X büyütmelerinde elde edilmiş ve 
numunelerin topografik yapısı hakkında kalitatif incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Yapılan yoğunluk 
analizlerinde her iki biyoaktif cam örneğinin değeri 2,65 (g/cm3) olarak bulunmuştur. FT-IR analizi sonucunda 
iyon katkılı ve iyon katkısız biyoaktif cam numunelerinde aynı kimyasal bağ yapılarının (910 cm-1 civarındaki 
pik Si-O-Si asimetrik titreşimini, 1110-1120 cm-1 dalga boyuları arasındaki majör pik Si-O esneme titreşimini, 
3000-3600 cm −1 arasında bulunan küçük geniş bant ise adsorbe su molekülleri ile ilişkili olarak -OH grubunu 
temsil etmektedir) bulunduğu gözlemlenmiştir. N2-Adsorpsiyon-Desorpsiyon analizi sonuçları doğrultusunda, 
her iki biyoaktif cam numunelerinin izotermleri incelendiği zaman, adsorpsiyon ve desorpsiyon eğrileri birbi-
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rine paralel olduğu görülmüştür. Ayrıca, katkısız ve katkılı S53P4 biyoaktif cam numunelerinin spesifik yüzey 
alanı (BET metodu ile) değerleri 0,071 ve 0,149 (m2/g) şeklindedir. Vickers Sertlik analizlerinin sonuçlarında 
ise katkısız S53P4 biyoaktif cam numunesi Vickers Sertlik değeri 387,8 (HV) iken, katkılı S53P4 biyoaktif 
cam numunesi için 499,5 (HV) olarak ölçülmüştür. İncelenen SEM görüntüleri doğrultusunda ise, her iki bi-
yoaktif cam örneğinin de istenildiği gibi düz bir yüzeye sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan analizler 
ışığında, iyon katkılarının S53P4 biyoaktif cam numunelerinin yoğunluk değerine bir etkisi olmadığı ancak 
biyoaktif cam numunelerinin sertliğini arttırdığı görülmektedir. Ayrıca, iyon katkısının biyoaktif cam spesifik 
yüzey alanını iki kat artırdığı anlaşılmaktadır. FT-IR ve SEM analizlerinin sonucunda ise iyon katkılarının 
biyoaktif cam numunelerinin temel kimyasal yapısında ve morfolojisinde herhangi bir değişiklik meydana 
getirmediği söylenebilir. Bu çalışma kemik doku mühendisliği uygulamalarında amaca göre biyoaktif cam 
kullanımını belirlemede yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyoaktif Cam, S53P4, İyon Katkısı
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ELASTO-PLASTIC ANALYSIS OF A SANDWICH COMPOSITE PLATE

Şeref Doğuşcan AKBAŞ
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Abstract: Introduction: Sandwich composite structures is a type composite material which are consist of two 
thin face layers and thick core in order to obtained higher strength and lightweight material. The thin layers are 
high strength materials, whereas the core layer is lightweight materials. Sandwich composite structures have 
been used many engineering applications, such as aircrafts, space vehicles, automotive industries, defence 
industries and civil engineering applications because these structures have higher strength-weight ratios, more 
lightweight and ductile properties than classical materials. With the great advances in technology, the using 
of the sandwich composite materials is growing in applications. With the increased use of sandwich composi-
tes, understanding the mechanical behavior of sandwich composites is very important. It is known that if the 
stress of a material is bigger than the elastic limit of the material, the material perform plastic or elasto-plastic 
behavior and the material do not return to the initial configuration. After this that permanent deformation and 
deflections occur in the material and the material can damage. So, plastic or elasto-plastic problems are very 
important for structural elements because their losing strength. In sandwich composite structures, elasto-plas-
tic behavior occur frequently because their structural components. Sandwich composite structures consist of 
layered laminates. In the between among of the layered laminates, residual stress occur. As a result, the elastic-
plastic stress stresses are seen frequently in the composite structures. Understanding the elasto-plastic analysis 
and behaviour of sandwich composite structures is very important for safety of sandwich composite structures. 
Aim: In this study, the elasto-plastic analysis of a sandwich composite rectangular plate is investigated and 
analyzed under mechanical loads. The constitute model of the materials are considered as bi-linear elasto-plas-
tic stress-strain relation. In the numerical examples, elasto-plastic deflections are calculated and discussed. 
The effects of the material and dimenison ratios on the static responses of the sandwich composite rectangular 
plate are examined in the elasto-plastic behavior. Also, the difference between the elasto-plastic analysis and 
the elastic analysis is investigated for different values of the load. Content: In accordance with this purpose, a 
sandwich composite rectangular plate is modeled with using three dimensional solid model. In the selection of 
the structural materials, the face sheet is considered as a metal material and the core material is considered as 
a light weight isolation material. The boundary conditions are selected as clamped for all edges. Constraints: 
In this paper, the constitute model of material is considered as a bi-linear elasto-plastic stress-strain relation. 
The nonlinear material stress-strain relation is not modeled. Method: The mechanical model of the sandwich 
composite rectangular plate is modeled as three dimensional solid model in order to get sensitive results. In 
solution of the problem, three-dimensional (3-D) finite element method is used. In the material model of the 
sandwich composite rectangular plate, the face sheet and core materials are modelled as isotropic and bi-
linear elasto-plastic material model. The boundary conditions of the sandwich composite rectangular plate is 
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assumed as clamped in the all boundaries. In the solution of the problem, the sandwich composite rectangular 
plate is modelled and analysed in ANSYS Workbench finite element software. In this paper, the elasto-plastic 
deflections are obtained and discussed. Findings: The numerical results shows that that material distributi-
on and the dimensional of the face sheet layers have very important role on the elasto-static behavior of the 
sandwich composite rectangular plate. Choosing the suitable material distribution parameter, the plate can be 
getting more strength. Conclusion: In this paper, the elasto-plastic static deflections of the sandwich composite 
rectangular plate is investigated by using three-dimensional finite element method. In the solution of the prob-
lem, the sandwich composite rectangular plate is modelled and analysed in ANSYS Workbench finite element 
software. The effects of the material and dimenison ratios on the static responses of the sandwich composite 
rectangular plate are examine and in both the elasto-plastic and elastic analysis. The material and dimension 
ratios have very important role on the elasto-static behavior of the sandwich composite rectangular plate.

Key Words: Sandwich Plates, Elato-Plastic Anlaysis, Finite Element Method
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THERMAL BUCKLING ANALYSIS OF A NANOPLATE BASED COUPLE STRESS THEORY
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Abstract: Introduction: With the great advances in technology in recent years, micro and nano structures 
have found many engineering applications. In these structures, nano/micro plates are widely used in micro- and 
nano electromechanical systems (MEMS and NEMS) such as sensors. In investigation of micro and nano struc-
tures, the classical continuum mechanics or classical elasticity theories which is scale independent theories, are 
not capable of explanation of the size-dependent behaviors. Nonclassical continuum theories such as higher 
order gradient theories, strain gradient theories and the couple stress theory are capable of explanation of the 
size dependent behaviors which occur in nano, micro scale structures. So, in the calculation of the mechanical 
responses of the nano and micro structures, nonclassical continuum theories must be taken into for obtaining 
more realistic results. Buckling problems are very important for structural elements because their losing stabi-
lity and strength. If a structure is supported as immovable, the buckling case can occur under compressive load 
or temperature rising. After buckling case, structure do not return initial configuration and its stability loses. 
During the lifetime of the nano structures, it can occur buckling in the structure’s material because subjected 
to higher temperature conditions or higher compressive loads. Also, because the nano structures have a slender 
geometry properties, the buckling cases are very important these type structures. Understanding the buckling 
analysis and behaviour of nano structures and calculate the critical buckling temperatures are very important 
for safety of nano structures. Aim: In this study, the buckling analysis of a nano scale rectangular plate is in-
vestigated and analyzed under temperature rising. The mechanical modelling of the nano plate, the modified 
couple stress theory which a type of nonlocal continuum theory, is considered and used. The critical buckling 
temperatures are calculated and discussed in the numerical examples. The effect of the material length scale 
parameter the nano plate and the dimension parameters of the nano plate on the thermal buckling behavior 
and critcal buckling temperatures of the nano plate are investigated and discussed. Also, the difference bet-
ween classical theory and the modified couple stress theory is investigated for different values of the material 
length scale parameters and the dimensions parameters of the nano plate. Content: In accordance with this 
purpose, a rectangular nano plate is modeled with using the modified couple stress theory and the material of 
the nano plate is selected as epoxy material. The material properties of the epoxy are taken in the published 
same papers. The boundary conditions are selected as pinned for all edges. Constraints: At the present time, 
the experimental investigations of the micro materials are still a challenge because of difficulties confronted in 
the micro scale. Therefore, mechanical theories and atomistic simulations have been used for micro structural 
analysis. The process of the atomistic simulations is very difficult and takes much time. Classical continuum 
mechanics does not contain the size effect, because of its scale-free character. So, continuum theory is the most 
preferred method for the analysis of the micro and nano structures. Method: The governing equations of the 



396

SÖZEL SUNUMLAR

problem are obtained by using virtual work principle. Kirchhoff-Love plate theory is considered in the solution 
of the problem. In the solution method of the considered problem, the Navier method is used. In obtaining the 
numerical results and graphs, MATLAB program is used. Findings: The numerical results shows that that an 
increase in the thickness of the nano plate leads to a decline on effects of size effect and difference between 
the results of classical theory and the modified couple stress theory. The difference between classical theory 
and the modified couple stress theory is significant when the ratio of material length scale parameter/thickness 
increases. It shows that the material parameter has a very important role on the buckling responses of the nano 
plates. Conclusion: In this paper, the static deflections of rectangular nano plate examined based on MCST 
by using GDQ method. In numerical study, the effect of the material length scale parameter and the dimension 
parameters of the nano plate on the static responses of the nano plate is presented in both the CT and MCST. 
Numerical results show that the geometry properties and the dimensionless material length scale parameter 
have a very important role on the static behavior of the nano plate. MCST displays important size-dependence 
in higher values of the l/t ratios. Also, it is found the numerical results that the displacements of the nano plate 
by the CT are always larger than those by the MCST.

Key Words: Nano Plates, Couple Stress Theory, Termal Buckling
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BENDING ANALYSIS OF EDGE CRACKED COMPOSITE BEAMS RESTING ON ELASTIC 
FOUNDATION

Şeref Doğuşcan AKBAŞ
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Abstract: Introduction: Composite structures have been used many engineering applications, such as airc-
rafts, space vehicles, automotive industries, defence industries and civil engineering applications because these 
structures have higher strength-weight ratios, more lightweight and ductile properties than classical materi-
als. With the great advances in technology, the using of the composite structures is growing in applications. 
With the increased use of composite structures, understanding the mechanical behavior of composites is very 
important for their design. Structural elements may be subjected to destructive effects in the form of initial 
defects within the material or caused by fatigue or stress concentration. As a result of destructive effects, 
cracks may occur in structural elements. It is known that the occurrence of a crack in a structure introduces a 
local flexibility, which may result in the reduction of stiffness and change of the buckling, dynamic and static 
behavior of the structure. Therefore, an understanding of the mechanical behavior and safe performance of 
edge-cracked structures is important to structural designs. With the increased use of composite structures, an 
understanding the mechanical behavior and safe performance of cracked composite structures is important to 
the structural designers. Aim: In this study, the static bending analysis of a cracked fiber reinforced composite 
cantilever beam resting on Winkler-Pasternal elastic foundation is investigated under distributed loads. The 
Euler- Bernoulli beam theory is used in the kinematic model of the beam. In the study, the effects of the crack 
location, the crack depth ratio, foundation parameters and composite material parameters on the static bending 
deflections of the fiber reinforced composite beam are investigated and disused. Also, the difference between 
the cracked and the intact beams is investigated and compared for different foundation and composite material 
parameters. Content: In accordance with this purpose, a fiber reinforced composite beam is modelled by using 
the Euler- Bernoulli beam theory. The boundary condition of the fiber reinforced composite beam is selected 
as cantilever. In the selection of the composite materials, fibre-reinforced polyamide composite is considered 
in the numerical results. In the elastic foundation model, the Winkler-Pasternak elastic foundation model is 
used in the considered problem. In crack effect, the crack is considered on the edges of the fiber reinforced 
composite beam. It is assumed that the crack is perpendicular to beam surface and always remains open. The 
cracked beam is modeled as an assembly of two sub-beams connected through a massless elastic rotational 
spring. The constitute model of the fiber reinforced composite beam is considered as orthotropic material mo-
del. Constraints: In this paper, the constitute model of material is considered as a orthotropic material model. 
The kinematic model of the fiber reinforced composite beam is used the Euler- Bernoulli beam theory. So, the 
shear stress and strains are neglected. Method: The governing equations of the problem are obtained by using 
virtual work principle. The Euler- Bernoulli beam theory is considered in the solution of the problem. In the so-
lution method of the considered problem, the finite element method is used. In obtaining the numerical results 
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and graphs, MATLAB program is used. Findings: The numerical results shows that that composite material, 
fondation and crack parameters have very important role on the bending behavior of the fiber reinforced com-
posite rectangular beams. Choosing the suitable composite material parameters, the effects of the cracks can 
be diminished. Conclusion: In this paper, the bending deflections of the fiber reinforced composite cantilever 
beam are investigated by using finite element method based on the Euler- Bernoulli beam theory. The effects 
of the crack location, the crack depth ratio, foundation parameters and composite material parameters on the 
static bending deflections of the fiber reinforced composite beam are investigated.

Key Words: Composite Beams, Crack, Finite Element Method, Elastic Foundation
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Abstract: Introduction: Worst case circuit analysis (WCCA) is a method which is used to verify the hard-
ware design of the circuit. It investigates the circuit behavior under worst cases, which are environmental and 
operating conditions. Environmental conditions include temperature, humidity and radiation, etc. Operating 
conditions include external electrical inputs, component tolerances and component aging, etc. The output of 
WCCA enables an evaluation of whether any risk exists in terms of circuit operation and component malfunc-
tion. Among the methods of WCCA, Monte Carlo Analysis (MCA) is the most realistic one which is based on 
the random distribution of component values regarding their tolerances. Aim: This study investigates MCA of 
a running board module (RBM), an electronics controller used to open and close the step module which helps 
passengers get on and off transportation vehicles. Scope: Among all circuits located in RBM, the most impor-
tant of all, i.e. motor driver circuit is selected to perform WCCA. Restrictions: Since the available tool to per-
form WCCA is of limited capability, the study is restricted to only the investigation of input voltage variation, 
temperature variation and initial component tolerances. In this study, the only tool used to simulate the circuit 
behavior under specified conditions is Altium Designer. Method: The motor driver circuit is energized by a 
battery whose nominal voltage is 12 V. Power flow through the motor windings, which draw 4 A nominally, 
is controlled by a relay driver sub-circuit used for bidirectional switching. Thus, the motor can rotate in either 
forward or reverse direction regarding the relay’s contact position. The relay driver sub-circuit is composed 
of a relay coil K1 whose resistance is 160 Ohms, a 33 mOhm resistor R1, 1SR154-400 diode D1 for reverse 
polarity protection, a IMH9A Bipolar Junction Transistor (BJT) Q1 operated by 5 V to trigger the relay driver 
sub-circuit and a BAV70 diode D2 to freewheel the coil current when the trigger ceases. Power flow through 
the windings is also provided by a BUK7C10-75AITE NMOS transistor Q2. The electrical load i.e. the motor 
windings is included in the analysis and denoted by R2. As for WCCA, the circuit is simulated using 5 secs 
of simulation time and 2 msecs of step time. In order to obtain the response of input voltage variation, DC 
sweep analysis is carried out ranging from 0 to 16 V with 1 V incremental steps. Next, to perform the second 
analysis, which accounts for temperature variation, temperature sweep is carried out ranging from -40 to 85 °C 
with 65 °C incremental steps yielding three points at -40, 25 and 85 °C. And finally, the last analysis is based 
on component tolerances. Tolerance values of all components such as capacitors, resistors, etc. are taken into 
account and MCA with “Worst Case” distribution is selected. Thus, component values are selected at their own 
lower and upper boundaries. The simulation is carried out 5 times with the minimum and maximum values of 
components considering tolerance values. For each execution, the component’s value is at its either maximum 
or minimum. Results: The simulation results show that the output voltage applied through the terminals of 
the motor is nearly the same as the input voltage for both its minimum (i.e. 9V) and its maximum (i.e. 16 V). 
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The maximum current supplied through the relay driver sub-circuit is 80 mA. All components in the circuit 
withstand this current. The collector-emitter voltage is at its saturation level up to 10 V input voltage. When 
the input goes up to 16 V, it rises up to 4 V, which is much lower than its off-state voltage (i.e. 50 V). Relay’s 
coil also withstands its maximum terminal voltage, i.e. 12.78 V, lower than its maximum (i.e. 16 V). The col-
lector-emitter voltage decreases with temperature since Q1 becomes more conductive at higher temperatures. 
When the relay contact is closed, the load (i.e. motor windings) is energized and draws 5.27 A at maximum 
and 5.24 A at minimum taking the temperature variation into consideration. Its current decreases with increa-
sing temperature since drain-source voltage on Q2 increases with temperature while operating at linear region. 
When analysis considering component tolerances is evaluated, it is found out that when ±%10 tolerance of 
motor windings are taken into account, approximately 6 A flows through it at maximum. This is safe enough 
to operate since a 9 A overcurrent condition causes to stop the operation. Conclusion: WCCA results clearly 
indicate that all components are assured to operate safely. 

Key Words: Worst Case Circuit Analysis, Monte Carlo Analysis, Transportation Vehicles

Author’s Note: This study is derived from a more comprehensive one having been developed by Takosan 
R&D Center for Ford Otosan Automotive Incorporation. It is intended to be used for Ford Transit V363 
vehicles. 



401

SÖZEL SUNUMLAR
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Abstract: Introduction: In recent years industrial wastes have emerged as a result of the rapid growth of the 
industry. Hexavalent chromium salts are mainly used in paint, paper production, leather technology, explosives 
and corrosion prevention methods. The mixing of these heavy metal ions into the water is a life-threatening 
threat to all life on the planet. The human body is absorbed through water and food. This chromium (VI) 
heavy metal ion, which accumulates in the body, affects a large number of organs with the possible cause of 
a tendency to accumulate but not biodegrade. This situation has led the studies to be made about the water 
resources to be well evaluated and reusable. Goal: In this study, adsorption technique, which is a widely used 
method to remove heavy metals from waste water, was chosen. Adsorption technique is very effective in re-
moving contaminants such as biodegradable dyes, heavy metals, pesticides, easy to apply and economically 
inexpensive. Scope: The most important treatment for chromium (VI) removal from waste water is catalysis. 
Due to the large internal surface area of   the catalyst to be used and the pore structure of different diameters, 
the adsorption capacity of the organic and inorganic materials in the liquid is high. Method: As an adsorbent, 
PdAuNi catalyst was synthesized by ultrasonics. At each stage of the adsorption experiment, catalysts synthe-
sized in 16 nm particle size were used. In the adsorption of chromium (VI); The effects of solution pH (2-4-6), 
adsorbent amount (2-6-10 mg / L) and adsorption temperature (25-35-45 ° C) on the adsorption process were 
investigated as experimental parameters. Chromium (VI) concentration was determined by spectrophotomet-
ric method. The prepared solution was read at 540 nm wavelength in ultraviolet and visible light (UV-Vis) 
absorption spectrophotometer. The chromium (VI) removal yield was calculated as% by performing 17 diffe-
rent experiments with different parameter values. Experimental parameters affecting the adsorption, together 
with the obtained results, have been optimized using Response Surface Mothodology program. Experiments 
were statistically designed and the effect of the parameters examined. A statistical model was established with 
the help of analysis of variance (ANOVA) between the parameters related to chromium (VI) adsorption and 
this optimization model was used to find the optimum experimental conditions. Discussion: Characterization 
analyzes of the synthesized catalyst were carried out. Scanning electron microscopy (SEM), Transmission 
Electron Microscopy (TEM) and X-Ray Diffraction (XRD) methods were used to determine the suitability of 
the catalyst for adsorption experiments. The duration of contact in adsorption process is one of the important 
parameters to be determined. Experiments were carried out with this parameter at normal room temperature. 
To determine the equilibrium time for chromium (VI) removal with PdAuNi catalyst, 30 mg / L metal concent-
ration and 3 g / L adsorbent concentration were taken at room temperature (~ 25 ° C). The working time was 
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continued for up to 250 minutes to see where the work adsorption was at equilibrium. It was observed that the 
adsorption reached 110 minutes. The adsorption of catalyst solutions prepared by ultrasound was investigated. 
The amounts of chromium removal are calculated. The data were analyzed using the statistical design model. 
Interactions on the chromium (VI) adsorption of the parameters were developed with second order model with 
effective parameters at 96% confidence level. Statistical analysis of the model was performed. The suitability 
of the experimental data model was found to be sufficient. Correlation coefficient was found to be 0.9654. 
Result: As a result of the work done, it has been shown that the aqueous solution prepared by ultrasonics can 
effectively use the catalyst synthesized for chromium (VI) adsorption. High yield of chromium (VI) removal 
has been achieved. As the amount of adsorbent increases, the removal is seen to increase. The established 
model and optimum operating conditions are important in terms of being able to be used in determining the 
appropriate process conditions that can be set as starting point in detailed work to be carried out in industrial 
scale applications and in larger sizes and also as an important source of information for feasibility studies.

Key Words: Leather Wastewater, Cr (VI), PdAuNi Catalyst, Response Surface Methodology
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Abstract: Introduction: Energy is known to be the most important consumption material of our age and it 
causes increasing energy demand due to increasing population, urbanization, industrialization day by day. This 
makes energy more important. A large majority of the energy currently used is from fossil fuels such as coal, 
oil, and natural gas. But the environmental problems such as global warming and air pollution caused by these 
fossil fuels, as well as the fact that these resources will be exhausted one day, have led people to search for 
new energy sources. For this reason, many alternative energy sources such as wind energy, solar energy, fuel 
cells have come to the forefront as renewable energy sources for clean energy. Fuel cells are seen as the right 
choice to get electricity with their distinctive features such as being more efficient and making less noise. But 
the biggest disadvantage of fuel-packed batteries is the price problem, because electrochemical cells are reli-
able, great efforts are being made to solve this problem. The majority of fuel pellets are used as hydrogen and 
alcohol fuel. For this reason, work continues on the use of fuel cells in vehicles and other portable electronic 
devices. Direct methanol fuel cells (DMYP) have become a major concern in recent years due to potential 
applications in electric vehicles and portable power sources. Methanol is a liquid suitable for electro-oxidation 
in direct fuel cells. As an alternative to this fuel, ethanol is a promising fuel that can easily be produced by 
non-toxic sugar-containing raw materials and agricultural products. In addition, the high theoretical mass has 
a high energy density and therefore it has a very high potential to be used as fuel. Goal: Recently, Pt-based 
nanocatalysts have been prepared and used to activate these alcohols. Pt is a good catalyst for the synthesis of 
small organic molecules. It is being modified to improve fuel cell performance and durability. For this purpose, 
Co-stabilized Pt (0), Pt (II) and Pt (IV) nanoparticles were synthesized as direct surfactant by direct sonication. 
Scope: In our work we focused on Pt-Co alloys based on the results of previous work-ups obtained with a Pt 
(X) Co alloy in terms of activity and stability. Pt-Co alloys were synthesized and characterized by a Pt surface 
enriched by physicochemical characterization and an alloyed PtCo core. All electrocatalysts have been tested 
to evaluate the behavior of these electrodes under more practical conditions in a half cell configuration for 
oxygen reduction reactions (ORR) and a direct methanol fuel cell (DMFC) catheter. In particular, studies have 
been conducted focusing on the use of high methanol concentrations for high energy density systems based on 
DMFC, which exhibit promising performance and durability characteristics related to the synergistic effects 
of Pt-Co alloys. Method: Pt and Co nanocatalysts were synthesized directly by sonication. Briefly, a mixture 
was obtained by adding 0.25 mmol of CoCl4 to 0.25 mmol of PtCl4 matal complex dissolved in a small amount 
of tetrahydrofuran solution. An appropriate amount of support was ultrasonically dispersed in water for 1 h 
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and then mixed with the Pd-sulphite acidic solution. Subsequently, H2O2was added to decompose the sulfite 
complex with the formation of a colloidal suspension (Pt-Co) after pH correction (5.5). Hence, the suspension 
was filtered, copiously washed with water and dried at 80 °C, overnight. Discussion: The prepared catalyst 
analyzed with the help of techniques such as X-ray diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy 
(TEM), High Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), X-ray Photoelectron Spectroscopy 
(XPS) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES ). Result: According to 
the results obtained in the study, it was observed that the Pt-Co nanocatalyst was tested at room temperature 
reactions and exhibited high catalytic activity. This is explained by the roughness factor being the high% Pt 
content and the highly monodispersed Co surface of the prepared nanoparticles. It has also been found that the 
structure and size of the surface active material has an effect on the catalytic activity of the metal nanoparticles. 
It has been determined that the Pt-Co catalyst is related to having a branched structure with a high particle size. 
In addition, more branched surfactants tend to form larger micelle openings, which leads to the growth of the 
crystal particle size in XRD and to the observation of an increase in metal particle size in TEM.

Key Words: Alcohol Fuel Cell, Catalyst, Platinum Cobalt Based Catalyst, Sonication
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THE EFFECT of WETTABILITY on SPREADING BEHAVIORS of IMPINGING LIQUID JET on 
SOLID SURFACES

Ali KİBAR1, K. Suleyman YIGIT2

1Kocaeli University, Department of Mechanical and Material Technologies, Kocaeli / Turkey

2Kocaeli University, Department of Mechanical Engineering, Kocaeli / Turkey

Abstract: Introduction: The impingement of liquid jet on the solid surfaces is commonly used in industrial 
applications and processes such as ink-jet printing, spraying, cooling, heating, steel making (Ashgriz, 2011). In 
these applications, the spreading behavior of the jet on the surface is an important factor. One of the properties 
that affect the spreading behavior of jet is the wettability of the surface. The surface wettability is determined 
by its contact angle. There are three main classifications for the wettability of the surface, including hydrop-
hilic (θ<90°), hydrophobic (90°<θ<150°) and superhydrophobic (θ>150°). The droplet with less size than 
capillary length stands as an almost spherical shape on the superhydrophobic surface. Therefore, the spreading 
of the droplet/liquid jet is affected by the surface wettability. The spreading behavior of the impinging liquid 
jet on the superhydrophobic surfaces varies greatly with regard to hydrophilic surfaces. Purpose: The purpose 
of this study is to present the effect of the wettability, impingement angle and inertia of the impingement of the 
liquid jet on superhydrophobic and hydrophobic surfaces. Scope: The spreading behavior such as spreading 
area, shape and thickness is important parameters for applications of the liquid jet. In this study, the behavi-
ors of the impinging liquid jets on the solid surfaces are classified depends on the wettability, impingement 
angle and physical properties of the liquid jet. Limitations: The experiments should be done in a certain 
Reynolds numbers range. Because, the coated surface could be damaged by the liquid jet with high Reynolds 
numbers. Method: In this study, flat superhydrophobic, hydrophobic and hydrophilic surfaces, which have 
154°, 110°and 75° apparent contact angles, respectively were used for experiments. The superhydrophobic and 
hydrophobic surfaces were obtained by using the spray coating and the Teflon sheet, respectively. The plexig-
lass sheet was used for hydrophilic surface. The liquid jet was pumped by using the centrifugal pump throug-
hout a glass tube with 4mm inner diameter. The inclination angles of the surfaces were altered in the range of 
0−90°. Results: When the liquid jet impinges on a horizontal hydrophilic surface perpendicularly, it spreads 
as a thin film around the impingement point and then film thickness increases abruptly at a certain distance 
from the impingement point. This axial symmetric spreading is called as a circular hydraulic jump. If the target 
solid surface is superhydrophobic, the impinging liquid jet breaks up into droplets after a certain spreading 
radially outward on surface (Kibar, 2017). When the liquid jet impinges on the hydrophobic and superhydrop-
hobic surface with an angle, the liquid spreads and afterwards combines again at a certain distance from the 
impingement point. Afterwards, the combining liquid is oriented outward from the surface for both of surfa-
ces. However, while it is spread as a second spreading on the hydrophobic surface that results braiding types 
flow (Mertens et al., 2005), it is separated from the superhydrophobic surface that results reflection types flow 
(Kibar et al., 2010). If the liquid jet impinges on a superhydrophobic surface in a high Weber number, liquid 
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splashes outward of the spreading boundary. The rivulet type flow can be observed on the inclined hydrophilic 
and hydrophobic surfaces. When a liquid flows and its width decreases over a surface, this type flow is called 
rivulet flow (Wilson et al., 2012). The impinging liquid jet spreads smaller area on the superhydrophobic surfa-
ce than hydrophobic one due to low molecular attraction, which is determined by free surface energy, between 
the liquid and the superhydrophobic surface. The spreading and reflection of liquid is also governed by inertia, 
surface tension and viscosity of the liquid apart from contact angle. Conclusions: The impinging liquid jet 
spreads larger area on the hydrophilic surface than superhydrophobic and hydrophobic surfaces. The capillary 
force prevents the spreading on the superhydrophobic surface. Therefore, the impinging liquid jet obliquely on 
a superhydrophobic surface spreads in a small area and then bounces off the surface with a reflection angle. If 
the surface is a hydrophobic, the liquid jet spreads in the form of squeezing shrinking area called as braiding 
flow. Consequently, the spreading behavior of the impinging liquid jet on the solid surface is mostly affected 
by the wettability of the surface.

Key Words: Liquid Jet, Superhydrophobic, Wettability
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FARKLI GÖVDE BOYLARINA SAHİP T-ENKESİTLİ ÇELİK ELEMANLARIN ENKESİT 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Tuğba ŞİMŞEK1, Fuad OKAY2, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Çelik, eski çağlardan beri neredeyse her sektörde kullanılan bir malzemedir. Sahip olduğu avan-
tajlar sayesinde, yapı sektöründe de çeliğin yeri gün geçtikçe artmaktadır. Yapılarda, farklı amaç ve şekillerde 
çelik profiller kullanılmaktadır. Birçok farklı alanda kullanılan T-enkesitli çelik elemanlar bu profillerden bir 
tanesidir. Genel olarak, T-enkesitli hadde profiller, mevcut I-enkesitli hadde profillerin gövdelerinin farklı yer-
lerinden kesilmesiyle elde edilir. Ülkemizde kafes sistemlerde sıklıkla kullanılan T-profiller, çatı aşıkları gibi 
ikincil elemanlarda da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise, iki T-profilin, bir I-profile 
gövdesinden kaynaklanmasıyla oluşturulan başlıklı (artı, haç) enkesitli kolonlardır. Ayrıca, yapı çaprazlarında 
yaygın şekilde kullanılan T-enkesitli çelik profiller, yapı güçlendirmesinde de önemli rol oynamaktadır. Eğrisel 
eksene sahip T-profillerin büyük tanklarda rijitleştirici olarak da kullanılır. Bunca farklı ve yaygın kullanım 
alanına sahip T-enkesitli bir çelik elemanın güvenli, ekonomik ve pratik tasarımı için enkesit özelliklerinin 
kolay ulaşılabilir olması gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, I-enkesitli çelik hadde profillerin farklı 
yerlerinden kesilerek elde edilen T-profillerin enkesit özelliklerini hesaplayan bir bilgisayar programı yaza-
rak, farklı kullanım alanları için imal edilen T-enkesitli çelik elemanların enkesit özelliklerini tablolar halinde 
tasarımcılara sunmaktır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, tablolaştırılan bu değerler kullanılarak, basınç 
etkisindeki T-enkesitli çelik yapı elemanlarının “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair 
Yönetmelik”e göre tasarım dayanımlarının hesaplanması ve pratik tasarım tablolarının oluşturulması hedef-
lenmektir. Kapsam: Bu çalışma, düz ve eğimli başlığa sahip I-enkesitli (IPN, IPE, HEA, HEB ve HEM) çelik 
hadde profilleriyle bu profillerin kesilmesiyle oluşan T-profillerin enkesit alanı, atalet momentleri, atalet ya-
rıçapları, mukavemet momentleri, burulma sabiti gibi enkesit özelliklerinin hesaplanmasından oluşmaktadır. 
Yöntem: Çalışmanın ilk aşamasında, düz ve eğimli başlıklı çelik profillerden birer adet I-enkesitli profil örnek 
olarak seçilerek, bu profillere ait enkesit özellikleri, el ile tek tek hesaplanmış ve hesaplama adımları göste-
rilmiştir. Hesaplarda, özellikle eğimli başlığa sahip I-profillerde, hatayı minimize etmek için; profil enkesiti, 
parçalara ayrılarak her bir parça için ayrı ayrı hesap yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, ilk aşamada 
seçilen profillerin gövdelerinin sırasıyla %40-%60 ve %50-%50 oranlarında bölünmesiyle üçer farklı gövde 
boyuna sahip T-enkesitli profiller elde edilmiş, ardından bu profillere ait enkesit özellikleri, yine el ile tek tek 
hesaplanarak hesap adımları detaylarıyla gösterilmiştir. I-enkesitli bir profilin gövdesinin farklı oranlarda ke-
silmesiyle oluşturulan enkesitlerde, başlık boyutları değişmediği için, başlığa ait çoğu enkesit özelliğinin kesil-
diği profilin başlıkları için hesaplanan değerlere eşit olduğu, ancak gövde boyundaki değişimin başta geomet-
rik merkezin konumu olmak üzere bütün enkesit özelliklerinin değişmesine neden olduğu belirlenmiştir. Ça-
lışmanın üçüncü aşamasında, el çözümleriyle enkesit özellikleri hesaplanan her enkesit grubu için (I-enkesitler 
ile %40, %50, %60 gövdeli T-enkesitler) oluşturulan hesap adımları, MS Excel programında kodlanarak farklı 
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I-profillerle bu profillerden elde edilen farklı gövde boyuna sahip T-profillerin enkesit özelliklerini hesaplayan 
programlar yazılmıştır. Bu programlar kullanılarak, çalışmanın kapsamında belirtilen bütün I-enkesitli çelik 
profiller ve bu profillerin gövdesinin sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda bölünmesiyle oluşan T-enkesitli 
çelik profiller için enkesit tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolardaki değerlerin doğruluğu, farklı enkesit grup-
ları için farklı yollarla kontrol edilmiştir. I-profillerin enkesit özellikleri, ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
uluslararası bir çelik üretici firmanın yayınladığı profil tablolarında verilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Düz 
başlıklı I-profillerden elde edilen T-profillerin enkesit özellikleri, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan bir yapı 
analizi ve tasarımı programı olan SAP2000 programından alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Eğimli başlık-
lı I-profillerin %40-%60 oranında kesilmesiyle oluşan T-profillerin enkesit özellikleriyle ilgili karşılaştırma 
verisi bulunamamıştır. Ancak, eğimli başlıklı I-enkesitli profillerin %50-%50 oranında kesilmesiyle oluşan 
T-profiller (diğer bir deyişle, eğimli başlıklı yarım I profiller) için hesaplanan değerler, DIN 1025’e göre 
hazırlanan bir profil tablosundaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Sınırlıklar: Çalışmada, şu ana kadar yalnız 
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan düz ve eğimli başlığa sahip I-enkesitli (IPN, IPE, HEA, HEB ve HEM) 
çelik hadde profilleriyle, bu profillerin gövdelerinin %40-%60 ve %50-%50 oranlarında kesilmesiyle oluşan 
T-profillerin çarpılma katsayısı haricindeki temel enkesit özellikleri hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Bulgular: 
I-profiller için oluşturulan enkesit tablolarındaki en büyük hata oranı %2,35 olarak tespit edilmiştir. Düz baş-
lıklı T-enkesitler için bu oran %2,0’dir. Eğimli başlıklı yarım T-profillerde ise en büyük hata oranının %3,3 ol-
duğu belirlenmiştir. Yuvarlama kaynaklı olduğuna inanılan bu hata oranları, çalışmada yazılan programların ve 
sunulan tabloların doğruluğunu kanıtlamaktadır. Sonuç: Bu çalışmada, farklı gövde boylarına sahip T-enkesitli 
çelik profillerin enkesit özelliklerini hesaplayan programlar yazılarak, ülkemizde farklı kullanım alanları için 
imal edilen T-profiller için enkesit tablolaları oluşturulmuştur. Tabloların, piyasada bu konuda çalışan mühen-
disler için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: T-Enkesitli Çelik Yapı Elemanları, Yarım I Profiller, Enkesit Özellikleri, SAP2000

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Fuad OKAY tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yazım aşamasında olan Tuğba 
ŞİMŞEK’in “T KESİTLİ ÇELİK BASINÇ ELEMANLARI” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasın-
dan türetilmiştir. 
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EL ALETLERİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLERDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN DURUŞ VE 
HAREKETLERİN ANALİZİ
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1-2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Mühendislik başta olmak üzere mimarlık ve benzeri pek çok alanda insanlar el aletleri ile çalışa-
rak bakım, imalat, sanatsal faaliyetler vb pek çok uygulamayı gerçekleştirmektedirler. İnsan faktörü devreye 
girdiğinde, yapılacak olan işin doğru ve kapsamlı bir şekilde planlanması son derece önemlidir. Üretilmesi 
ya da montajı planlanan ürünün her anlamda detaylı bir şekilde tasarlanmış olması onun kusursuz bir şekilde 
“ürün” haline gelmesi için yeterli olmayacaktır. Üretim esnasında, özellikle seri imalat söz konusu ise devreye 
girecek insan faktörünün de dikkate alınması önemlidir. Ürünün imal edilmesi aşamalarında insanların han-
gi aletleri kullanacağı, bu esnada vücutlarının hangi pozisyonları alacağı, o pozisyonda en fazla ne kadarlık 
bir kuvvet/moment vb üretebileceğinin bilinmesi önemlidir. Duruş bozuklukları altında ya da konfor sınırları 
dışında çalışmaları sonrası insanlar bir süre sonra istenilen performansı gösteremezler. Performansın düşmesi 
ise sadece imalatı yapılan ürünün sayıca yeterli sayıya ulaşamaması değil, kalite ve toleransların da istenilen 
seviyelerde olmamasına yol açabilir. Bu durumda ürünlerin beklenilen gibi olmaması ciddi anlamda para ve 
zaman kaybına neden olur. Diğer yandan usta işçilerin fiziksel olarak rahatsızlanmaları ve iş kazaları ya da iş 
kaynaklı zorlanmaların oluşturduğu konforsuzlukların vücut sağlığına geçici veya kalıcı etkilerinin oluşması 
söz konusu olabilir. Vücutları ile çalışan ve el aletleri kullanan bireylerin çalışmaları esnasında el aletlerini 
tutma ve hareket ettirme şekilleri ve bu esnada vücutlarının aldığı pozisyonların dikkate alınarak imalat pro-
seslerinin planlanması gereklidir. Bu sayede hem imalat süreleri, hem de imalat süreçleri sonrasında işçilerde 
olası tüm meslek kaynaklı sıkıntıları minimize etme şansı söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak uygun pro-
sedürlerin takip edilmesi ile en iyi kalitede ürünün en kısa sürede ve işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en 
sorunsuz şekilde üretilmesine yönelik planlama yapılabilir. Amaç: Bu çalışmada farklı konumlarda tornavidayı 
sağ eliyle dikey olarak tutan bir işçinin saat yönünde ve saat yönünün tersine tornavidayı 30 N luk bir kuvvetle 
döndürmesinin analizleri yapılarak, hangi pozisyon, tutuş ve döndürme şeklinin en uygun olduğu, diğerlerinin 
ise sürekli çalışma sonrası işçi vücudunda yaratacağı etkiler incelenmiştir. Kapsam: Yapılan bu çalışma SIE-
MENS JACK 8.4 programı kullanılarak farklı pozisyonlarda, farklı tutuş ve döndürme şekli altında insanların 
duruş ve hareketlerinin analizi yapılmış, buna göre yapılması gereken operasyonların planlanmasında dikkate 
alınması gereken unsurlar ortaya konulmuştur. Sınırlılıklar: Yerden yüksekliği 10 farklı pozisyonda tornavida 
ekseninin yere dik olması durumunda ve işçinin tornavida eksenine belirli bir mesafede iki ayağı yerde bu-
lunması durumundaki duruş ve hareketler analiz edilmiştir. Araştırmanın Problemi: Duruş Analizi: Yön-
tem: Bu çalışmada SIEMENS JACK 8.4 masaüstü tabanlı 3D insan modelleme ve simülasyon yazılımında 
tanımlanmış sanal bir insanla belirtilen çalışma şartlarına ilişki ergonomik analizler yapılmıştır. Bu çalışmada 
sanal insana 2 şer farklı yönde 10 ayrı hareket verilmiştir. Hareketlerin vücuttaki yapılabilirliği, vücutta olu-
şan zorlanmalar, bilek, dirsek, omuz, gövde, kalça, diz, ayak bileği için incelenmiştir. Harekete ilişkin RULA 
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(Rapid Upper Limp Assessment) skoru ve OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) skorları oluştu-
rulmuştur. Bele gelen baskı kuvvetleri, hareketin devamlı yapılması halinde gereken dinlenme süreleri ve her 
bir vücut bileşeni cinsinden hareketi yapabilme yeteneği sayısal olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Tornavidayı 
tutan sanal mankenin tornavida dik eksenine olan mesafesi, duruş pozisyonu, tornavidayı çevirme yönü ve 
tornavidanın yerden yüksekliğinin değişmesi ile insanın vücudunun her bir bileşeninin ne şekilde zorlandığı, 
hangi pozisyonlarda ve çevirme yönlerinde en rahat, hangilerinde en fazla zorlandığı belirlenmiştir. Sonuç: 
Bu çalışma sonucunda özellikle seri olarak çalışması istenen işçinin hangi pozisyonda en verimli ve rahat 
çalışabileceği anlaşılmıştır. Sürekli çalışma söz konusu olması durumunda çalışma prosedürünün ergonomik 
ve antropometrik analizleri yapılmış, yapılması zorunlu olan hareketlerin sürekli olması halinde çözüm öneri-
lerinin neler olabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Antropometri, El Aletleri, Hareket Analizi

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniver-
sitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde hazırlanmakta olan Anıl 
Orkun İYİKAN’ın “EL ALETLERİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLERDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN DURUŞ 
VE HAREKETLERİN ANALİZİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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SAP KURULUM SÜREÇLERİ VE ONAY MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR 
UYGULAMA ÇALIŞMASI
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1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: 21. Yüzyılda, küreselleşen dünyada, işletmelerin başarı olmalarının yolu rekabetten geçmektedir. 
Rekabette başarılı olabilmek için de ancak teknoloji yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması ile sağlanabi-
lir. Hızlı ve zorlu rekabetin mevcut olduğu günümüz dünya piyasalarında, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan 
işletmeler rekabette başarılı olmaktadır. Ancak işletmelerin teknoloji yönetiminde başarı sağlayabilmeleri; çok 
iyi işleyen bilgi teknolojilerine sahip olmalarına ve bunları organizasyonlarına adapte edebilmelerine bağlıdır. 
Şirketler hızla gelişip büyüyor olsa da, süreçler izlenebilir ve yönetilebilir bir sistem ile kontrol edilemiyorsa, 
şirket doğru yönetilemez ve kar-zarar ilişkileri gözlemlenemez. 1960’lardan sonra küreselleşme hızının daha 
da artmasına bağlı olarak tüm bu ihtiyaçların karşılanması için teknolojik sistemler yeni bir gelişime evril-
miş ve Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) (Enterprise Resources Planning-ERP) sistemleri ortaya çıkmış-
tır. KKP bütün fonksiyonlarını, iş ve bilgi akışlarını tek bir sistemde toplayarak şirketlerin hız problemlerini 
büyük ölçüde ortadan kaldırdığından, hem konsolide bir izlenebilirlik hem de ürün maliyetinlerinin düşürül-
mesine katkı sağladığından sonuçta karlılığa artırıcı etki görtermektedir. Günümüzde en çok kullanılan KKP 
sistemi SAP (Systems Analysis and Program)’dir. SAP modül bazlı geliştirilmiş yapısı ile her ne kadar paket 
bir program olsa da, sağladığı program geliştirme kabiliyeti ile işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarla-
nabilmektedir. Amaç: Bu çalışma, en yaygın KKP sistemi olan SAP’nin tüm kurulum aşamalarını incelemek 
ve operasyonel süreçlerdeki onayların iyileştirilmesini sağlamaya yöneliktir. Kapsam: Bu çalışma, üretim 
yapılan bir kamu kuruluşu ve üç ayrı özel şirketin iş süreçleri incelenerek, elde edilen sonuçlar ile yapılmış-
tır. Çalışmada, özellikle SAP’de en önemli parametrelerden biri olan malzeme ana verisi oluşturma süreçleri 
incelenmiş, bu süreçlerin SAP ile entegre çalışan Doküman ve İş Akışı Yönetimi (EBA) ile iyileştirilmesinin 
sağlanmasına yöneliktir. Sınırlıklar: SAP Onay mekanizmalarının iyileştirilmesi çalışması, EBA-SAP proje 
maliyetlerinden dolayı en kritik olan malzeme kodu oluşturma süreçlerini iyileştirmeye yönelik yapılmıştır. 
Yöntem: Çalışmada öncelikle şirketlerdeki malzeme ana verileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. İlgili veri ta-
banlarından malzeme ana verisi oluşturma trafikleri izlenmiş, kritik verilerin analizi yapılmış, bu verilerin tek 
bir kişi tarafından oluşturulması sonucu oluşabilecek hatalar ortaya çıkarılmıştır. Malzeme ana verisi üzerinde-
ki, üretim, satın alma, satış, lojistik, muhasebe gibi birimlere ait olan ana veriler için birimler ile görüşülerek iş 
akış süreçlerinde hangi üretim yerlerinde hangi birimlere hangi zorunlu veya opsiyonel alanların doldurulmak 
için gönderileceği belirlenmiştir. Bu kurguya göre üretim yeri ve malzeme türü bazında gerekli iş akışı para-
metrik uyarlamaları ve bilgilendirme maili altyapıları devreye alınmıştır. Bulgular: Mevcut durumda, mal-
zeme kodu oluşturma talepleri, ilgili malzeme sorumlusu personele excel ile e-posta ortamında gönderilerek 
üretim yapılacak ürünün malzeme kodunun sorumlu kişi tarafından tek seferde oluşturulması beklenmektedir. 
Bu durumda kullanıcının yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman yanlış malzeme kodu oluşturabildiği tespit 
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edilmiştir. Bu yanlış açılan ve kullanılamayacak malzeme kodları hem üretimin uzamasına, hem de sistemsel 
veri tabanı kirliliğine sebep olduğu ve ürün maliyetlerinin de zaman kaybı ve yanlış üretimden dolayı olumsuz 
yönde etkilendiği görülmüştür. SAP’nin malzeme kodu oluşturma süreçleri için standartta bir onay süreci olsa 
da, sistem esnek olmadığından çalışma yapılan işletmelerin ihtiyacını karşılayamamaktadır. SAP ile entegre 
çalışan uyarlanabilir bir iş akışı sisteminin olması gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Sonuç: Çalışma 
sonunda, üretim yapılacak malzeme kodu için malzeme kod talebi EBA iş akışı sistemi üzerinden yapılmıştır. 
Buna göre, malzeme kodunu talep eden kişi, malzeme temel verilerini doldurarak süreci başlatmış ve süreç 
sistem yetkilisi tarafından kurgulanan iş akışına göre sırayla, satın alma, satış, üretim, lojistik ve muhasebe 
birimlerinin EBA üzerinden ilgili ana veri alanlarını doldurup onay vermeleri ile tamamlanmıştır. İlgili alanlar, 
verilerin sahibi birimler tarafından girildiğinden malzeme kod süreçlerindeki yanlış kod oluşturulması prob-
lemi minimize edilerek, üretim aşamalarının daha kısa sürede tamamlanmasına katkıda bulunulmuş, böylece 
toplam maliyet minimizasyonuna katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SAP, ERP, SAP Onay Süreçleri, İş Akışı
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR İNŞAAT PROJESİ İÇİN BUZDOLABI 
SEÇİMİ

Kasım BAYNAL1, Yıldız ŞAHİN2, Saime TAPHASANOĞLU3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: İnşaat sektörü, sağladığı istihdam olanağı ve katma değer bakımından ülke ekonomileri için farklı 
bir önem arz etmektedir. İnşaat üretimi artık sadece basit şekilde bir yapının üretilmesi olarak değil, çevreye 
duyarlı, hem sosyal yaşama hem toplumsal yapıya doğrudan etki eden, sürdürülebilir üretim anlamını da ifade 
etmektedir. Türkiye’de son 10 yılda inşaat sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. Artan kâr oranları yatırımcıla-
rın bu sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Hatta sanayi sektöründe faaliyet gösteren pek çok firma inşaat sektörün-
deki pastadan pay almak için büyük projelere ve ortaklıklara girmişlerdir. Kapitalist sistemde yüksek kâr kısa 
vadede cazip bir unsur olsa da uzun vadede geri dönülmez zararlara sebep olacaktır. Bunların başında tarım 
alanlarının ziyan edilmesi, yeşil alanların beton yığınlarına dönüştürülmesi, İstanbul gibi nadide bir şehrin si-
luetinin bozulması vb. sayılabilir. Türkiye İnşaat Sektörü(TİS), büyük oranda ulusal sermayeye dayanan yapısı 
ve çok sayıda meslek dalını ilgilendirmesi sebebiyle istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda büyük deneyim ve potansiyele sahip olan TİS, 200’den fazla alt sek-
törü harekete geçirme özelliği nedeniyle “lokomotif sektör” ve aynı zamanda yarattığı büyük istihdam olanağı 
nedeniyle de “sünger sektör” olarak anılmaktadır. İnşaat sektöründe artan rekabet ortamında ilgi çekici yeni-
likler ve farklılıklar zorunlu hale gelmiştir. Çalışmada ele alınan işletme, kaba inşaatını tamamladığı villaların 
satışlarında beklenen sayıya ulaşamamış bu nedenle projeye buzdolabı da ilave etmeye karar vermiştir. Ancak 
bunu yaparken kâr payının azalmasını istememektedir. Villalar süper lüks sınıfında olduğu için daha yüksek 
kalitede ve iyi marka bir tercih yapması zorunludur. Bu çalışmada basit bir konu gibi görünen buzdolabı seçimi 
problemi(BSP), rekabetçi ortamda kâr oranını düşürmeden 250 adet lüks villa inşa ederek, bunları kısa sürede 
satmak isteyen; buzdolabını öncelikli ve dikkat çekici bir reklam unsuru olarak kullanma amacı taşıyan inşaat 
firması için son derece önemli bir problemdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı araştırmaya konu olan inşaat firma-
sının satışa sunacağı lüks villalar için ortaya konulan değerlendirme kriterleri doğrultusunda en uygun buzdo-
labı alternatifini belirlemektir. Kapsam: Karar problemine konu olan araştırma, İstanbul’da faaliyet gösteren 
bir inşaat firmasının çalışanlarıyla mevcut müşterilerini kapsamaktadır. Firmada çalışan genel müdür, iç mi-
marlar, mimar, proje müdürü, finans müdürü, satış ve pazarlama müdürleri ile 17 site sakini karar verici ve de-
ğerlendirici konumundadır. Sınırlıklar: Araştırma, söz konusu inşaat firmasının faaliyet gösterdiği lüks inşaat 
sınıfında alım gücüne sahip müşterileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma iki aşamalı olarak yapılmıştır. 
İlk aşamasında karar verici grup(KVG) tarafından değerlendirme kriterlerinin tespit edilmesi ve tercih edilen 
Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV) yöntemi olan AHS ile kriter ağırlıkları belirlenmiştir. İkinci aşamasındaysa 
probleme özel pek çok kriterin dikkate alındığı ve birbirine yakın değerlere sahip 8 alternatifin (A,B,C,D, E, 
F,G,H) karşılaştırılması amacıyla yine ÇKKV yöntemlerinden olan VİKOR yöntemiyle mevcut alternatifler 
arasında en iyi uzlaşık çözümü veren alternatif belirlenmiştir. KVG’ un ortak çalışması sonucu değerlendir-
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mede kullanılacak karar kriterleri; Fiyat(F), Dondurucu bölme hacmi(DBH), Soğutucu bölme hacmi(SBH), 
Yıllık enerji sarfiyatı(YES), Günlük enerji sarfiyatı(GES), Ses seviyesi(SS), Servis imkânı(Sİ), Görsel 
etkileyicilik(GE), İç dizayn kullanım konforu(İDKF) ve Elektrik kesintisinde gıdaları saklama süresi(EKGSS) 
olarak belirlenmiştir. Mevcut müşterilerden 17 kişilik değerlendirme grubu, Saaty tarafından geliştirilen 1-9 
skalasını kullanarak değerlendirme kriterlerinin kıyaslanması işlemini gerçekleştirmişlerdir. Bu değerlendir-
meler yapılırken seçeneklerin iç ve dış resimleri ve özellikleri dikkate alınmıştır. Seçenekler yerli ve yabancı 
markalardır; A++ enerji sınıfında ve gardırop modellerdir. Analizden önce kriterlerin fayda veya maliyet kriteri 
olduğunun tespit edilmesi gerekir. Çalışmada; fiyat, yıllık enerji sarfiyatı, günlük enerji sarfiyatı, ses seviyesi 
kriterleri maliyet özelliği; soğutucu ve dondurucu bölme hacmi, servis imkânı, görsel etkileyicilik, kullanım 
kolaylığı ve elektrik kesildiğinde gıdaları saklama süresi kriterleri ise fayda özelliği taşımaktadır. Bulgular: 
Çalışmanın birinci aşamasında AHS yöntemi kullanılarak hesaplanan kriter ağırlıkları; F(0,35), DBH(0,167), 
SBH(0,125), YES(0,089), GES(0,089), SS(0,032), Sİ(0,065), GE(0,023), İDFK(0,022) ve EKGSS(0,039) ola-
rak hesaplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, birinci aşamadan elde edilen kriter ağırlıkları kullanılarak 
VİKOR yöntemi uygulanmış ve bu sayede tespit edilen 8 alternatif buzdolabı arasından müşteri beklentilerini 
en iyi şekilde karşılayan C alternatifi eniyi uzlaşık çözüm olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, 
mimarından satış elemanına kadar her kademede katılımın gerçekleştiği toplam kalite anlayışına sahip olan 
firmanın farklı önerileri ve kriterleri dikkate alarak en doğru ve karar vericilerin uzlaşısını sağlayacak bir so-
nuca ulaşmak amacıyla tercih ettiği ÇKKV tekniklerinden VİKOR yönteminin tatmin edici bir sonuç verdiği 
görülmüştür. VİKOR yöntemiyle yapılan BSP’ nde v=(0,00; 0,25) parametreleri için seçeneklerin sıralama-
larının değişmediği ve en iyi seçeneğin C markası olduğu görülmüştür. Çalışma neticesinde firmanın ağırlığı 
maksimum olan fiyat kriterine uygun bir şekilde minimum fiyata sahip olan C marka buzdolabının diğer kriter-
leri de tatmin edici ölçüde sağladığı düşünülerek örnek villa için alınmasına karar verilmiştir. Yaklaşık 1 aylık 
sürede örnek villayı gezen 453 müşterinin ilgisini çeken bu uygulama satışlarda %11’lik bir artış sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Buzdolabı Seçimi, ÇKKV, AHS, VİKOR
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İNŞAAT İŞÇİLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ 

Selman ASLAN1, Emel ORAL2

1Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Muş / Türkiye

2Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Giriş: İş kazaları sorunu başta gelişmemiş ülkeler olmak üzere birçok ülkenin ortak paydasını oluştur-
maktadır. Bu kazalara getirilen önlemlere rağmen alınan tedbirler hala istenilen seviyeye ulaşamamıştır. İş 
kazalarının nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalara göre, 
iş kazaları birçok nedenden dolayı meydana gelmektedir. Bunlar, yetersiz önlemlerden, çalışanların işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hakkındaki bilinç eksikliğinden, işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bir külfet 
olarak görmesinden, denetim yetersizliğinden gibi nedenlerden oluşmaktadır. Meydana gelen iş kazaları so-
nucunda ölüm, yaralanma veya maddi ve manevi zarar olmaktadır. Bu kazaları sonucu ülkelerin ekonomileri 
dolaylı olarak zarar görmektedir. Bu bağlamda, iş kazalarının azaltılması için işçi sağlığı ve iş güvenliği far-
kındalığı büyük önem taşımaktadır. İş kazalarının en çok gerçekleştiği alanlardan biri olan inşaat sektöründe, 
iş kazalarını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar kapsamında işçilerin özellikle işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak kendi öz bilinçlerinin hangi seviyede olduğu ve çalışma ortamlarının işçi 
sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığı önem arz etmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
inşaat işçilerinin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını belirlemek ve çalıştıkları ortamda iş 
güvenliği kapsamında alınan önlemleri tespit etmektir. Bu doğrultuda çalışmanın kapsamı Muş İli olarak be-
lirlenerek bu ildeki farklı inşaat şantiyelerinden 64 işçiye anket çalışması uygulanmıştır. Yöntem: Uygulanan 
anket üç bölümden oluşmakta olup ilk bölümde işçi bilgilerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölüm, 
bulundukları çalışma ortamının işçi güvenliğine yönelik yaptığı uygulamaları tespit etmeye ayrılmıştır. Son 
bölüm ise, işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki kendi öz bilinçleriyle ilgili sorulardan oluşmak-
tadır. Bulgular: Anketin uygulandığı katılımcılarının büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin düşük olduğu, 
hatta katılımcılarının yaklaşık yüzde yetmişinin ortaokul ve altı seviyesinde olduğu görülmektedir. Aynı şekil-
de yine büyük oranın iş tecrübelerinin fazla olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma ortamına yönelik bilgi edinme 
amaçlı oluşturulmuş sorularda, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınan önlemlerin yetersiz olduğu belirlen-
miştir. Yetersiz kalan önlemlerin başında, iş ortamlarında bulundurulması gereken iş güvenliği uzmanının ol-
madığı, işverenlerin çalışanlarla bu konu üzerinde bilgi alışverişi yapmadığı cevabına ulaşılmıştır. İşçilerin de 
bu alanda yapılması gerekenler konusunda farkındalıklarının gelişmediği, kendi hakları çerçevesinde alınması 
gereken önlemler açısından bilgilerinin eksik olduğunun farkına varılmıştır. Bununla birlikte işçilere dışarıdan 
gelen güvenlik uyarılarının da genelde gerçekleşmediği, bu farkındalığı oluşturabilecek önemli motivasyonun 
ve teşvikin eksik olduğu görülmüştür. Sonuç: İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tam anlamı ile istenilen başarıya 
ulaşabilmesi için bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir. Son yıllarda iş kazalarını azaltmaya yönelik çalış-
maların artmasına karşılık işçilerin bilinçlendirilmesi yönündeki gelişmelerin de aynı oranda olumlu sonuçlan-
ması gerekmektedir. Yapılmış çalışmalar incelendiğinde, işçilerde işçi sağlığı ve iş güvenliği bilinciyle ilgili 
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yeterince araştırma yapılmadığı ve bu işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalarının 
da olmadığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmada, oluşturulması gereken bilincin, anketin uygulandığı işçi-
lerde yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden biri; anketin uygulandığı işçilerin çoğun-
luğunun işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimini almamasıdır. Düzenli işçi sağlığı ve iş güvenliği kontrolleri, iş 
güvenliği uzmanının olmaması ve yetkili kişilerden işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili yeterince bilgilendirmenin 
yapılmaması diğer sebepleri oluşturmaktadır. İş kazalarını azaltmak için, iş kazalarına direk maruz kalabilecek 
işçilerin yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincine sahip olması gerekir. Başta işverenler olmak üzere diğer 
yetkili kişilerinin bunun farkında olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İnşaat İşçisi, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Bilinci
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BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK ÖZELLİKLERİNE FARKLI REZERVUAR 
MODELLEME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ

Alper ALDEMİR

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Milenyumun başında ivme kazanan baraj ve hidroelektrik santral inşası aslında değişen dünya 
düzeninin getirdiği enerji ve su ihtiyacının sosyo-ekonomik yansımasıdır. Teknoloji seviyesindeki artış, son 
yıllarda insanlığın daha önce hiç tanık olmadığı derecede enerji tüketimine neden olmuştur. Bu enerji ihtiyacı, 
küresel ısınma tehdidi nedeniyle toplumları sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Barajlar, sürdü-
rülebilir enerji kaynaklarının en öne çıkan tiplerinden birisidir. Bu yapılar doğaları gereği enerji üretimi için 
yüksek debi ve/veya yüksek cazibeye sahip kaynaklar oluşturmak için tasarlanmaktadır. Bu nedenle tasarım 
aşamasında, rezervuardaki suyun etkileşimin doğru bir şekilde modellenmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, 
baraj gövdesi-rezervuar etkileşimi yapının sismik davranışını doğrudan etkilemektedir. Literatürde rezervuar 
suyunun sismik etkileşimini modellemek için üç farklı metot mevcuttur, i- Westergaard (1933: 418-433) ek 
kütlesi, ii- Lagrange akışkan elemanları (Fluid79) ve iii- Euler akışkan elemanları (Fluid29). Bu modelleme 
tekniklerinin barajların sismik özelliklerine etkisi incelenmelidir. Amaç: Bu çalışmada rezervuar modelleme 
tekniklerinin beton ağırlık barajların sismik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma-
da, altı farklı beton ağırlık baraj kesitinin üç farklı rezervuar modelleme tekniği kullanılarak numerik modelleri 
oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında seçilen bu altı farklı kesit; kısa, orta yüksekliğe sahip ve yüksek barajları 
tarif etmesi için üç farklı yükseklik (50m, 100m ve 150m) kullanılarak modellenmiştir. Kısacası toplamda 54 
adet farklı baraj modeli elde edilmiştir. Oluşturulan baraj gövde modellerinin sismik özellikleri belirlenmiştir. 
Böylece farklı rezervuar modelleme tekniklerinin sismik davranış tahmininde yol açtığı farklılıklar incelen-
miştir. Çalışmada hem rezervuar-baraj hem de zemin-baraj etkileşimlerini dikkate alan sonlu eleman modelleri 
kullanılmıştır. Sınırlıklar: Çalışmada, iki boyutlu modeller kullanıldığından vadi geometrisinden kaynaklı 
etkiler dikkate alınmamıştır. Yöntem: Çalışmada sınanacak kesitlere sahip baraj geometrileri çok amaçlı sonlu 
eleman programı ANSYS (v17.1)’de oluşturulmuştur. Modellerde baraj gövdesi ve zemin kabuk elemanlarıyla 
rezervuar ise Lagrange veya Euler formülasyonuna sahip akışkan elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Tüm 
modellerde zemin etkileşimin doğru bir şekilde göz önünde bulundurmak için Sevim vd. (2011: 295-303) 
tarafından önerildiği üzere baraj yüksekliğinin üç katı kadar derinlik ve genişliğe kadar uzatılmıştır. Euler 
formülasyonuna sahip akışkan elemanlar içeren numerik modellerde serbestlik dereceleri arasındaki uyum-
suzluğu gidermek için yapısal elemanlara bağlı akışkan elemanlarda basınç ve deplasman serbestlik dereceleri 
kullanılırken diğer akışkan elemanlarda sadece basınç serbestlik derecesi kullanılmıştır. Bu durum simetrik 
olmayan rijitlik matrisine sebep olmaktadır. Ayrıca rezervuardaki geri yansımaları engellemek için rezervuarın 
sonundaki akışkan elemanlar için içsel sürtünme değeri maksimum olarak alınmıştır. Lagrange formülasyonu-
na sahip akışkan eleman kullanılan modellerde, kabuk elemanlarına komşu akışkan elemanlar normal yönde 
eşit deplasman sağlayan kısıtlamalar (constraint) tanımlanarak modellenmiştir. Son olarak Westergaard (1933) 
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ek kütleli modellerde ise baraj memba yüzeyindeki düğüm noktalarına birer adet ek kütle tanımlanmıştır. Bu 
ek kütleler eğimli memba yüzeye sahip modellerde Kuo (1982) uyarınca iki yönlü kütle tanımlanarak veril-
miştir. Bulgular: Gerçekleştirilen numerik modeller sonucunda Westergaard ek kütlesi ve Lagrange formü-
lasyonuna sahip akışkan elemanlı modeller Euler akışkan elemanlı modellere göre sırasıyla ortalama %4,5 ve 
%24,8’lik farklar yaratmıştır. Bu hata oranları ikinci ve üçüncü periyotlar için oldukça büyük bir artış göste-
rerek her iki modelleme tekniği için %50’lere kadar çıkmaktadır. Ayrıca, hata oranlarının seçilen kesit tipine 
bağımlı olmadığı gözlemlenmiştir. Son olarak artan baraj yüksekliğiyle yüksek mod etkilerinin tahmin edilme 
doğruluk payının düşmekte olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada rezervuar modelleme tekniklerinin 
periyot tahminine etkisi irdelenmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen analizler sonucunda Westergaard (1933) ek 
kütlesinin Kuo (1982) metodu kullanılarak modellere yansıtıldığı durumlarda hâkim periyodun oldukça iyi bir 
şekilde tahmin edildiği gözlemlenmiştir. Fakat, bu metot yüksek mod etkilerini doğruluk payı oldukça düşük 
bir şekilde tahmin edebilmektedir. Bu nedenle bu metodun spektrum analizinde veya zaman tanım alanında 
gerçekleştirilen analizlerde kullanılması sonuçları olumsuz etkileyeceği tespit edilmiştir. Lagrange formülas-
yonuna sahip akışkan elemanlar ise hâkim mod da dâhil olmak üzere hiçbir modu istenilen kesinlikle tahmin 
edemediği tespit edilmiştir. Bu nedenle bu tip elemanların baraj modellerinde kullanılması önerilmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beton Ağırlık Barajlar, Modal Analiz, Rezervuar Modelleme Teknikleri
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ELAZIĞ ŞAHİNKAYA ÖRNEĞİNDE BİR ARKEOPARK ÖNERİSİ

Fürüzan ASLAN1, Oğuz ATEŞ2

1-2İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Malatya / Türkiye

Öz: Giriş: Yüzyıllardan beri Anadolu, birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bu kültür 
varlıklarının izleri hemen hemen yok denecek seviyeye gelmiş ve arkeolojik alan ismiyle karşımıza çıkmıştır. 
“Yaşayan alan” niteliğinde olan bu değerlerin, korunması, yaşatılması, ön plana çıkarılıp vizyon değerinin 
arttırılması, kentle entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Çalışma alanı olan Şahinkaya Köyü Arkeo-
park alanında yapılan doğal, kültürel, swot analizleri ve anket çalışmalarıyla analiz edilip uygun kullanımlarla 
işlevselliğinin sağlanabileceği öneriler getirilmiştir. Amaç: Bu çalışmada arkeolojik sit alanlarının, peyzaj 
tasarımları aracılığıyla tanıtımının yapılıp ana odak noktası haline getirilmesi, arkeolojik alanlarda peyzaj 
kavramının oluşması amaçlanmıştır. . Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini evrenini, Elazığ’da yaşayan, 
18 yaş ve üzeri yetişkin bireylerden oluşmaktadır. Bu evrende, 424 yetişkin üzerinden çalışılmış ve bu evren 
kendi içinde 8 bölgeden oluşmaktadır Örneklemini ise bu kişiler arasından rasgele yöntemle seçilmiş katılımcı 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden Şahinkaya köyü, Toki, Ve-
dat Dalokay Caddesi ve çevresi, D260 Kavşağı ve çevresi, Salim Hazardağ Caddesi ve çevresi, Gazi caddesi, 
Fırat Üniversite, İmam Efendi Bulvarı ve çevresi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Yöntem aşaması; verilerin 
toplanması, analiz, verilerin çözüm ve yorumlanması başlıkları altında incelenmiştir. Veri Toplama Aşaması; 
Çalışma alanında yapılan gözlemler. Yetkililerle yapılan görüşmeler. Çalışma alanı fotoğraf çekimleri. Kurum 
kuruluşlardan elde edilen veriler. Analiz Aşaması;Veri sentezleri Swot analizleri Çalışma alanı fotoğrafları kul-
lanımı. Kurum kuruluşlar vasıtasıyla kullanılan belgeler. Verilerin çözümü ve yorumlanması aşaması; Elazığ 
Şahinkaya Köyü Arkeopark alanına dair yapılan analiz, oluşturulan veriler ve anketler neticesinde yorumlanıp 
öneriler getirilmiştir. Bulgular: Anket verileri doğrultusunda Elazığ’ın tarihi ve kültürel mirası hakkında er-
kekler, kadınlara göre daha çok bilgiye sahiptirler. Kadınların bilinçlendirilmesi demek bir toplumun bilinç-
lenmesi demektir. Bu nedenle ‘Elazığ’da ki kadınların Halk Eğitim Merkezlerinde, okullarda vb. yerlerde 
Elazığ’ın tarihi ve kültürel mirası hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Elazığ’da yaşama isteği; yaşlı-
larda, gençlere; eğitim düzeyi düşük olanlarda, yüksek olanlara göre daha fazladır.Elazığ’daki eski yapıların 
üstüne yapılan yeni binaların yıkılmasını halkın büyük çoğunluğu istemektedir. Elazığ’da ki halk kültürel ve 
tarihi mirasını korumak istemektedir. Elazığ’da bugün İslam ve Hıristiyan dinlerine mensup, Türk, Kürt ve 
Ermeni gibi etnik kökene sahip yurttaşlar bir arada yaşamaktadır. 25 soruluk ankete katılanların, çocuklarını 
müzelere ve tarihi mekânlara götürme durumu; çok düşüktür. Bu anket sonucuna göre bireyler çocuklarının 
gelecekte geçmiş tarihinden ve kültüründen uzaklaşacaklarının farkında değillerdir. Bu sorun üzerine gidilmeli 
ve halk bilinçlendirilmelidir. Sonuç: Kültür turizmi açısından arkeolojik sit alanlarının önemi günden güne 
artmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte ülkemiz tarafından arkeolojik sit alanlarının tanıtımının yapılabilmesi 
amacıyla her arkeolojik sit alanının tampon bölge konumuna gelebilmesi için birtakım kararlar alınmıştır. Bu 
doğrultuda peyzaj mimarlığı meslek disiplini tarafından oluşturulacak peyzaj planlama ve tasarımlarına ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Bu çerçevede; kent kimliğinin korunup ön plana çıkarılmasının sağlanmalı, turizm faaliyetleri 
yoluyla bölgesel ekonomik büyümenin gelişimini desteklenmeli, alanı tasarlarken halk için ulaşılabilir olması 
sağlanmalıdır. Ayrıca Fırat Üniversitesi ve diğer kuruluşlarda Elazığ’ın tarihi ile ilgili yapılan sempozyum, 
panel vb. toplantılara halk davet edilmeli, akademik kesim ile sınırlı kalmamalıdır. Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Turizm İl Müdürlüğü iş birliği yapılarak çocukların tarihi ve turistik gezileri programa bağlanmalıdır. Tarihi 
ve kültürel mirası koruma ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, halk 
eğitimi sağlanmalı, çalışmalar sırasında kentin tarihi dokusuna zarar verilmemelidir sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Arkeopark , Arkeolojik Sit Alanı, Peyzaj Tasarımı 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Fürüzan ASLAN ve Oğuz ATEŞ tarafından 2017-2018 İnönü Üniversitesi 
GSTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Stüdyo IV dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN DR HASANBEY 
CADDESİ ÖRNEĞİ

Fürüzan ASLAN1, Gamze KILINÇ2

1-2İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Malatya / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanlığın var olması ve yerleşik hayata geçmesiyle başlayan kentleşme, günümüze kadar hem bi-
çimsel hem de yaklaşımsal olarak değişerek gelmiştir. Değişen kentler aynı zamanda sorunları ve aynı zaman-
da sürekli yenilenmeyi de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla kent planlaması ve tasarımı konusunda farklı 
arayışlara sebep olmuştur. Bu arayışlar ortaya çıkan sorunlarla birlikte gelişmiş ve çözüm odaklı yaklaşımlar 
olmuştur. Bu yaklaşımların en popüler olanlarından biri peyzaj şehirciliğidir. Yaklaşımın içeriğinin çok net 
olmamasına karşın kentlerde peyzaj tabanlı hareket edilmesini öngörür.Bu yaklaşım öncülüğünde ekolojik 
olarak büyük tahribat yaşamış, kent merkezinde kentleşmenin gerisinde kalmış Kahramanmaraş-Elbistan Dr. 
Hasanbey Caddesi üzerinden önerilerde bulunulmuştur. Amaç: Kentin en eski yerleşim yeri alan mahalle 
yapılaşmanın günümüzde kentin farklı bölgelerine kaymasıyla birlikte şehir merkezinde olmasına rağmen 
gelişememiştir. Arazi çalışmaları ve mevcut verilerden faydalanılarak alanın özelliklerini, yapıların durum-
larını ve mekânsal niteliklerini belirlenmiştir. Elbistan-Köprübaşı mahallesinin daha yaşanılır bir kent olması 
ve turistik açıdan cazip bir hale getirilebilmesi için öneri alan kullanımları amaçlanmıştır.. Kapsam: Yapılan 
bu çalışma Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi, Köprübaşı mahallesi ve özellikle Dr Hasanbey caddesi çevresi 
oluşturmaktadır. Özellikle konumu ve Ceyhan nehriyle dikkat çeken ilçede seçilen çalışma alanı da Ceyhan 
nehri çevresinde yer almaktadır. Sınırlıklar: Araştırma zaman gerektirdiğinden Elbistan-Köprübaşı sınırlandı-
rılmıştır. Yöntem: Belirlenen çalışma alanına ilişkin peyzaj şehirciliği kuramının deneyimlenmesi bağlamında 
gerçekleştirilecek çalışmalara altlık oluşturacak peyzaj envanteri literatür çalışmaları ile başlamış, arazi ve 
büro çalışmaları ile devam etmiştir. Bu amaç doğrultusunda peyzaj şehirciliği kavramı konusunda yapılmış 
kaynaklar taranmış ve uygun yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma amacının ve alanının belirlenmesinin 
ardından envanterin oluşturulması ve daha sonra oluşturulacak öneri alan kullanımları ve peyzaj tasarımına 
ulaşabilmek için arazi ve büro olmak üzere iki bölümde çalışmalar gerçekleştirilmiştir Aralıklı tarihlerle gidil-
miş ve alana ilişkin fotoğraflar çekilmiştir. Ayrıca beldede yaşayan yerel halk gözlemlenmiş ve yaşayışları in-
celenmiştir. . Bulgular: Çalışma kapsamında araştırma bulgusu olarak arazi çalışmaları ve mevcut verilerden 
faydalanılarak alanın özelliklerini, yapıların durumlarını ve mekânsal niteliklerini belirlenmiştir. Köprübaşı 
mahallesinin daha yaşanılır ekolojik bir kent olması ve turistik açıdan cazip bir hale getirilebilmesi için öneri 
alan kullanımları sunulmuştur. Yapılarda peyzaj şehirciliği doğrultusunda düşünülen müdahaleler ve öneri 
kullanımlar sonrasında, çalışma alanındaki sokaklar, sokakların yapıları ve yeşil alanlarla ilişkisi irdelenerek, 
bazı sokak iyileştirilme çalışmaları ve açık alan kullanımlarına yönelik öneriler getirilmiştir. Araştırma alanına 
gidilerek yapıların çeşitli özellikleri tespit edilmiş ve bu tesbitler sonucunda farklı kategorilerde veriler elde 
edilmiştir. Yapılara öneri müdahaleler getirme aşamasında Yapı kalitesi ve yapı niteliği incelenmiştir. Buna 
göre özellikle Dr Hasanbey caddesi etrafındaki yapıların büyük çoğunluğu yaşamaya elverişsiz olup geri kalan 
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kısmı ise onarım gerektirmektedir. Caddenin bir tarafının su diğer tarafının yapılaşma olması şu anki durumda 
mekansal olarak boyut kargaşasına sebep olmaktadır. Cadde etrafında tarihi değeri olan herhangi bir yapı bu-
lunmamaktadır. Peyzaj şehirciliği yaklaşımıyla tekrar düzenlenmesi önerilen alanda su temininin göz önünde 
bulundurulması, atık su ve zemin suyu, ulaşım sistemleri konuları tekrar ele alınmalıdır. Ayrıca yapılarda gerek 
görülen yapılarda onarım ve dönüşümün yaklaşımın öngördüğü şekilde Detroit örneğinde olduğu gibi enerji 
tasarrufu yapması amaçlanmalıdır. Köprübaşı mahallesi merkeze yakınlığı, elverişli topografik özellikleri ve 
Ceyhan nehri kıyısında olması sebebiyle önemli potansiyelleri içerisinde barındırmaktadır. Peyzaj şehirciliği 
yaklaşımı temelinde su değerlendirme, depolama ve filtreleme, suyun iyileştirilmesi konuları yer alır. Bu bağ-
lamda içerisi atıklarla dolmuş olan nehir temizlenerek etrafındaki rekreasyon alanlarını aktif hale getirmek için 
olanak sağlanabilir. Bu sayede ekolojik döngü ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atılmış olacaktır. 
Bu temizleme sisteminde Houtan parkı örneğindeki gibi tamamen bitkisel çalışma ile yapılması peyzaj şehir-
ciliği savunuculuğunun en temel ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Dr Hasanbey caddesi etrafındaki yerleşim 
yerleri çok eski olduğundan yapılar sağlıksız, düzensiz ve rekreatif faliyetlere el verir durumda değildir. Açık 
alan kavramı üzerine konuşulacak boşluklar bulunuyor olsa da yeşil alan kavramından bu alanda söz etmek 
imkansızdır. Bölgedeki bitkisel dokunun tamamının tahrip edilmiş hatta yok edilmiş olması yeşil alan oluştur-
ma sürecinin önemi bir planlama ve uzun bir süreç gerektirdiğinin göstermektedir. Peyzaj şehirciliği peyzaj 
ekolojisi, Jeomorfoloji, hidroloji, iklim ve bitki örtüsü, mevcut ekolojik kaynakların kimliklendirilmesi ve yeni 
kaynakların sunulmasını gerektirmektedir. Yani kendi kendini sürdürebilen bir peyzaj oluşturulması esastır. 
Bu bağlamda Cadde kenarına High Line Projesinde olduğu gibi bitkilendirme temeline dayanan aynı zamanda 
rekreasyonel fonksiyonları içerisinde barındıran yeşil alan oluşturulması hem kente mahalle için hem de kent 
için önemli bir kazanım olacaktır. Sonuç:Günümüzde yapılan çalışmalara bakıldığında peyzaj tasarımı ve 
planlamasının aynı bağlamda ilerleyemediği görülmektedir. Planlama kararlarının alınmamış olması yapılan 
tasarımları da bazen etkisiz hale getirmektedir.Peyzaj şehirciliği kavram olarak tam temellere dayandırılma-
mış bir yaklaşım olsa da bu bağlamda hazırlanan High Line Projesi, Fresh Kılls, Detroit gibi örnekler peyzaj 
mimarlığı kavramının tekrar hatırlanmasına, öneminin vurgulanmasına ve uzun süreçlerde büyük kazanımlar 
sağlanacağını göstermiştir. Bu bağlamda çalışma alanı olarak seçilen ve çok eski yerleşim alanı olan Köprübaşı 
mahallesi peyzaj temellerini içerisinde barındırmaması dolayısıyla hem ekolojik olarak hem de yapısal olarak 
kötü sonuçlanmıştır. Önerilen çalışmalarla birlikte kent içerisinde bulunan bu alan hem kent imajını yenile-
yecek aynı zamanda kentsel dönüşümünü ekolojik tabanlı gerçekleştirmiş olacaktır. Alanda bulunan ve son 
derece kıymetli olan su ögesi yapılan doğru çalışmalarla hem önemli bir rekreasyon alanı hem büyük ölçüde 
turist çekebilecek özelliklerdedir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Şehirciliği, Şehircilik Akımları, Peyzaj Tasarımı

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Fürüzan ASLAN tarafından Yüksek Lisans Dersi olarak yürütülen “Pey-
zaj Şehirciliği” dersi kapsamında İnönü Üniversitesi, GSTF, (Fen Bilimleri Enstitüsü ) Yüksek Lisans öğ-
rencisi Gamze KILINÇ’ın çalışmasından türetilmiştir.
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FİNE KİNEEY YÖNTEMİYLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Selman ASLAN1, H.Furkan BİLGİ2

1Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Muş / Türkiye

2 Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği ABD, Adana / Türkiye

 

Öz: Giriş: İş kazaları, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleri için önemli bir sorun arz 
etmektedir. Bununla birlikte oluşturulacak doğru yöntem ve alınan önlemlerle birlikte bu kazaları en aza indir-
gemek hatta ortadan kaldırmak mümkündür. İşverenlerin, işçilerin ve uzmanların karşılıklı iş birliği içerisinde 
geliştirdiği farkındalık ve bilinç, istenilen başarıya ulaşmadaki en önemli adımı oluşturmaktadır. İş kazalarını 
etkin bir şekilde azaltmaya yönelik yapılması gerekenlerin başında risk değerlendirmesi gelir. Ülkemizde, 
6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri gereği, işyerlerine risk değerlendirmesi analizi yapma zorunluluğu 
getirilmiştir. Risk değerlendirmesi, iş esnasında oluşabilecek riskler hakkında öngörüde bulunabilmek için 
mantıksal ve sistematik yöntemler çerçevesinde gelişir. Çalışanları korumak, üretim güvenliğini oluşturmak 
ve işletme güvenliğini sağlamak olmak üzere üç ana temel ilke üzerinden giden risk yönetimi, riski tanımla-
yarak bu unsurları belirleme ve bunun üzerine bir rapor hazırlama sürecini izlemektedir. Doğru hazırlanmış, 
sistematik bir risk değerlendirme raporu, işçilere daha güvenli bir iş ortamını sağlamasının yanında, işverenin 
de oluşabilecek hasarları öngörmesini sağlayarak oluşabilecek maddi ve manevi hasarların önüne geçer. Siste-
matik olarak yapılacak bir risk analizi çalışan ve işverene güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, karşılıklı iş 
verimliliğinin artmasına yönelik güdülenmeyi teşvik eder. Risk değerlendirme yöntemlerinin en yaygın olanla-
rından biri Fine Kineey risk değerlendirme metodudur. Amaç ve Kapsam: Bu çalışma, şehirlerdeki işlek cadde, 
meydan veya bulvar gibi, gün içinde insan ve araç bakımından yoğun olan bölgelerde yapılan, yol çalışması, 
onarım gibi inşaat işlerine uygulanan risk değerlendirmesi ve sonuçlarını içermektedir. Kentin merkezinde 
olan bu tarz yoğun şantiyelerde uygun iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmaması önemli bir sorunu teşkil 
etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan risk değerlendirmesi, Adana’nın en işlek meydanlarından birinde ger-
çekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, şehir içi küçük ve kısa süreli şantiyelerinde İSG önlemlerinin değer-
lendirilmesi amacıyla risk değerlendirme metodu olarak Fine Kineey’in yöntemi kullanılmıştır. Fine Kineey 
tarafından geliştirilen yöntem iki ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada risk faktörü değerlendirme oranının 
hesaplandığı matematiksel model, ikinci aşamada ise bu modelin görselleştirildiği grafik oluşturmaktadır. Fine 
Kineey yöntemi; değeri 0,1 ile 10 arasında değişen olasılık, değeri 1 ile 100 arasında değişen şiddet ve değeri 
0,5 ile 10 arasında değişen frekans(tehlikeye maruz kalma sıklığı) olmak üzere üç değişkenin çarpılması ile 
elde edilen risk değerlendirmesi oranını grafiksel şemaya dökmektedir. Elde edilen grafiğe göre; çok yüksek, 
yüksek, önemli, olası ve kabul edilebilir olmak üzere 5 değerlendirme ölçütü bulunmaktadır. Bu doğrultuda 
herhangi bir iş ortamına uygulanan risk değerlendirmesi çok yüksek seviyede çıkarsa; belirlenen risk kabul 
edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, yüksek risk seviyesinde çıkarsa bu riskler için 
acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Eğer elde edilen oran 
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önemli seviyesinde çıkarsa belirlenen riskleri düşürmek için hemen faaliyetler başlatılmalı, olası seviyede risk 
çıkması sonucunda mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Son ola-
rak belirlenen seviye kabul edilebilir risk oranında ise; belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol 
süreçlerine ihtiyaç olmayabilir şeklinde yorumlanmaktadır. Bulgular ve Sonuç: Yaptığımız gözlemler sonucu 
uygulanan Fine Kineey risk değerlendirme yöntemine göre; incelenen inşaat ortamlarında yeterli önlemle-
rin alınmadığı görülmüştür. Özellikle şantiyenin etrafının uygun bir şekilde kapatılmaması, yetkisiz kişilerin 
şantiye alanına girmesi, uyarı ve tehlike levhalarının eksik ve yanlış kullanılması, ilkyardım malzemelerinin 
olmaması, araç yolunda gerekli trafik önlemleri alınmadan çalışılması gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek iş 
kazası risklerinin çok yüksek oranda olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Risk Değerlendirmesi, Fine Kineey Risk Değerlendirme Yöntemi
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YUMUŞAK ZEMİNLERİN İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ 

Baki BAĞRIAÇIK

 Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Giriş: Mühendislik üst yapı tasarımlarında, tasarımın yapılacağı temel zemininde izin verilebilir oturma 
ve yeterli taşıma kapasitesi mevcutsa genellikle yüzeysel temeller kullanılarak çözümler yapılmaktadır. Temel 
zeminlerinin taşıma gücü ve oturma bakımından yeterli olmaması durumunda ise en genel ve kolay çözüm ola-
rak son yıllara kadar derin temel sistemleri tercih edilmektedir. Ancak, son yıllarda gelişen teknolojilere bağlı 
olarak söz konusu taşıma gücü ve oturma bakımından yetersiz problemli zeminlerde direk derin temel sistemi 
uygulamalarının yerine yeni çözümler bulunmuştur. Bu yeni çözümler zemin ıslahı veya zemin iyileştirmesi 
olarak adlandırılmaktadır. Zemin iyileştirmesi yapılmış bir zeminde, oturma problemi ortadan kaldırılmakta ve 
taşıma kapasitesi artırılmaktadır. Ayrıca, zemin ıslahı veya zemin iyileştirmesi yöntemi uygulamaları, derin te-
mel sistemleri uygulamalarına göre daha ekonomik ve daha kısa sürede tamamlandığı için son yıllarda git gide 
önem kazanmaktadır. Zemin ıslah veya zemin iyileştirme yöntemlerinden sıklıkla tercih edilenlerden biri de 
katkı malzemeleridir. Bu katkı malzemeleri genellikle kireç, uçucu kül, cam elyaf, yüksek fırın cürufu, inşaat 
yıkıntı atıklarıdır. Katkı malzemelerinden inşaat yıkıntı atıkları, son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarının 
yoğun bir şekilde devam etmesi nedeniyle çok fazla bulunmaktadır. Bu inşaat yıkıntı atıklarının, 18/03/2004 
tarihli 25406 sayılı resmi gazete de bahsedildiği üzere, çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta 
azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edil-
mesi gerektiği ifade edilmiş ve bunlara bağlı olarak genel kuralları düzenlenmiştir. Bu atıkların taşıma gücü 
ve oturma bakımından yetersiz yumuşak zeminlerin iyileştirilmesi ile geri kazanılıp değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırma, yumuşak zeminlerin inşaat yıkıntı atıkları ile iyileştirilerek, söz ko-
nusu atıkların yeniden değerlendirilip geri kazanılmasına yönelik deneysel bir çalışmadır. Yöntem: Deneysel 
çalışmalar, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği Laboratuvarında gerçekleş-
tirilmiştir. İnşaat yıkıntı atıkları, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir yapıdan alınmış ve özel tanburlar 
yardımıyla toz haline gelinceye kadar öğütülmüştür. Öğütülen numuneler, 2mm çaplı elekten elendikten sonra 
elek altında kalan inşaat yıkıntı atıkları deneye hazır hale getirilmiştir. Ayrıca deneylerde kullanılacak yumu-
şak zemin için kohezyonlu bir zemin seçilmiş ve bu zeminin endeks özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 
laboratuvarda bir seri deney gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, kohezyonlu zemine ait, likit limit değeri 
yaklaşık olarak % 42, plastik limit değeri yaklaşık olarak % 24, maksimum kuru birim hacim ağırlığı 17,4 
kN/m3, zeminin sınıfı, TS 1500’e göre orta plastisiteli kil (CI) olarak belirlenmiştir. Hacimce %2, %6, %10 
ve %14 oranlarında inşaat yığıntı atıkları ile karışım yapılarak numuneler 50 mm çapında, boyu çapının iki 
katı, doygun ve kılcal çatlak içermeyecek şekilde (TS1900-2) kohezyonlu zemin numunesi oluşturulmuştur. 
Zemin numunesi, iki parçalı kalıp yağlanarak çelik tübe yerleştirilmiştir. Kalıbın iki ağzından taşan zemin 
numunesi kıl testereyle kesilip atılmıştır. Oluşturulan deney numuneleri serbest basınç deneyine tabi tutularak 
dayanımlar belirlenmiştir. Deneylerde, zemin numunesinin presin alt plâtformuna merkezlenerek oturtulduk-
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tan sonra üst başlık numune üst yüzüne rahatça ve tam değecek şekilde indirilmesine standartta da (TS1900-2) 
belirtildiği gibi dikkat edilmiştir. Boy değişmeyi ölçen komparatör saati, alt ve üst başlıklar arasına yerleşti-
rilerek sıfırlanmıştır. Yükleme numunede dakikada % 0,5 - % 2 arası birim boy kısalması oluşturacak şekilde 
standartta belirtildiği (TS1900-2) gibi yapılmıştır. Sonuçta, taşıma güçleri belirlenirken, düşey yük-deplasman 
eğrilerinin pik yaptığı değerler alınmış ve bu pik değerlerinin yarısı alınarak ise kohezyon değerleri belirlen-
miştir. Bulgular: %100 yumuşak zemin olması durumunda, serbest basınç dayanımı 1.29 kg/cm2 ve yumuşak 
zemine hacimce %2, %6, %10 ve %14 oranlarında inşaat yıkıntı atıkları katılması durumunda ise, serbest 
basınç dayanımları sırasıyla 1.625 kg/cm2, 2.245 kg/cm2, 3.444 kg/cm2 ve 3.676 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. 
Bu durumda, hacimce %2, %6, %10 ve %14 oranlarında inşaat yıkıntı atıkları katılarak yapılan iyileştirmede, 
%100 yumuşak kil olması durumuna göre sırasıyla 1.26, 1.74, 2.45 ve 2.85 kata varan serbest basınç dayanı-
mında iyileşmeler meydana geldiği görülmüştür. Sonuç: Yapılan bu çalışma ile, yumuşak zeminlerin inşaat 
yıkıntı atıkları ile serbest basınç dayanımlarının 2.85 kata varan iyileştirilebileceği belirlenmiştir. Ülkemizde 
son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun bir şekilde devam etmesi nedeniyle çok fazla inşaat yı-
kıntı atıkları ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların, doğaya zarar vermeden tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan inşaat atıklarının yumuşak zeminlerin 
mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılabileceği önerilmiştir. Kaynaklar: TS 1500, İnşaat Mü-
hendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması, TS 1900-2, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri 
- Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini.

Anahtar Kelimeler: Zemin İyileştirmesi, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Yıkıntı Atıkları
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FARKLI GRADASYONLARDA OLUŞTURULAN KOLON MALZEMESİNİN SERBEST BASINÇ 
DAYANIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Baki BAĞRIAÇIK

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Giriş: Geoteknik Mühendisliği bakımından, taşıma gücü ve oturma bakımından yetersiz zeminler üzerine 
inşa edilecek yapılarda, temel zemininin projenin uygulanabilmesini etkileyecek boyutlara ulaşması duru-
munda arazi zemin koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu projelerin geoteknik mühendisliği 
açısından değerlendirilmesi sonucu, yüzeysel temellerle güvenilir sonuçlar elde edilmemesi halinde, ya proje 
sahasının değiştirilmesi ya da istenilen özelliklere sahip olmayan zeminin kaldırılarak yerine uygun zeminle-
rin kullanılması tercih edilmekte idi. Ancak son yıllarda gelişen teknolojilere bağlı olarak ekonomi de dikkate 
alınarak çeşitli zemin iyileştirme yöntemleri önerilmektedir. Zemin iyileştirmesi ile, mühendislik bakımından 
elverişli olmayan zeminin, proje sahasında öngörülen projenin yüklerini taşıyabilecek duruma daha ekonomik 
bir şekilde getirebilmek amaçlanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, taş kolonlarla zemin iyileştirilmesi yapılır-
ken, kolonların oluşturulmasında kullanılan farklı gradasyondaki kum malzemelerin taşıma gücü üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasına yöneliktir. Yöntem: Model deneyler, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Model deneylerde kullanılan ze-
minler üzerinde mühendislik ve endeks özelliklerini bulmaya yönelik çalışmalar sonucunda, zeminin sınıfı, TS 
1500’e göre orta plastisiteli kil (CI) olarak belirlenmiştir. Söz konusu zeminin likit limit değeri yaklaşık olarak 
% 42, plastik limit değeri yaklaşık olarak % 24 olarak belirlenmiştir. Deneylerde taşıma gücü zayıf zemini, taş 
kolonlar ile iyileştirmek için kullanılan taş kolon malzemesi olarak ise literatürde kullanılan farklı gradasyon-
lara sahip kum zeminler kullanılmıştır. Kolonların malzeme seçimi için, 4 farklı gradasyon hazırlanmıştır. Gra-
dasyonlar sırasıyla, % 100 iri kum (4.75mm-2.0mm aralığında), %100 orta kum (2.0mm-0.42mm aralığında), 
%100 ince kum (0.42mm-0.075mm aralığında) ve %34 ince kum-%33 orta kum-%33 iri kum olacak şekilde 
ASTM standartlarına göre hazırlanmıştır. Laboratuvar ortamında model taş kolonlar üretilirken ilk olarak, 
doğal kil zemin numunesi, iki parçalı kalıp yağlanarak çelik tübe yerleştirilmiştir. Kalıbın iki ağzından taşan 
zemin numunesi kıl testereyle kesilip atılmıştır. Daha sonra söz konusu kil zemin numunesinin merkezi hassas 
olarak belirlendikten sonra, çapı 1.0 cm ve ince cidarlı ortamı boş olan metal çubuk yardımıyla doğal zemine 
dikkatlice yerleştirilmiştir. Çapı 1.0 cm olan ince cidarlı metal çubuğun içindeki kil zemin temizlendikten 
sonra metal çubukta dikkatlice çıkarılmıştır. Daha sonra kil zemin ortasında oluşan boşluk hacmi hesaplanarak 
istenilen kum zemin için istenen sıkılık belirlendikten sonra, boşluk içerisine 3 tabaka ve her tabaka 25 vuru-
şa denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Taş kolonlu zemin ortamı oluşturulduktan sonra, deney numuneleri 
serbest basınç deneyine tabi tutularak taşıma güçleri belirlenmiştir. Deneylerde, zemin numunesinin presin alt 
plâtformuna merkezlenerek oturtulduktan sonra üst başlık numune üst yüzüne rahatça ve tam değecek şekilde 
indirilmesine standartta da (TS1900-2) belirtildiği gibi dikkat edilmiştir. Boy değişmeyi ölçen komparatör 
saati, alt ve üst başlıklar arasına yerleştirilerek sıfırlanmıştır. Yükleme numunede dakikada % 0.5 - % 2 arası 
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birim boy kısalması oluşturacak şekilde standartta belirtildiği (TS1900-2) gibi yapılmıştır. Bulgular: Taş ko-
lonların oluşturulmasında kullanılan malzemenin farklı gradasyonlarda seçilmesi durumunda yapılan deneyler 
sonuçlarına bakıldığında;

 Gradasyonda, % 100 iri kum (4.75mm-2.0mm aralığında) kullanılması durumunda serbest basınç daya-
nımı 3.483 kg/cm2, 

 Gradasyonda, 100 orta kum (2.0mm-0.42mm aralığında) kullanılması durumunda serbest basınç dayanımı 
3.560 kg/cm2, 

 Gradasyonda, %100 ince kum (0.42mm-0.075mm aralığında) kullanılması durumunda serbest basınç da-
yanımı 3.444 kg/cm2, 

 Gradasyonda, %34 ince kum-%33 orta kum-%33 iri kum kullanılması durumunda serbest basınç dayanı-
mı 3.870 kg/cm2 olarak belirlenmiştir.

Sonuçlara bakıldığında, taş kolon malzemesi olarak %34 ince kum-%33 orta kum-%33 iri kum kullanılması 
durumda en iyi serbest basınç dayanımına ulaşıldığı belirlenmiştir. % 100 iri orta ve ince kum kullanılması 
durumunda, %34 ince kum-%33 orta kum-%33 iri kum kullanılması durumuna göre sırasıyla %10, %8 ve % 
11 oranlarında serbest basınç dayanımlarında azalmaların meydana geldiği belirlenmiştir. Sonuç: Taş kolon 
malzemesi olarak ince-orta ve iri kum danelerinin belirli oranlarda karıştırılmasıyla ile en yüksek dayanıma 
ulaşıldığı görülmüştür. Diğer gradasyonlarda ise dayanımın % 11’e varan oranlarda azaldığı görülmüştür. Bu 
nedenle, taş kolonlar ile zemin iyileştirilmesi yapılması durumunda kolon malzemesi seçiminin önem arz et-
tiği belirlenmiş ve tasarımcıların bu parametreyi dikkate alması gerektiği belirtilmiştir. Kaynaklar: TS 1500, 
İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması, TS 1900-2, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar 
Deneyleri - Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini. Teşekkür: Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: FBA-2017-8425).

Anahtar Kelimeler: Zemin İyileştirmesi, Taş Kolonlar, Kolon Malzeme Seçimi
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THIN FILM / NANOWIRE HYBRID STRUCTURES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS

Sunay TURKDOGAN1, Bayram KILIC2

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

2 Department of Energy Systems Engineering, University of Yalova, Yalova / Turkey

Abstract: In this work, we present the growth of full composition graded ZnCdSSe thin film structures on a 
single substrate and development of solar cells with enhanced solar conversion efficiency. This is realized by 
a temperature dependent composition deposition method in CVD reactor. In addition to thin film growth, we 
also grew nanowires on top of various compositional thin films within the ZnCdSSe material system. After 
the successful growth of those materials we proposed a method to build thin film/nanowire hybrid structures 
to form 3D junctions for enhanced solar conversion efficiencies in solar cells. Introduction: The increasing 
demand of energy and the limited reserves of fossil fuels require the development of renewable energy sources 
such as solar, wind, geothermal, and etc. Solar among the others is the most promising one as it provides 1400 
times more energy than what the whole world currently consume in a year. The best way to capture the solar 
energy is the photovoltaic cells and those are composed of various semiconductors with different properties. It 
has been a great research area to grow semiconductors with proper bandgap energy values making them sui-
table for solar cell applications. II-VI materials ZnS and CdSe can be used to form quaternary alloys and their 
full compositions can cover a wide range of the spectrum and can be utilized for solar cell application. Aim: 
Our aim is to grow hybrid structures having bandgap energy suitable for solar cell applications and then build 
3D junction based solar cell for enhanced solar conversion efficiencies. Constrains: Producing planar juncti-
ons with conventional methods for bulk materials are easy; however creating 3D junctions require a dozens of 
steps taken in clean room environment. By utilizing bottom-up approach we can easily form 3D junctions and 
problems related to the limited diffusion length can be solved through our proposed method with minimum 
number of steps. Method: Single crystal wide composition graded ZnxCd1-xSySe1-y quaternary alloy thin 
films on a single substrate were grown via vapor-solid (VS) growth mechanism using a single zone chemical 
vapor deposition (CVD) reactor. Growth was carried out utilizing the temperature dependent composition 
deposition and CdSe and ZnS powders were used as source materials. By placing the precursors and substrate 
at the right position full composition graded quaternary films can be grown on the substrate as various compo-
sitions prefer distinctive growth temperatures. Results: By using various growth parameters we demonstrated 
the growth of full composition graded ZnCdSSe thin films on a single substrate and all the characterizations 
results revealed that those materials can be grown in high crystal quality and exhibit promising optical features. 
In addition to the thin film growth we have also grown hybrid structures with thin film at the bottom and na-
nowires on top. In order to grow those structures we coated the pre grown thin film layer with catalyst material 
and then the growth was taken place at the right position to grow CdSe-rich nanowire structures. As a result of 
that pin brush-like materials were obtained. By filling the gaps of the nanowires with p-type materials we can 
easily create 3D pn junctions. If we design a solar cell based on 3D pn junctions we can eliminate the short 
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diffusion length problem of the carrier because photo generated carriers can become majority carrier by mo-
ving in the perpendicular direction to the substrate. By this way external quantum efficiency of the cells can be 
greatly enhanced. Conclusions: We demonstrated wide composition graded quaternary alloy thin films grown 
by a facile method based on the temperature dependent composition deposition. The emission wavelength 
coverage of the materials is between 400nm-700nm and thus making the structures very important for various 
optoelectronic applications. We also grew pin brush-like thin film/nanowire hybrid structures for the first time 
with a single growth steps to potentially create 3D pn junctions. Our results pave the way for high efficiency 
full spectrum solar cells as it reduces the carrier recombination in the device and collects more photo-generated 
carriers. Along with device application, the growth method can be also adopted for other important material 
systems to develop novel optoelectronic applications. 

Key Words: Thin Films, Nanowires, 3D pn Junctions, Solar Cells, Bandgap Engineering
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NAMAZGAH BARAJINA AİT EKSİK SU KALİTE DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI 
YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Mücahit OPAN1, Ayşe DOĞAN2

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

Öz: Bu çalışma Namazgah barajına ait mevcut su kalite değerleriyle ölçümü eksik olan ayların  su kalite de-
ğerlerinin İleri Beslemeli Geri Yayınımlı Yapay Sinir Ağı (İBGYYSA) ile tahmin edilmesi üzerinedir. Kulla-
nılan metot saklı katman sayısı değişkenlik göstermek üzere genel olarak girdi katmanı, saklı katman ve çıkış 
katmanı olmak üzere 3 farklı katman içermektedir. Çalışmada kullanılan veriler analiz edilerek her ağ modeli 
için  %70 i eğitim,%15 onaylama,% 15 te test verisi olarak sınıflandırılmıştır. Her bir parametre için ayrı bir ağ 
modeli belirlenmiştir. Elde edilen hata oranın kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. YSA sonucuna 
göre tahmin edilen değerlerin önceki ve sonraki aylarla ilişkili olduğu model yardımıyla ortaya konulmuştur. 
Model denemelerinden elde edilen sonuçlara göre baraja ait mevcut veriler kullanılarak YSA ile eksik veri 
tahmininde bulunabileceği ortaya konulmuştur. Bu şekilde hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik 
yapılacak çalışmalar için veri sürekliliğinin sağlanabileceği ortaya konulmuştur. Giriş: Kocaeli’nin yaklaşık 
olarak 33 km kuzeyinde ve Kandıra ilçesinin 4 km güneybatısında inşa edilen Namazgah Barajı ismini üzerin-
de kurulduğu Namazgah Deresinden almaktadır. Gerek su kaynaklarının kullanımı açısından gerekse kaynak-
ların olağan potansiyellerinin analizi açısından baraj ve istasyonlara ait verilerin sürekliliği büyük önem arz 
etmektedir. Ancak yer yer bu süreklilik sağlanamamakta ve bir takım eksik ölçümlerle karşılaşılabilmektedir. 
Namazgah barajında da geriye dönük yapılan baraja ait su kalite değerlerinin veri analizinde eksik ölçümlerle 
karşılaşılmaktadır. Bu çalışma ile baraja ait mevcut veriler yardımıyla eksik verilerin tamamlanıp tamamla-
namayacağı konusu irdelenmektedir. Baraja ait eksik verilerin tamamlanmasıyla ilerde yapılacak farklı ça-
lışmalara sağlıklı zemin hazırlamak için daha güvenilir sonuç verdiğine kanaat getirilen kara kutu modeliyle 
çözüm yoluna gidilmektedir. Bu modelin tercih edilme sebebi ise doğrusal ilişkileri çözmenin yanında günlük 
yaşamda çokça karşılaşılan doğrusal olmayan ilişkilerin çözümü içinde son yıllarda çok katmanlı algılayıcılar 
üzerine çeşitli öğrenme algoritmaları geliştirmiş olmasıdır. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak doğru 
modelin bulunmaya çalışılmasıyla geçmişe yönelik veri eksikliklerinin minimum hata ile tahmin edilebilece-
ğine dair örnek bir çalışmaya ortaya konulmuştur. Amaç: Bu çalışma Namazgah barajına ait mevcut su kalite 
değerleriyle ölçümü eksik olan ayların su kalite değerlerinin İleri Beslemeli Geri Yayınımlı Yapay Sinir Ağı 
(İBGYSA) ile tahmin edilip veri sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu 
çalışmanın kapsamını Kocaeli ili ‘nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah baraj alanına ve barajı besleyen 
derelere ait su kalite değerleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma,  Namazgah Barajı ile barajı besleyen 
derelere ait 2012-2015 yılları arasında yapılan su kalite parametre değerlerinin analizi ile sınırlandırılmıştır. 
Yöntem: Yapay Sinir Ağı modelleri mevcut verilerden faydalanarak veriler arası doğrusal ya da doğrusal 
olmayan ilişkileri çözmede en uygun bağlantı ağırlıklarını belirleyerek öğrenmeyi sağlamaktadır. Öğrenilen 
olaylardan genelleştirme yapıp ağa gösterilmeyen örneklere çıkış üretme özelliğine sahiptir. Bu çalışmada ise 
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bu özellikten faydalanmak için MATLAB yardımıyla İBGYYSA kullanılmaktadır. İBGYYSA iki bölümden 
oluşmaktadır birinci kısım ileriye doğru hesaplama ikinci kısım hesaplanan hatayı geriye doğru yayma olmak 
üzere. Kullanılan metot saklı katman sayısı değişkenlik göstermek üzere genel olarak girdi katmanı, saklı 
katman ve çıkış  katmanı olmak üzere 3 farklı katman içermektedir. Giriş katmanı gelen bilgiyi alarak ara kat-
mana iletme görevi görmektedir.Giriş katmanında ağa sunulan bilgiler için işlem gerçekleşmez.Saklı katman 
ise girdi katmanından gelen bilgileri işleyerek sonraki katmana iletir.Bilgi işleme kısmında önemli bir faktör 
olan  ağırlıklar ilk olarak rastlantısal belirlenmektedir daha sonra en uygun ağırlıklar belirlenene kadar deği-
şim öğrenme katsayısı yardımıyla sağlanmaktadır..Daha önce de ifade edildiği üzere birden fazla saklı katman 
olabileceği gibi her katmanda birden nöron bulunabilmektedir.Her nöron bir sonraki katmanda bulunan bütün 
nöronlara bağlıdır.Nöron sayısı 1-15 arasında değişkenlik gösterip deneme yanılma yoluyla elde edilen sonu-
ca göre karar verilmiştir.. Saklı katmanda yer alan ve matematiksel modelin düğüm noktası diyebileceğimiz 
aktivasyon fonksiyonu bulunmaktadır. Bu çalışmada İBGYYSA kullanıldığı için hatayı geri yayma özelliği 
göz önünde bulundurulup aktivasyon fonksiyonu olarak türevi alınabilen Sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. 
Sigmoid fonksiyonu aynı zamanda probleme doğrusal olmama özelliği kazandırmaktadır. Ve toplama fonksi-
yonundan gelen sonuçları çıktıya dönüştürmeyi sağlamaktadır. Ayrıca hata fonksiyonunu minimize eden op-
timizasyon algoritması TRAINLM olarak probleme uyarlanmıştır. Öğrenme performansı ölçecek ölçüt olarak 
MSE seçilmiştir. Bulgular: Çalışmada kullanılan veriler analiz edilerek her ağ modeli için  %70 i eğitim,%15 
onaylama,% 15 te test verisi olarak sınıflandırılmıştır. Her bir parametre için ayrı bir ağ modeli belirlenmiştir. 
Elde edilen hata oranın kabul edilebilir  düzeyde olduğu tespit edilmiştir. YSA sonucuna göre tahmin edilen 
değerlerin önceki ve sonraki aylarla ilişkili olduğu model yardımıyla ortaya konulmuştur. Sonuç: Model de-
nemelerinden elde edilen sonuçlara göre baraja ait mevcut veriler kullanılarak İBGYSA kullanılarak eksik 
veri tahmininde bulunabileceği ortaya konulmuştur. Bu şekilde hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik 
yapılacak çalışmalar için veri sürekliliğinin sağlanabileceği ortaya konulmuştur.

 Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Su Kalitesi, Yapay Sinir Ağları 

Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD’da Doç. Dr. 
Mücahit OPAN danışmanlığında yürütülen “Namazgah Barajı’na Ait Eksik Su Kalite Değerlerinin Yapay 
Sinir Ağı Yöntemi İle Tahmin Edilmesi” İsimli Yüksek Lisans Tezi’nden Üretilmiştir.
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PRODUCTION OF ZIRCONIUM OXIDE FROM ZIRCONIUM SILICATE 

Özge DOĞAN1, Mine YAVUZ2, Burcu Nilgün ÇETİNER3, Serdar AKTAŞ4

1-4Marmara University, Faculty of Engineering, Department ıf Metallurgical and Materials Engineering, 
Istanbul / Turkey 

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Poster Sunum Alanında Birinci Seçilmiştir)

Abstract: Introduction: Found application as furnace linings in iron and steel industry, as casting filters in 
several casting techniques, for color setting in paint industry, due to its ionic conductivity in electroceramics, 
zirconium oxide is mainly used in the production of hard ceramics in dentistry such as the laminate veneers or 
in textile industry as spinning rolls. The demand of zirconium oxide is mostly provided by importers from co-
untries such as Italy, Australia, Germany, England, Netherlands and Republic of South Africa. The annual zir-
conium oxide consumption is about 1800-2000 metric tonnes per year. According to data of Turkish Statistical 
Institute in 2015, zirconium silicate cost about 30 million US dollars and zirconium oxide about 59 million US 
dollars were imported. Purpose: A sustainable manufacturing technique was aimed to produce the zirconium 
oxide which is imported every year with high cost. Scope: Development of a new sustainable refining process 
of zirconium oxide from zirconium silicate sand in Turkey. Limitations: In this research, main limitation is 
economic constraints and profit/loss analysis, but also environmental concerns in the design of this process. 
Utilizing minimum amount of chemicals of affordable prices and distilled water, considering electrical con-
sumption during processes, also repetition of the process in order to dissolve all the zirconium and at the end of 
the process, the neutralization of acidic solutions were procedures applied to meet these limitations. Method: 
Firstly, zirconium silicate sand was ground and homogenized. Theoretically, in order to dissolve zirconium 
oxide of 250 kg, NaHSO4 about 317 kg is needed. Then for the dissolution process of zirconium silicate 
sand, zirconium is subjected to fusion with NaHSO4 at 600 oC. After fusion, obtained mixture is leached by 
hot distilled water. At the end of each process, decantation and filtration techniques were used and unreacted 
ceramic residue was taken into process again and the same procedures were repeated till a significant amount 
of zirconium was found in the solution which was determined by titration. The pH of the solution was about 
0. Using caustic solution, pH was arranged to 1, as the solubility product constant of Zr(OH)4 is very low, zir-
conium was precipitated as zirconium hydroxide (Zr(OH)4) meanwhile other metals remained in the solution. 
Following drying for 24 h at 105 oC, the zirconium hydroxide was thermally decomposed at 500 oC to obtain 
zirconium oxide. Zirconium oxide was subsequently ground for the further analysis. The XRF, XRD and 
SEM-EDS analyses were carried out. In order to establish the purity of zirconium oxide samples titrations were 
performed. It was found that the produced zirconium oxide can successfully be used in various applications 
including dentistry. Results: The production of zirconium oxide of more than 99 % of purity was attained. The 
XRD results and EDS analysis indicated the mono phase zirconium oxide and zirconium and oxygen peaks, 
respectively. Conclusion: The production of zirconium oxide of more than 99 % of purity with feasible budget 
comparing to importation was shown possible with the evidence of XRF, XRD and SEM + EDS analysis.
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BİR DAĞITIM SİSTEMİNDE DAĞINIK ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİSİNİN ANALİZİ: 
TERSE GÜÇ AKIŞININ İNCELENMESİ

Ulaş TURNA1, Süleyman Sungur TEZCAN2

1-2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Poster Sunum Alanında İkinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Geleneksel olarak enerji dağıtım şebekeleri radyal şekilde (şalt sahasından yüke doğru) çalışmaya 
göre dizayn edilmiştir; fakat 1970’lerin sonlarına doğru, dağıtım şebekelerine entegre edilmeye başlanan yeni-
lenebilir enerji kaynakları – bunların en başında güneş panelleri olarak bildiğimiz ve enerji elde ettiğimiz foto-
voltaikler (photo-voltaics, PV) gelir- dağıtım şebekelerine istenmeyen şekilde etki edebiliyor. Bu yenilenebilir 
enerji kaynaklarının genel adı dağınık enerji kaynaklarıdır ve son yıllarda kullanımları ülkemizde çok fazla 
olmasa da artmaktadır. Bunun nedeni ise dünya devletlerinin sınırlı sayıda olan fosil yakıt bağımlılığından 
kurtulmak istemesi ve çevre kirliliğinin önüne geçmek istemeleri olarak gösterilebilir. Amaç: Bu çalışmada, 
bir enerji dağıtım sistemine dağınık enerji kaynağı (PV) eklendiğinde şalt sahasına doğru oluşan terse güç akı-
şı problemini inceleyeceğiz. Kapsam: Yapılan araştırma, North Carolina State University FREEDM System 
Center imkanları doğrultusunda elde edilen çatı tipi PV güneşlenme verileri ile yük profilini içermektedir. Bu 
verilerin terse güç akışı problem üzerine etkileri yüzdesel olarak incelendi ve enerji dağıtım sistemine etkileri 
tespit edildi. Sınırlıklar: Bir enerji dağıtım sistemine PV eklemek yüksek maliyet, zaman ve bürokratik izin-
ler içerdiğinden dolayı ve bu çalışma için deneysel bir enerji dağıtım sistemi kurulamayacağından, IEEE 34 
Düğüm Test Sistemi ve simülasyon programı kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmanın yöntemi, bir dağıtım sistemi 
modeli olan IEEE 34 Düğüm Test Sistemi’ni Electric Power Research Institute (EPRI) tarafından geliştirilen 
OpenDSS (Distribution System Simulator) simülasyon programına aktararak 828, 840 ve 848. baraların her 
birine PV sistemi yerleştirerek yüzdesel oranlarla etkilerini araştırmak üzerinedir. Bu oranlar sırasıyla %0, 
%25, %50, %75 ve %100 PV katılımıdır. Bu oranları belirli bir şekilde değil rastgele kendimiz seçerek kul-
landık, bunun sebebi ise havadaki ani değişimler (bulutlu havalar, yağmurlu veya fırtınalı havalar vs.) PV 
penetrasyonunu etkileyeceği içindir. %100 PV katılımı olduğunda PV gücünü 1 MVA olarak belirledik ki bu 
toplamda 3 MVA değerinde bir güç demektir. PV bağlantısını ise 3-fazlı delta bağlantı olarak seçtik. Bundan 
sonrası için özellikle yüksek penetrasyon sağlanan öğle saatlerinde PV gücü terse akmaya başlayınca komşu 
devre sistemlerine ve şalt sahasına nasıl bir etkide bulunduğunu gözlemledik. Bulgular: İlk olarak %0 PV ka-
tılımı sonuçlarına baktığımızda herhangi bir terse güç akışı gözlemlememekteyiz. Sistemin gücü ise 675 kVA 
tepe değeri civarında seyretmektedir. %25 PV katılımına baktığımızda şalt sahasına doğru 232,5 kVA (-232,5 
kVA genel sisteme göre) tepe değerinde bir terse güç akışı ile karşılaşmaktayız; ancak sistemin gücünün tepe 
değeri yine 675 kVA civarındadır. %50 PV katılımına baktığımızda ise terse güç akışı artış gösterip tepe değeri 
344,7 kVA civarında oluyor. Artık PV katılımı da artmaya başladığından sistemin güç değeri 788,6 kVA tepe 
değerinde seyrediyor. %75 PV katılımında ise terse güç akışı 522,6 kVA civarında, %100 PV katılımında ise 
bu değer maksimum değere ulaşıp 704,6 kVA tepe değerinde izleniyor. Bu sırada genel sistem gücü 788,6 kVA 
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tepe değerinde seyrediyor. Sonuç: Bulgular bölümünde de belirtildiği gibi dağıtım sistemine PV eklenmesi ve 
yüksek penetrasyonda çalışması şalt sahasına ve komşu devrelere terse güç akışına sebep olduğu görülmüştür. 
Bu durum istenmeyen sonuçlara yol açıp enerji dağıtım sistemindeki cihazlara zarar verip, enerji kesintilerine 
varıncaya kadar çeşitli problemlere sebep olabilir. Örneğin; bir bölgenin gücü ile aynı oranda terse güç akışı 
karşılaştığı zaman o bölgede sanki hiç yük yokmuş gibi davranıp jeneratör tarafında frekans artışından kaynak-
lı gerilim yükselmesine sebep olur ve bu hiç istenmeyen bir durumdur. Bu tarz problemlerin önüne geçilebilir 
mesela; tek yönlü rölelerden ziyade, çift yönlü role kullanılması problemin çözümü olarak gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Dağıtım, Foto-Voltaik(PV), Terse Güç Akışı
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KİMYA SANAYİNDE PROSES YOĞUNLAŞTIRMA İLE MEMBRAN REAKTÖRDE ETBE 
ÜRETİMİ

Nilüfer HİLMİOĞLU

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Umuttepe, İzmit,  
Kocaeli / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Poster Sunum Alanında Üçüncü Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Küresel ısınma ve fosil yakıtların azalması ile kullanılmakta olan klasik proseslerin daha verimli ve 
sürdürülebilir proseslere dönüşümü gerekli hale gelmiştir. Proses yoğunlaştırma kimya mühendisliği açısından 
büyük bir gelişmedir. Proses yoğunlaştırma ile daha ufak, daha güvenli, daha temiz ve enerji etkin teknolo-
jiye geçilebilmektedir. Kimya sanayi ve ilgili sektörlerde proses yoğunlaştırma ile büyük miktarlarda enerji 
tasarrufu olacağı belirtilmiştir (Gallucci, 2016: 4, 16, 1-26). Klasik reaktif ayırma sistemlerinin başlıcaları 
reaktif distilasyon, reaktif ekstraksiyon, reaktif absorbsiyon, reaktif adsorbsiyon sistemleridir. Bu proseslerde 
klasik ayırma yöntemleri ile kimyasal reaksiyonlar birlikte yürütülmekte ancak enerji harcamasında önemli 
bir değişiklik olmamaktadır. Yenilikçi reaktif ayırma sistemlerinde enerji ve çevre dostu membran prosesleri 
kullanılmaktadır. Membran reaktörler (MR), katalitik bir kimyasal reaksiyonla membran ayırma işleminin bir 
tek ünitede gerçekleştiği proses yoğunlaştırmanın en güzel örnekleridir (Diban, 2013: 52, 31, 10342-10354). 
Amaç: Bu çalışmada bir yakıt katkısı olan etil tersiyer butil eterin (ETBE) sıvı fazda üretiminde proses yo-
ğunlaştırma uygulamasında, enerji ve çevre dostu membran reaktör kullanımı incelenecektir. Kapsam: Lite-
ratürde yaygın olarak görünen asit ve alkol ile gerçekleştirilen esterleşme reaksiyonlarında oluşan suyun bir 
membran prosesi olan pervaporasyonla (PV) ile çekilerek ester dönüşümünün yükseltildiği MR uygulaması, 
pervaporasyon membran reaktör (PVMR) olarak adlandırılır (Lipnizki, 1999: 153,183-210). Eterleşme re-
aksiyonlarında membran reaktör uygulamasına literatürde çok fazla rastlanmamaktadır. Sıvı faz eterleşme 
reaksiyonlarında oluşan suyun membran yöntemi ile uzaklaştırıldığı MR uygulaması daha yeni bir yöntemdir 
(Kiatkittipong, 2002: 35, 6, 547-556). Literatürde görülen eterleşme reaksiyonlarında MR uygulamalarının 
örnekleri; n-pentanol eterifikasyonu, metanol tersiyer butil alkol eterifikasyonu, etanol tersiyer butil alkol ete-
rifikasyonu, gliserin tersiyer butil alkol eterifikasyonu, gliserin butil alkol eterifikasyonudur (Cannilla, 2017: 
7, 187, 1-29). MRde reaksiyonda oluşan suyun yerinde giderilmesiyle reaksiyonun termodinamik sınırlamala-
rının aşılması ve katalizör zehirlenmesinin önlenmesi sürdürülebilir bir şekilde sağlanmaktadır (Diban, 2013: 
52, 31, 10342-10354). Pervaporasyonun başlıca üstünlükleri: Ayırmanın distilasyondaki gibi relatif uçuculuğa 
bağlı olmaması, azeotrop karışımların ayrılmasında sürükleyici çözücü kullanımına gerek kalmaması, yüksek 
ürün saflığı, çevre kirliliğinin olmaması, enerji tüketiminin çok az olması, membran sisteminin modüler tasa-
rımından dolayı işletmenin ekonomik ve basit olmasıdır. (Cannilla, 2017: 7, 187, 1-29). Çevre dostu olması 
nedeniyle günümüzde benzin katkı maddesi olarak tercih edilen ETBE diğer oksijenli benzin katkı maddeleri 
arasında pekçok üstünlüğe sahiptir; özellikleri arasında nem çekici olmaması, CO ve partikül madde oluşumu-
nun az olması, düşük buharlaşma ısısı nedeniyle motor soğukken çalıştırmada sorun oluşturmaması, 119 gibi 
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etkin bir oktan sayısına sahip olması sayılabilir (Bardin, 2014: 2, 194-204). ETBE sentezi için klasik yöntem 
etanol ve izobutenin reaksiyona girmesidir. İzobuten rafineride kraking işlemi sonucu elde edilir bu nedenle 
tedariği sınırlıdır. İzobutene alternatif hammadde tersiyer butil alkol olabilir. Tersiyer butil alkol ARCO prose-
sinde izobuten ve propilenden propilen oksit üretiminde büyük miktarda oluşan bir yan üründür. Tersiyer butil 
alkol ve etanolden ETBE üretiminde reaktif distilasyonla saflaştırma yapılmaktadır. PVMR reaktif distilasyona 
alternatif olabilecektir. Literatürde düşük sıcaklıkta, stokiometrik orandan daha düşük reaktan besleme oran-
larında sürekli karıştırmalı tank reaktör tipiyle PVMR uygulamasının ortalamanın üzerinde bir performans 
gösterdiği bildirilmiştir (Bruggen, 2010: 3, 135-159). ETBE gaz fazda ve sıvı fazda üretilebilmektedir. İzobu-
tilen ve etanoldan gaz fazda hammaddelerin doygunluk buhar basıncında ve 40 °C gibi düşük sıcaklıkta hetero 
poliasid katalizörlüğünde ETBE sentezlenmektedir. Gaz fazda sentezde en büyük problem %10 gibi düşük 
dönüşüm değeridir. İzobutilen ve etanoldan sıvı fazda ETBE sentezi daha verimlidir. Ancak bu işlem 15-20 bar 
gibi yüksek basınçta ve 180 °C gibi yüksek sıcaklıkta asidik katalizörle olmaktadır. Sıvı fazda sentezle mak-
simum %88 dönüşüm değerine ulaşılabilir. Sıvı fazda ETBE sentezi tamamen yenilenebilir hammaddelerden 
de yapılabilir. Hammaddeler izobutanol ve etanol, lignoselülozik biyokütlenin fermentasyonuyla üretilir. Bu 
yöntemle 2009 yılında büyük ölçekte bio-ETBE üretilmiştir (Bardin, 2014: 2, 194-204) Bulgular: Kimyasal 
bir reaksiyon ile pervaporasyon temelli ayırmanın birleştirildiği hibrid prosesler, klasik ayırma yöntemlerinden 
ve pervaporasyonun tek başına kullanıldığı membran yöntemlerinden daha ekonomiktir. Proses yoğunlaştır-
manın bir örneği olan hibrid proseslerde özellikle işletme maliyeti daha azdır. Düşük enerji ihtiyacı ve ilave 
kimyasal kullanılmaması pervaporasyon temelli hibrid proseslerin uzun dönemde teknolojik ve ekonomik 
açıdan klasik proseslere rakip olacağını göstermektedir. Bu nedenlerle pervaporasyonun tek başına değil klasik 
proseslerle birleştirilerek kullanılması önem kazanmaktadır (Lipnizki, 1999: 153, 183-210). Biokütle kökenli 
kaynaklardan sıvı fazda PVMRde ETBE üretimi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir teknoloji olarak gelecek vaat 
etmektedir. Sonuç: Literatürde görülen az sayıdaki çalışmada ETBE üretiminde PVMR uygulamasının klasik 
reaktor ve klasik ayırma yöntemlerinden çok daha üstün olduğu belirtilmiştir. PVMR ile üretimde düşük sı-
caklık, atmosfer basıncı, stokiometrik oranlarda reaktan kullanımı gibi ılımlı raksiyon koşullarının kullanıldığı 
bildirilmiştir (Assabumrungrat, 2003: 79-80, 249-257). Literatürde Sıvı fazda etanol ve tersiyer butil alkolden 
β-zeolit katalizörlüğünde, polivinil alkol membranlığında PVMRde ETBE sentezi 70°C de gerçekleştirilmiştir 
(Kiatkittipong, 2002: 35, 6, 547-556). Önemli bir yakıt/yakıt katkı maddesi olan ETBE üretiminin yenilenebi-
lir kaynaklardan; yoğunlaştırılmış, ekonomik ve çevreci bir proses olan PVMRde yapılabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Proses, Membran Reaktör, Eter
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PROJE TİP ÜRETİM İÇİN EŞ ZAMANLI MALZEME VE KAPASİTE İHTİYAÇ PLANI SİSTEMİ 
TASARIMI

Evin SÜTCÜ1, Emin GÜNDOĞAR2 

1-2Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Malzeme ihtiyaç planlaması, üretilecek ürünün ne zaman ve ne kadar miktarda üretilmesi gerekti-
ğiyle ilgili sorulara cevap vermektedir. Bu sorulara cevap verirken üretim hattındaki iş yoğunluğunu göz önüne 
almaz. MRP (malzeme ihtiyaç planlaması), istenilen zamanda üretilecek ürün için iş merkezlerinin durumunu 
müsait kabul etmektedir. Örneğin, malzeme ihtiyaçlarını, iş emri ve satınalma emirlerini üretirken, fabrika 
kapasitesinin bu üretimi yapmak için yeterli olup olmadığına dikkat etmez. CRP (Kapasite ihtiyaç planlaması) 
‘de, iş yüklerine ait kapasite hesaplamaları yapılmaktadır. Hesaplanan üretim kapasiteyi aştığında kapasite 
ihtiyaç planlama bu sorunu çözmek için bir senaryo oluşturamamaktadır. MRP, sınırsız miktarda makine ve iş-
gücü olduğunu varsayarak hareket ettiği için, mamulü planlanan sevk tarihinden itibaren geriye doğru sınırsız 
iş merkezine atayarak çizelgeler ve buna göre imalata başlama tarihini belirlemektedir. Bu yaklaşım, firmaların 
üretim sistemine gerçekçi gelmemektedir. Üretim yapan firmalarda eldeki kaynaklar kısıtlı olup kapasite sınır-
lıdır. Tek başına kapasite ihtiyaç planlama da firmaların sorunlarına çözüm olamamaktadır. Firmalar, CRP ile 
sadece işin ne kadar süreceği sorusuna yanıt alabilmektedir. Bu sebeple firmaların ayrı ayrı MRP ve CRP ‘ye 
uyabilmeleri güç olmuştur. Bu güçlükleri kolaylaştırmak ve firmanın taleplerine yanıt vermek adına eş zamanlı 
MRP/CRP yaklaşımı, üretilecek olan siparişlerin miktarları ve birim üretim sürelerini çarparak, işlem göreceği 
üretim süresini elde eder (CRP). İşlem merkezlerinde işlenecek süre belirlendikten sonra, mevcut kaynaklarda 
göz önünde bulundurularak iş merkezleri geriye doğru çizelgelenir ve bu çizelgelemeye bakılarak operasyon-
ların başlama tarihi belirlenir. Oluşan başlama tarihinde, malzeme eksikliği oluşmaması adına, ihtiyaç tarihin-
den malzeme termin tarihi çıkartılarak sipariş tarihi belirlenmektedir (MRP). Fiili olarak mevcut kapasite du-
rumlarını eş zamanlı yansıtan bir gantt şeması ile bu çizelgeye bağlı MRP çalıştırılması; firmalar için daha uy-
gulanabilir bir plan niteliğinde olup, zaman kayıplarını ve fazla maliyeti engelleyecektir. Amaç: Bu çalışmada, 
proje tip üretim yapan bir firmada eş zamanlı malzeme ihtiyaç planlama ve kapasite ihtiyaç planlama sistemi 
tasarlanmıştır. Öncelikle kapasite göz önüne alınmaksızın oluşturulan malzeme ihtiyaç planlaması incelenmiş-
tir. Sonrasında firma kapasiteleri ele alınarak yeni bir sistem tasarlanmıştır. Kapsam: Eş zamanlı MRP-CRP 
sistem tasarımı, dış cephe giydirme sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yapılmıştır. Sonlu kapasite MRP 
tasarlanıp, firmanın kullanmakta olduğu ERP (kurumsal kaynak planlama) programı olan IFS ‘e eklenmiştir. 
Araştırma 8 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Hammadde olarak, rengi ve cinsi belirlenen profil ve levhalar için 
projede kullanılacak miktarları hesaplanmıştır. Bu hesaplamada her bir sürme doğrama, cam cama cephe, kapı 
ve gizli kanat imalatları için ne kadar tüketileceği belirlenmiştir. Proje için körkasa, alüminyum, galvaniz ve 
kompozit levhalarda kullanılmaktadır. Fakat araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, proje teslim 
tarihi verilirken bunlar göz önüne alınmamaktadır. Bunlar sürme doğrama, cephe ve kapıların altına monte 
edildiği için verilen süreye dahil edilmiştir. Sistem tasarımında bu sebeple sürme doğramalar, gizli kanat, kapı 
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ve cepheler ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada bir proje üzerinden, 172 adet cephe içi kanat, 301 adet kapı, 
2006 adet sürme doğrama, 1721 adet cam cama cephe imalatına ait açılan iş emirlerinden yararlanılmıştır. Bu 
imalatlarda, cephe içi kanat için 4, kapı imalatı için 14, sürme doğrama için 29, cephe imalatı için 12 adet, 
toplamda 59 adet iş emri açılmıştır. Fabrikada, ihtiyaç tarihine göre yaklaşık altı aylık bir imalat süresine sahip 
olup, 129216 kilogramlık kapasiteyi meşgul eden bir proje ele alınmıştır. Kapasite planlaması “gelişmiş plan-
lama tahtası” üzerinden yapılarak ERP programıyla entegre çalıştırılmıştır. İş emirlerinin ihtiyaç tarihlerinin 
gelişmiş planlama tahtası üzerinde güncellenmesinin ardından, yine ERP programı üzerinden MRP çalıştırıl-
mıştır. Bu araştırma için Tuna Yapı Cephe Sistemleri ‘nden 2017-2018 tarihleri arası izin alınmıştır. Bulgular: 
Çalışma ile fabrikaya ait iş merkezlerinin kapasiteleri belirlenmiştir. Oluşturulan “gelişmiş planlama tahtası” 
ile kapasite kullanımı gantt şemaları üzerinden çeşitli parametrelere göre gösterilmektedir. Kapasite ile entegre 
çalışan MRP üzerinden satınalma talepleri otomatik açılmaktadır. Sonuç: Araştırmada elde edilen bulgulara 
göre, malzeme ihtiyaç planlamasına entegre edilen kapasite ihtiyaç planı ile, firmanın daha gerçekçi sistem 
tasarımına sahip olduğu görülmüştür. Fabrika kapasitesi daha etkin bir şekilde kullanılmakta olup, hammadde 
eksikliğinden dolayı bekleme süreleri azalmıştır. Fazla hammadde stoğu önlenerek ek maliyetten kaçınılmış 
ve istifleme alanlarında tasarrufa gidilmiştir. Eş zamanlı MRP/CRP sisteminin dezavantajı ise sipariş verilecek 
tarihi hesaplarken bugünün tarihini bir kısıt olarak gözetmemesidir. Daha anlaşılır bir şekilde açıklayacak olur-
sak, ileriki dönemlerde teslim edilecek bir mamulün alt bileşenlerine baktığımızda geçmiş tarihlere satınalma 
talep tarihi atayabilmektedir. Firmalar için bu durum gerçek dışıdır ve sisteme olan güveni sarsmaktadır. Fakat 
eş zamanlı MRP/CRP sistem tasarımı bu durumu avantaja çevirebilmektedir. Geçmiş tarih atayan satınalma 
talepleri incelendiğinde sistemin aslında bizi uyardığını görmekteyiz. Geçmiş tarihli talep verilen mamulün ya 
da yarı mamulün üretildiği iş merkezi incelendiğinde, diğer işler ile ilgili bir rota çakışması yahut iş merkezin-
deki yoğunluğun fazla olması gibi darboğazlar belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje Tip Üretim, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Kapasite İhtiyaç Planlaması 
(CRP), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Emin GÜNDOĞAR tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversi-
tesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Evin SÜTCÜ 
‘nün“Proje Tip Üretim İçin Eş zamanlı Malzeme ve Kapasite İhtiyaç Planı Sistemi Tasarımı” Konu Başlık-
lı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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HEYELAN VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Burak GÖRGÜN1, Nazile URAL2, Ümitcan ULUMAN3

1-2-3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: Heyelan, Terzaghi’nin (1951:18) yaptığı en basit tanımlama ile doğal zemin, kaya, yapay dolgu ve 
bunların çeşitli birleşimlerinden meydana gelen şevli malzemelerin aşağı ve dışa doğru hareket etmesidir. He-
yelanlar yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir. Schuster ve Fleming’e 
(1986:11) göre, birçok ülkede, heyelanlar nedeniyle meydana gelen ekonomik kayıplar depremler, seller, fır-
tınalar gibi diğer doğal afetlere kıyasla çok daha fazladır. Ergünay’a (1999:7) göre ise, depremlerden sonra 
en çok hasara sebep olan doğal afet türü heyelanlardır. Bu sebeple heyelanların iyi analiz edilebilmesi hem 
ekonomik hem de can kayıplarının engellenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 3 farklı zemin-
de, 6 farklı şev stabilitesi yöntemiyle heyelan analizi yapılarak karşılaştırılmıştır. Amaç: Çalışma farklı şev 
stabilitesi yöntemleriyle heyelanların güvenliğinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu 
araştırma heyelan analizi yapılırken en çok kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yapı-
lırken tabakalı zeminler kendi içlerinde homojen kabul edilmiştir ve analizler iki boyutlu olarak statik yükleme 
koşulları için gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, heyelan analiz yöntemlerinden İsveç dilim yöntemi, 
Bishop yöntemi, Janbu yöntemi, Spencer Yöntemi, Taylor yöntemi ve Sonsuz yamaç problemleri yöntemleri 
kullanılmıştır. Zemin tipi olarak 3 farklı profil kullanılmıştır. İsveç Daire Yöntemi: İsveç daire yönteminde 
kayma yüzeyinin dairesel bir yay olduğu kabul edilir ve dairenin merkezine göre moment alınarak kabül edilen 
kayma dairesine göre şevin güvenlik katsayısı hesaplanır. En basit dairesel kayma analizidir. Bishop Yöntemi: 
Bishop 1954’te dairesel kayma yüzeyinde hem moment hem de kuvvet denge koşullarını sağlayan bir yön-
tem geliştirmiştir. Nonveiller daha sonra bu yöntemin genel biçimli kayma yüzeylerine de uygulanabilirliğini 
göstermiştir. Janbu Yöntemi: Janbu 1956’da her biçimde kayma yüzeyine uygulanabilen ve kuvvet dengesi 
koşullarını sağlayan çözümü geliştirmiştir. Bu yöntemde 3 bilinmeyen ve 3 denklemle hesap yapılmakta olup 
1968’de gözden geçirilerek yönteme Janbu Genel Yöntemi adı verilmiştir. Sonsuz Yamaç Problemi: Bu yak-
laşımda kayan kitle prizmatik, prizmatik biçimli blok, ya da bir eğriyle çevrelenmiş bölge olarak ele alınır.Bu 
yöntemde şevin tüm yönlerde sonsuz uzanımlı olduğu ve kaymanın da şev yüzeyine paralel bir düzlem üze-
rinde geliştiği kabul edilir. Taylor Yöntemi: Taylor sev açısı b, yüksekliği H, taban zemini topuktan DH kadar 
alçakta şevler için stabilite abakları hazırlanmıştır. Şev stabilite analizlerinde kullanılan literatürde yapılmış 
analizlerin sonucu olarak oluşturulmuş olan abaklardır. Bu abaklar sayesinde belli sev eğimlerine karşılık ge-
len güvenlik sayıları elde edile bilinmektedir. Spencer Yöntemi: Spencer (1967) moment eşitliğinin sağlandığı, 
ancak kuvvet eşitliğinin sağlanmadığı bir metod geliştirmiştir. İncelenen şev H yüksekliğinde, ortalama birim 
ağırlık, kohezyon ve kırılma açısı değerleri γ, c ve φ değerleri olan şevdir. Bulgular: Çalışmada kullanılan 6 
farklı yöntem sonucu elde edilen güvenlik sayıları Tablo 1 de verilmiştir. Yapılan çözümler sonucunda sağlam 
kaya olan zeminlerde yenilme ve kayma olmadığı ve her zaman güvenli tarafta olduğu anlaşılmıştır. Çözü-
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len yöntemlerden güvenlik sayısı karşılaştırıldığında kum‐kaya zeminin Bishop yöntemiyle hesaplanmasında 
daha güvenli bölgede kaldığı görülmüştür. Kil‐kum zemininde ise Janbu yöntemiyle hesapta zeminin güvenli 
tarafta olduğu çıksa da diğer yöntemlerle zeminin yenilip kaydığı görülmüştür. Taylor yöntemi hariç diğer 
yöntemler birbirlerine bu zeminde çok yakın değerler vermiştir. Ancak Taylor yöntemi daha küçük değerler 
verdiğinden bu yöntemle hesap yapıldığında yine daha güvenli bölgede kalmıştır. Kumlu zeminlerde yapılan 
hesaplamalarda ise Janbu, Taylor, Sonsuz şev problemi yöntemlerinde zemin yenilmiştir. İsveç Daire, Spencer 
ve Bishop yöntemlerinde zemin kaymaya göre güvenli çıkmıştır. Kumlu zeminlerin kohezyonu çok düşük 
olduğu için kayma mukavemeti düşüktür. Sonuçlara bakıldığında Janbu ve Taylor yöntemleriyle hesaplamak 
diğer yöntemlere göre güvenli tarafta bırakmıştır. Sonuç: Çalışma sonunda, farklı yöntemler birbiriyle kar-
şılaştırılarak her bir yöntem için güvenlik sayıları elde edilmiştir. Bu güvenlik sayıları kullanılarak heyelan 
analizi yapılırken güvenli tarafta kalmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Heyelan Analizi, Doğal Afetler, Zemin Mekaniği, Şev Stabilitesi
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ALTIN DESTEKLİ HİDROTALSİT KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE 
KARAKTERİZASYONU

Dicle ÇELİK1, Meltem YILDIZ2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Umuttepe Kampüsü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Destek maddesi üzerine iyi dağılım sağlayan altın katalizörlerin kimya endüstrisinde kullanılan pek 
çok tepkimede büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Altının söz konusu tepkimelerde etkin olabilmesi 
aynı zamanda kullanılan destek malzemesine ve seçilen katalizör hazırlama yöntemine göre değişiklikler gös-
termektedir[1]. Yüksek performanslı altın katalizör hazırlama konusunda kullanılan destek maddesinin çok 
büyük önemi vardır. Destekli altın katalizörler pek çok oksidasyon tepkimesi için aktif olduğu literatürde göze 
çarpmaktadır [2]. Aynı zamanda tepkimelerde kullanılacak olan katalizörlerin yüksek aktivite, seçimlilik, ısıl 
kararlılık ve uzun ömür göstermesi için yeni bir katalizör hazırlanması ve geliştirilmesi gerekliliği söz konusu-
dur. Destekli metal temelli katalizörlerin hazırlanmasında pek çok yöntem mevcuttur. En çok kullanılan ve ter-
cih edilen katalizör hazırlama yöntemleri emdirme ve çöktürme yöntemleridir. Bir katalizör hazırlanmasında 
emdirme yönteminin kullanılması en basit yöntemlerden birisi olmasına karşın yüksek metal içeriği istendiği 
durumlarda daha küçük metal kristallerinin oluşumunu sağladığı için çöktürme yöntemi ya da birlikte çöktür-
me yöntemlerinin kullanılması tercih edilir. Destekli altın temelli katalizörlerin etkinliği hazırlama yönteminin 
yanı sıra aynı zamanda seçilen destek maddesine de büyük oranda bağlıdır [3]. Gliserin, bitkisel yağların 
transesterifikasyonu yoluyla biyodizel üretiminin oldukça fazla miktarlarda oluşan bir yan ürünüdür ve sentez-
lenmiş biyodizel miktarının ağırlıkça % 10’u oranında üretilir. Son yıllarda gliserini laktik aside dönüştürmek 
çevreci bir yaklaşım olarak görülmektedir.. Literatürde, bu spesifik reaksiyonun etkinliğini arttırmak için çe-
şitli çalışmaların olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar (i) homojen, (ii) Cu bazlı heterojen ve (iii) kıymetli metal 
bazlı katalizörler kullanılarak yapılan reaksiyonlar mevcuttur [4]. Homojen ve Cu bazlı heterojen katalizörler 
kullanılarak yapılan deneyler, yeşil kimyanın 12 prensibine uygun olmayan yüksek sıcaklık ve basınca ihtiyaç 
duyar. Bu nedenle, bu çalışmada, en yaygın değerli metallerden biri olan altın temelliı katı katalizörlerin hazır-
lanması temel alınmıştır. Literatürde seryum ve aktif karbonun çalışıldığı da görülmektedir. Reaksiyon kinetik-
leri incelendiğinde, aktif hidrotalsit kullanımının laktik asit üretimini arttırması beklenmektedir. Amaç: Farklı 
Mg/Al oranlarında hazırlanan hidrotalsit destek maddelerinin üzerine ağırlıkça % 1 altın etkin maddesinin 
başarılı bir şekilde emdirilmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Gliserinin oksidasyonu ile laktik asit üretim tepki-
mesinde etkin aktif olabileceği öngörülen ağırlıkça % 1 altın içeren hidrotalsit destekli katalizörler hazırlanmış 
ve hazırlanan katalizörlerin karakterizasyonları XRD yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Karakterizasyon ile 
özelliklerinin belirlenmesinin ardından söz konusu katalizörler gliserin oksidasyonu ile laktik asit üretiminde 
etkinlikleri incelenecektir. Sınırlıklar: Altın temelli farklı bazik destek maddelerinin de aktif olabileceği ön-
görülmesine rağmen laboratuarımızda daha önceden hazırladığımız ve hâlihazırda elimizde olan hidrotalsit 
destek temeli üzerine odaklanmıştır. Yöntem: Ağırlıkça % 1 altın içeren Au/hidrotalsit katalizörleri emdirme 
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yöntemi kullanılarak metal tuzu çözeltilerinin hidrotalsit üzerine emdirilmesi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan 
katalizörler 24 saat boyunca 373 K sıcaklıkta kurutulmuş ve 923 K sıcaklıkta 5 saat boyunca kalsine edilmiştir. 
Destek maddesi içeriğindeki Mg/Al oranı incelenen parametrelerdir. Hazırlanan tüm katalizörler oda sıcaklı-
ğında 48 saat boyunca gliserin içerisinde indirgenmişlerdir. Bulgular: Mevcut araştırmada farklı Mg/Al ora-
nına sahip olan farklı hidrotalsit temelli destek maddelerinin kullanılması ile hazırlanan ağırlıkça % 1’lik altın 
katalizörlerinin karakterizasyon sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuç: Bu çalışmada Mg-Al hidrotalsit destek 
maddeleri üzerine altın metalinin emdirilmesi yöntemi ile farklı katalizörler hazırlanmış ve karakterizasyonları 
yapılmıştır. XRD katalizör karakterizasyon yöntemi kullanılması ile elde edilen sonuçların ardından kristalin 
fazların atomik dizilimleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 5 farklı destek üzerine altın emdirilmesi ile ha-
zırlanan katalizör örnekleri gliserinin oksidasyonu ile laktik asit üretimi gerçekleştirmek üzere kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Altın Temelli Katalizörler, Karakterizasyon, Katalizör Hazırlama

Yazar Notu: Bu Çalışma Dr. Öğretim Üyesi Meltem Yıldız Tarafından Danışmanlığı Yapılan, Kocaeli Üni-
versitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde Öğrenciliği Devam 
Eden Dicle Çelik’in “Gliserinden Laktik Asit Üretimine Katalizörlerin Etkisinin İncelenmesi” Konu Baş-
lıklı, Yüksek Lisans Çalışmasından Türetilmiştir. 
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ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT İLE HAZIRLANAN ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ 
POLİETİLEN’İN MEKANİK, ISIL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Esra BAŞARAN1, Ezgi BİÇER2, Gülşen KURT DEMİR3, Mehmet KODAL4, Güralp ÖZKOÇ5

1-2-3-4-5Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Polietilen dengeli fiziksel ve mekanik özellikleri, kolay işlenebilirliği ve nispeten düşük maliyeti 
sebebiyle yaygın olarak kullanılan bir termoplastiktir. Ambalaj malzemeleri, oyuncaklar, spor malzemeleri, ev 
aletleri, mühendislik plastikleri, medikal endüstrisi, boru sistemleri gibi birbirinden farklı pek çok uygulama 
alanında kullanılmaktadır. Mükemmel mekanik kararlılık, iyi bir sıcaklık stabilitesi ve yüksek kimyasal direnç 
sergiler. Ancak bazı uygulamalarda ısı, kimyasal ve çevresel kaynaklı stres çatlaklarına karşı direncinin ve 
erime sıcaklığının düşük olması nedeniyle uygulama alanları kısıtlanmaktadır. Erime sıcaklığına ulaştığında 
PE’deki kristal bölgeler erimeye başlar ve bu olay mekanik özelliklerinin zayıflamasına neden olur [Tamboli 
vd, 2004: 853-864]. Moleküler çapraz bağlama, PE’nin termal stabilitesini arttırmak ve mekanik özelliklerini 
geliştirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Polietilenin çapraz bağlanmasında; peroksit, silan ve radyasyon 
olmak üzere üç ana yöntem kullanılmaktadır [Hirayabashi vd, 2013: 497-503]. Koajanlar, serbest radikalle-
re karşı oldukça reaktif olan çok fonksiyonlu vinil monomerlerdir. Doymamış bağları arttırır, polietilen ve 
kauçuk gibi peroksit/çapraz bağlanabilir karışımlara eklenerek çapraz bağlanmanın verimini arttırmak için 
kullanılırlar. Genellikle metakrilatlar ve allil bileşikleri gibi polifonksiyonel monomerler veya oligomerler-
den oluşmaktadır. Çapraz bağlanma reaksiyonu sırasında koajanlar, makro radikaller ile reaksiyona girerek 
polietilen zincirlerine aşılanır. Bunun sonucunda vinil grupların sayısı artar ve koajanlar polimer molekülleri 
arasında bir köprü gibi davranarak üç boyutlu bir ağ yapısı oluştururlar [Ghasemi vd, 2003: 119-125]. Poli-
etilenin uygun çapraz bağlama yöntemleri yardımıyla çapraz bağlanması ile ısıya ve stres çatlamasına karşı 
gelişmiş dirence sahip bir yapı elde edilir. Amaç: Bu çalışmada peroksit ile çapraz bağlanmış ve koajan olarak 
etilen glikol dimetakrilat kullanılan düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve metalosen esaslı iki farklı lineer 
düşük yoğunluklu polietilenin (LLDPE-C8, LLDPE-C6) mekanik, termal ve reolojik özelliklerinin incelenme-
si amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışma poliolefin sınıfını kapsamaktadır. Poliolefin sınıfının alt dalı 
olan polietilenin üç farklı türü için koajan ilavesinin etkisi incelenmiştir. Yöntem: Çalışmada peroksit olarak 
1 phr oranında ter-bütil kümil peroksit ve koajan olarak farklı yükleme oranlarında etilen glikol dimetakrilat 
kullanılmıştır. Peroksit, koajan ve üç farklı polietilen 135oC’de Xplore Marka çift vidalı mikro-harmanlayıcıda 
karıştırıldıktan sonra sıcak preste 175oC’de 15 MPa basınç altında çapraz bağlanmıştır. Elde edilen karışımla-
rın mekanik özellikleri çekme testi ile, reolojik özellikler ise reometre ile belirlenmiştir. Termal özellikler dife-
ransiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve termogravimetrik analiz (TGA) ile incelenmiştir. Kimyasal özellikler 
ise Fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ile belirlenmiştir. Kısıtlar: Çalışmada kullanılan ter-bütil 
kümil peroksitin ekstruderde scorch olmaması için güvenli çalışma sıcaklığının 135oC civarında seçilmesi bu 
çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Araştırmanın problemi: Yaygın olarak kullanılan polietilenin erime sı-
caklığının ve boyutsal kararlılığının düşük olması sebebiyle yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılamama-
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sı; ayrıca yüksek sıcaklıklarda ısıl kararlılığının ve mekanik özelliklerinin (stres çatlamasına karşı düşük direnç 
vs.) zayıflaması bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılıkları: Araştırma fazlaca 
zaman gerektirdiğinden, bu çalışma LDPE, LLDPE-C8 ve LLDPE-C6 matrisleri ile sınırlandırılmıştır. Bul-
gular: Elde edilen mekanik test sonuçlarına göre, LDPE esaslı karışımlara artan oranlarda koajan ilavesiyle 
kopmada uzama ve kopma dayanımı değerleri düşmektedir. LLDPE-C8 ve LLDPE-C6 karışımlarında ise bu 
durum tam tersidir; kopmada uzama ve kopma dayanımı değerleri artmaktadır. Reoloji sonuçları incelendi-
ğinde LDPE, LLDPE-C6 ve LLDPE-C8 karışımlarına 1 phr etilen glikol dimetakrilat ilavesinde gerek depo 
modülü gerekse kompleks viskozitede artış izlenmiştir. Ayrıca 1 phr koajan ilavesiyle çapraz bağ yoğunluğun-
da da artış görülmüştür. Sonuç: LLDPE, LLDPE-C6 ve LLDPE-C8 matrisli karışımlara ilave edilen 0,5, 1 ve 
2 phr oranlarındaki etilen glikol dimetakrilatın, yalnızca peroksit ilaveli karışımlara göre mekanik ve reolojik 
özellikleri arttırdığı izlenmiştir. Bu koajan türü için çapraz bağlanma oranını arttırıcı etki 1 phr etilen glikol 
dimetakrilat ilavesinde görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çapraz Bağlama, Koajan, Peroksit, Polietilen

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversite-
si, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Esra 
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Etkisi” konu başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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INVESTIGATION OF A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM INTEGRATED WITH 
GEOTHERMAL-ASSISTED ORGANIC RANKINE CYCLE

Mehmet Selcuk MERT1, Fikret YÜKSEL2, Mehmet Emre BURULDAY3

1-2-3Yalova University, Faculty of Engineering, Energy Systems Engineering Department, Yalova / Turkey

Abstract: Introduction: Renewable energy sources offer the opportunity to reduce fossil fuel consumption. 
Energy derived from solar, wind, hydroelectric, geothermal, and biomass sources are considered as renewab-
les. As a renewable energy source, geothermal fluids extracted from geothermal wells can be used in various 
processes such as power generation, area and district heating applications. The Organic Rankine Cycle (ORC) 
is a power system that can be operated at low and medium temperature level heat sources and can also be 
utilized with geothermal source. The ORC has the same components as those of the conventional Rankine 
cycle and it differs from the conventional cycle by the working fluid. An organic fluid is used in the system, 
and the simple cycle mainly consists of a pump, an evaporator, a condenser and a turbine-generator group. The 
heat energy obtained from the geothermal source absorbed by the working fluid is first converted into mec-
hanical energy and then to electrical energy. Hydrogen is an effective energy carrier that can also be obtained 
from the renewable energy sources such as geothermal, solar or biomass-derived synthesis gases, serves an 
alternative to fossil fuels. Thus, the hydrogen production technologies are researched by many scientists be-
cause of its high energy intensity and clean use. Objective: The investigation of a biomass-derived hydrogen 
production process integrated with a geothermal assisted organic Rankine power cycle was aimed. Scope: A 
hybrid system was designed for hydrogen production and a power generation system using renewable energy. 
The required energy for hydrogen production was provided by modeling the integrated power cycle. For this 
purpose, Aspen Hysys software was used to simulate the system. Limitations: Geothermal energy was used 
to provide the energy required by the hydrogen production process. The supply of the energy demand depends 
on the amount of energy transferred from the heat source to the organic Rankine power cycle. In addition, the 
operating conditions and the net power output of the organic Rankine cycle is limited by the mass flow rate 
and the properties of the selected working fluid. Method: Hydrogen production technologies are generally 
classified under three main processes. These are thermal, electrolytic and photolytic processes. Thermal pro-
cesses can also be divided into four groups that are the steam-methane reforming of natural gas, reforming 
of bio-based liquids, coal-biomass gasification and thermochemical production. Furthermore, the hydrogen 
production from biomass-derived synthesis gas consists of four main steps that synthesis gas production, gas 
cleaning processes, hydrogen enrichment of the gas and purification of the hydrogen. The required energy for 
hydrogen production process can be obtained by using a geothermal based organic Rankine power cycle. Ge-
othermal energy, which is a domestic, cheap and environmentally friendly renewable source, is a sustainable 
and important choice for energy systems. In this study, the required energy for hydrogen production that is pro-
vided by an ORC system utilizing a geothermal source was investigated by using the simulation and modeling 
methods. Results: The investigation of a hydrogen production system integrated with geothermal-assisted Or-
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ganic Rankine Cycle (ORC) was performed. The R134a was used in the ORC as the working fluid. The energy 
requirements of power consuming equipment were determined, and the operating conditions of the ORC were 
obtained. According to the simulation results, as the mass flow rate of the synthesis gas increased, the effici-
ency of the hydrogen production system enhanced. On the other hand, this led to an increase in the electrical 
energy consumption of the hybrid process. Conclusion: Hydrogen gas production systems based on renewable 
energy sources are among the environmentally friendly technologies and clean energy systems. Thus, the de-
velopment of renewable hybrid power systems to supply the energy requirements of the hydrogen production 
process is important research area for the sustainable hydrogen technologies. In this study, the investigation of 
the proposed hybrid system was successfully performed by using Aspen simulation software, and the results 
were obtained. The methodology and results of this paper can be beneficial for designing similar systems. 

Key Words: Renewable Energy, Hydrogen Production, Organic Rankine Cycle, Simulation
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Biomass Gasification” Project (Project No: 213M368). The authors gratefully acknowledge TUBITAK for 
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ORMAGÜLLERİNİN ( RHODODENDRON L. ) ÜLKEMİZDE PEYZAJ UYGULAMALARINDA 
KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Melih SAHİN

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Karadeniz Bölgesi’ nde kıyı şeridi boyunca yoğunlukla yetişen ormangülleri Dünya da önemli 
bir yere sahiptir. Ormanlarımızda genellikle ağaç altlarındaki gölgelik ve nemli yerlerde çoğunlukla kayın 
ormanlarının alt tabakasında yayılış göstermektedir. Dört mevsim yeşil oluşu, kokusu, iri ve renkli çiçekleri 
ile görsel bir etki yaratan ormangülleri birçok ülkede park ve bahçe uygulamalarında kullanılırken ülkemizde 
uygun iklim şartlarına rağmen üretimi ve kullanımı gerekli ilgiyi görememiştir. Aynı zamanda Peyzaj çalış-
malarında uygun orjinli ve kaliteli bitki türleri seçimi peyzaj kalitesini artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
sürdürebilirlik için uygun bitki türü seçimi etkin rol oynamaktadır. Orman gülü (Rhododendron) fundagiller 
(Ericaceae) familyasında Rhododendron cinsi içerisinde bulunan, 1000 civarında türü bulunan yaprak döken 
ve ya dökmeyen çalı, nadiren ağaç formunda bulunan bitkidir (Altun ve ark., 2016: 62-72). Bitkiler ilkbaha-
rın sonlarına doğru çiçek açar. Ancak sonbahar-kış aylarında dağınık çiçeklerde görülebilir (Mejias ve ark., 
2002: 297-311). Çiçeklilik durumunu uzun süre korur. Kendi yetişme ortamlarında 8-10 m kadar boylanabilir. 
Bölgemizde ki türleri Istranca dağlarından başlayıp Kaçkar dağlarına (Karadeniz sahil boyunca) kadar geniş 
yayılış gösterir (Avcı, 2004: 13-29). Doğal yetişen türlerimiz yayılış gösterdiği alanlarda seleksiyon baskısı 
altında yaşamaya daha dirençli bireyler olduklarından peyzaj uygulamalarında bitki türü seçimi için en etkili 
materyaldir. Zengin bitki çeşitliliğimize ve avantajlarına rağmen çoğu peyzaj düzenlemesinde yabancı türler 
yerli türlere karşın etkin bir şekilde kullanılmaktadır (Bekci ve ark., 2013: 25-34). Amaç: Bu çalışmada dünya 
genellinde kullanılan Ormangüllerinin Ülkemizde peyzaj uygulamalarında ve tasarımlarında kullanabilirliği 
(vurgu amacıyla, yaya sirkülasyonu yönlendirmek, mekanları ayırmak ve dekor oluşturmak, kötü görüntünün 
perdelenmesi, fon oluşturma) irdelenmiştir. Tartışma: Ülkemizde yoğunlukta olarak Karadeniz Bölgesin de 
yayılış gösteren Rhododendron ponticum L. (Mor çiçekli ormangülü), Rhododendron luteum Sweet ( sarı çi-
çekli ormangülü), Rhododendron caucasicum Pallas (Kafkas ormangülü), Rhododendron smirnowii Trautv. 
Ex Regel (Pembe çiçekli orman gülü) ve Rhododendron ungernii (Beyaz çiçekli ormagülü) türlerinin yayılış 
(rakım aralığı, yetiştiği ph ve yayılış bölgesi) ve Botanik özellikleri (Çiçeklenme zamanı, herdem yeşil olan, 
yaprak döken, boyu ve form) tespit edilmiştir. Ormangülleri hakkında swot analizi yapılmıştır. Türkiye’ de 
özellikle kuzey bölgemizde elverişli iklim koşullarına rağmen peyzaj uygulamalarında kullanılmaması ve ye-
tiştiriciliği yapılmaması değer kaybına yol açmaktadır. Dışarıdan ithal edilen Ormangülleri ekonomik kayıp 
oluşturmaktadır. Ayrıca ithal edilen bitkiler ekolojik adaptasyon problemi ve zaman kaybına neden olabilmek-
tedir. Sonuç ve öneri: Swot analizinde görüldüğü gibi güçlü yönlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Dünya 
genelinde park, ev bahçeleri, ticari alanlar, rekreasyon alanları ve açık yeşil alanlarda Ormangülleri (Rhodo-
dednron) etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde peyzaj çalışmalarında bordür bitkisi, vurgu 
elemanı, çit olarak, birbirleriyle ilişkisi olmayan mekan ve bitki gruplarını ilişkilendirmede, mekan oluşturma-
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da, mahremiyet oluşturmada, toz ve gürültü perdelemesinde, arka fon olarak, bitkiler arasında kompozisyon 
oluşturmada kullanılabilir. Herdem yeşil oluşu, çiçek renk çeşitliliği ve yaprak döken türlerindeki sonbahar 
renklemesi Peyzaj mimarlığı açısından bitkiyi vazgeçilmez kılmaktadır. Sadece çalı formda bulunmayıp ağaç 
şeklinde büyük türlerin olması kullanabilirlik açısından avantaj sağlamaktadır. Hatta Sığ toprak isteği yeni 
bahçe tanzimlerinde ve kentsel dönüşüm projelerinde (çatı bahçesi, dikey yeşil duvar, iyileştirme alanlarında 
) önemli bitki materyali oluşturabilir. Bu amaca uygun üretim amaçlı yeni öneriler getirilmiştir. Yerli üretimin 
de yöre halkına yeni istihdam yaratacağı gibi ayını zamanda gelir sağlayacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Ormangülleri, Doğal, Yayılış
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HESAPLAMALI TASARIM SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ: YÜZEY VE ÇEŞİTLİLİKLERİ

Melike TÜRKOĞLU1, Togan TONG2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojinin tasarım sürecine dahil edilmesi hesaplamalı tasarımın mimarlıkta kullanım olanak-
larını araştıran öncül çalışmalardan itibaren çeşitli biçimlerde araştırılmış bir yaklaşımdır. Genel hatları belir-
gin bu yaklaşımı, sorgulayıcı bakış açısı ile ele alan mantıksal argümantasyon yöntemi, öznel cevapları olan 
araştırma soruları ve özgün sonuçlar veren yüzey çalışması sebebiyle, verilerin analizinde hedeflenen sonuca 
ulaşma yöntemidir. Bu bağlamda çizilen araştırmanın prensipleri, açıklayıcı bir çerçeve koşullarını simgele-
mektedir. Bu simgeler mantıksal olarak konuyu ele almada öncül ilkeler olarak kabul edilir ve tanımlanır, so-
nuçlar bu kapsamda tartışılarak sorgulanmaktadır. Kural merkezli, bilgisayar destekli matematiksel sistemleri 
içeren prensipler, mantıksal tartışma çerçevesinde önceki faktörler ya da bilinmeyen faktörlerden kurulma ve 
bunları birleşmiş, özgün, açıklayıcı bir çerçevede birbirine bağlama eğilimindedir. Değişen özellikler ve üret-
ken ilişkilerin tanımlanması ve çoğaltılması olarak gelişen metod ile olası tasarımları üretecek ilişki kurucu bir 
sistemin organizasyonu yaratılmakta ve tasarımcıya sunulmaktadır. Açıklayıcı sistem var olan fenomenlere ve 
gerçeklere yeni bir bakış açısı sağlamakta ve paradigmatik seviyesinde yeni bir stil oluşturmaktadır. Amaç: 
Araştırma tasarım ve teknoloji ara kesitinde, teknolojik araçların tasarım seçeneklerini genişletmekteki rolünü 
ve bu seçeneklerin tasarımcı tarafından ne kadar kullanılabilir olduğunu sorgulamayı amaçlar. Kapsam: Katı-
lımcılar İstanbul İli’ndeki mimar ve mimar adaylarından oluşmaktadır. Anket çalışması, ilk tasarım evresinde 
katılımcıların fikirlerinin oluşmasına etki eden kültürel birikim, sosyo-ekonomik ortam, ilgi alanları, eğitim 
gibi öz kaynaklar ile tasarım sürecinde kullandıkları mimari ifade araç ve tekniklerini sorgulayan sorulardan ve 
deneysel çalışmadan oluşmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma on iki katılımcı ile farklı zamanlarda yapılan anket 
çalışmaları kapsamında, altı ay sürmüştür. Katılımcılar, akademide tasarım proje dersi veren belirlenmiş bir 
ünvan ve üzeri akademisyen mimarlar, mimari tasarım yarışmalarında birden fazla derece kazanmış serbest 
mimarlar ve mimari tasarım dersinden belirli bir not üzeri başarı elde eden mimar adayları ile sınırlandırılmış-
tır. Anket çalışması, katılımcıların ilk tasarımdaki mimari stil oluşum nedenlerini ve tasarım sürecine yakla-
şım konularını araştıran on dokuz soru ve deneysel yüzey çalışmasından oluşmaktadır. Yöntem: Araştırma, 
hesaplamalı tasarım süreci içinde tasarım ve teknoloji arasında diyalog imkanı sağlayan bir yaklaşımla hazır-
lanmış “anket” çalışmasını, konunun öncül tasarımcıları ve tasarım öz kaynakları ile ilişki içerisinde tartış-
maktadır. Anket çalışmasında, kullanıcıya ilk tasarım aşaması dinamiklerini sorgulayan sorular ve algoritmik 
mantık çerçevesinde oluşturulmuş, işlevi tanımlanmamış deneysel bir yüzey sunulmaktadır. Sürecin tasarım 
mantığının sistematik bir çerçevede tanımlanmasına öncelik verilmektedir. Algoritmanın kontrol edilebilirliği, 
özgünlüğü sağlanmaktadır. Yüzeyi oluşturacak niceliksel parametreler farklı kullanıcılara tanıtılarak; özgün, 
farklı nitelikteki ürünler oluşturacakları öngörülmektedir. Bulgular: Çalışmada, geleneksel yöntemlerin kul-
lanıcıya sınırlı seçim imkanı tanıdığı, tasarımcının tek belirleyici olmadığı, kullanıcı ve tasarımcı arasında 
oluşturulması gereken bir dil olduğunu düşünceleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda tasarımcı ve teknoloji 
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arasındaki iletişimi çözmek adına, teknoloji; tasarım sürecine belirlenen fonksiyonlar ile ilişkilendirilerek, 
tasarımcı seçimlerini çeşitlendirmede katkı sağlayıp sağlamadığı deneysel sonuçlarla elde edilmiştir. Sonuç: 
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve bunun mimari sayısal ortamdaki yansımaları, tasarımı farklı düşüncelere 
ve eylemlere dönüştürmektedir. Bilginin sayısallaşması, şeffaf, bütün, evrensel bir dil yaratması; üretim ve 
uygulama alanında olduğu gibi tasarlama alanındaki sınırları kaldırmaktadır. Form, strüktür ve malzeme ara-
sındaki kemikleşmiş ayırım ve geometriye dayalı form üretimi ile sonuçlanan tasarım-analiz-üretim arasındaki 
metodolojik bölünme ortadan kalkmaktadır. Tasarım, geçmişte var olan belirli kurallardan ayrılarak, farklı 
disiplinlere ait bilgilerin entegrasyonunu, özgün metodunu, rasyonalitesini ürettiği yazılımların, tasarım süreci 
ile bağlantısı sağlanarak, özgün ve hızlı bir şekilde sürecin ilerlemesine imkan verir. Çalışmada, katılımcı, 
tasarım ve teknoloji arasında bir diyalog platformu oluşturularak; uzunluk, en, boy, malzeme gibi parametreler 
kullanıcı tarafından değiştirilerek, işlevi önceden tanımlanmamış bir yüzeyin herhangi bir işlevde düşünülerek 
tasarlanması mümkün olmaktadır. Yani hesaplama teknolojilerinin tasarımda kullanılması sonucunda açığa 
çıkan form, tasarım düşüncesi ve süreçlerindeki değişimleri sonucudur. Katılımcı; tasarım yaparken, ara yüzün 
imkanları sayesinde ekranda oluşturmak istediği ürünü gözlemleyebilir, gözlemleri sırasında fikrini değiştire-
bilir ve başka bir boyutta ya da malzemeden nesne üretebilir. Tasarım süreci, tasarımcı ve teknoloji katılımı 
ile denenmiş ve farklı katılımcıların form oluşum süreçleri, mantıksal argümantasyon yöntemi bağlamında 
deneysel yaklaşımla ele alınarak, konunun öncül örnekleriyle sorgulanmış ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Öz Kaynak, Teknoloji
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SHAPE MEMORY PROPERTY OF POLY(Ε CAPROLACTONE)/THERMOPLASTIC 
POLYURETHANE (TPU) BLENDS IN THE PRESENCE OF A DIISOCYANATE 

COMPATIBILIZER

Nayeon LEE1, Güralp ÖZKOÇ2

1-2Kocaeli University, Instute of Natural and Applied Sciences, Department of Polymer Science and  
Technology, Kocaeli / Turkey

Abstract: Introduction: IndShape memory polymers (SMPs) have been received a great deal of attention for 
decades. Due to the ability of shape changing under different conditions, it has been studied and developed 
with an expectation of wide potential applications. SMPs are stimuli-responsive materials, which are able to 
memorize a permanent shape. It is manipulated and fixed in intended temporary shape with an applied external 
force below a transition temperature, Ttrans. Some SMPs are generally known as suitable to be biologically 
decomposed such as polyurethane, polyesters, polyether urethane and their blends or block copolymers. Espe-
cially, PCL, semi-crystalline polyester, is noticeable biodegradable soft material for biomaterial applications. 
Even though its crystalline segments help to fix a temporary shape at low temperature, it has some limitations 
such as low durability, low strength and low stiffness, which put a limit on making enough recovery force. To 
overcome these problems, polymer blending can be an easily accessible way. Polyurethane has used for shape 
memory polymers because of their mechanical properties-flexibility and potentially biocompatibility. Jing et 
al. recently studied the blending of TPU and PCL as SMP for applying self-knotting sutures. As adjusting the 
weight ratio of two materials, they found the output of best shape memory effect. The similarity between the 
microstructure of PCL and a soft block of PU make them have high miscibility, however, it shows partially 
miscible from the reason of the differential molecular weight between them. It might be the main factor of a 
slow recovery in shape memory effect. Adding diisocyanate as compatibilizer might be the solution to impro-
ve the state of miscibility. The aim of this research is to find the best ratio of PLA/TPU blends, which shows 
high shape recovery and fixed deformation. And, the effect of diisocyanate as compatibilizer is investigated 
to improve the miscibility. The tests for shape memory effect are performed under the condition of 40~65℃ 
because it potentially applied to a human body, where the use of high temperature needs to be avoided. There 
is much difference of the melting points between TPU and PCL. When compounding is done at 200℃, PCL 
is already melted before putting into the compounder. PCL and TPU were blended with 1.4-phenylene diisoc-
yanate (PDI) at different percentages of weight ratios. TPU content is arranged with 50, 70, 80, 90, 100 wt%, 
respectively. Each of blends has prepared in different ratio with the addition of PDI, 0, 1, 2, 3 wt%. Shape 
memory effects are investigated by means of the bending test method. Scanning electron microscopy (SEM) 
is performed to investigate the microstructure of the composites and see the miscibility. As the percentage of 
PCL is increased, the temporary shape is easily fixed. Blends included 50% are totally fixed at room tempera-
ture. However, these blends show relatively low shape recovery, which has decreased by approximately 20% 
compared to others included much lower PCL. In case of blends having the high percentage of PCL, Existence 
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of PDI has an effect on increasing the shape recovery. Furthermore, PDI makes blends have high miscibility 
based on results of SEM. There was a definite change when PCL is included in blends. Comparison to pure 
TPU, blends are rightly fixed without external force after being programmed in the intended temporary shape. 
The ideal ratio of PCL/TPU is 30/70. According to the results of SEM, diisocyanate made to increase the com-
patibility of blends, in other words, it acted as compatibilizer and chain extenders as well.

Key Words: Shape Memory Polymers, Poly ε-Caporlactone, Thermoplastic Polyurethane, Diisocyanate

Author’s Note: This study has been reproduced from the master’s Thesis of Nayeon Lee Titled “SHAPE 
MEMORY POLY(ε-CAPROLACTONE)/THERMOPLASTIC POLYURETHANE BLENDS WITH A DII-
SOCYANATE FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS” conducted in Kocaeli University, Poymer Science 
and Technology Department under the supervison of Assoc. Prof. Dr. Güralp ÖZKOÇ. 
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KİLLİ ZEMİNLERDE UÇUCU KÜL İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ

Nazile URAL1, Burak GÖRGÜN2, Kadir PAKSOY3

1-2-3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: Uçucu kül, yakıt olarak kömür ve linyit kullanılan termik santrallerde, kömür kullanarak demir, 
çelik ve diğer metal üretimi yapan ısı ve kazan tesislerinde atık veya yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Yan 
ürün olarak kullanılabilen bu atıkların büyük miktarlara ulaşması ile ekonomik ve çevresel etkilerden dolayı 
büyük sorunlar oluşturmaktadır. Türkiye’deki katı yakıtlı termik santrallerde yıllık toplam kömür ve linyit 
tüketimi yaklaşık 55 milyon ton olup yanma sonucu 15 milyon ton civarında uçucu kül oluşmaktadır (Alkaya, 
2002). Belçika, Danimarka, Hong Kong, İtalya, Meksika ve Hollanda gibi ülkelerde üretilen uçucu külün % 
80’inin başta çimento üretimi olmak üzere diğer mühendislik uygulamalarında kullanıldığı bilinirken, ülke-
mizde çok az bir bölümünden yararlanılması hem çevre sorunları açısından, hem de ekonomik kayıp olması 
açısından bu konuya yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Atıkların yan ürün ve dolgu malzemesi olarak 
inşaat sektöründe kullanılması; kil ve diğer doğal malzemenin kullanımının azaltılması nedeniyle doğanın ko-
runmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kullanılabilir atıkların içinde bulunan uçucu külün değerlendirilmesi 
ile çevre kirliliğinin azaltılması, hammadde olarak kullanılmasının getireceği ek ekonomik getiriler ve zemin 
iyileştirilmesi konusunu kapsayan Geoteknik Mühendisliğiyle beraber farklı mühendislik uygulamalarında da 
katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada, atık malzemelerden biri olan uçucu kül ile zemin iyileştirme sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda bentonit kiline %10, %20 ve %30 oranlarında uçucu kül katılarak karışmaların 
dayanımları serbest basınç deneyi ile belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı atık maddelerin zemin iyi-
leştirme yöntemi olarak kullanılması ile hem ülke ekonomisine hem de çevre sorunlarının çözümüne katkı 
sağlanmasıdır. Kapsam: Yapılan bu araştırmada bentonit kili zemin türü olarak kullanılmıştır. Deneylerde atık 
malzemesi olarak kullanılan uçucu kül Kütahya-Seyitömer bölgesinden elde edilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma 
kapsamında farklı oranlarda olsa dahi tek tip uçucu kül atığı kullanılmıştır. Ayrıca zemin profili olarak sadece 
bentonit kili kullanılmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında %0, 10, 20 ve 30 oranlarında uçucu kül katılarak 
karışımlar elde edilmiştir. Elde edilen karışımların öncelikle kıvam limitleri (Atterberg) deneyi olan likit limit 
ve plastik limit deneyleri ile fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra kompaksiyon deneyinde yapılarak 
karışımların optimum su muhtevaları ile maksimum kuru biri hacim ağırlıkları elde edilmiştir. Buradan elde 
edilen farklı optimum su içerikleriyle tek eksenli serbest basınç deneyi yapılmıştır. Serbest basınç deneyi ile 
karışımların drenajsız kayma mukavemetleri belirlenmiştir. Ayrıca hidrometre deneyi yapılarak zemin sınıfı 
belirlenmiştir. Zeminin fiziksel özellikleri ile kompaksiyon deneyleri TS-1900/1’de anlatıldığı gibi standart-
lara uygun bir şekilde yapılmıştır. Karışımlar TS1900/2’ye göre serbest basınç deneylerine tabi tutulmuştur. 
Zeminin sınıflandırması ise TS1500/2000’de belirtildiği şekilde yapılmıştır. Bulgular: Zemin tipi olarak ben-
tonit kili kullanılan deneylerde atık malzeme olarak Kütahya-Seyitömer bölgesinden temin edilen uçucu külü 
kullanılmıştır. %10,%20 ve %30 olarak uçucu kül eklenerek elde edilen karışımlarda yapılan kompaksiyon 
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deneyinde artan yüzdelere bağlı olarak su muhtevalarının arttığı, kuru birim hacim ağırlığının azaldığı göz-
lemlenmiştir. Serbest basınç deneyinde de artan yüzdelerden dolayı serbest basınç gerilmelerinde artışlar göz-
lemlenmiştir. Likit ve plastik limit deneylerinde aynı şekilde artışlar görülüp Cassagrande Plastisite Kartı’na 
bakıldığında Düşük Plastisiteli Killer grubu ve Düşük Plastisiteli Sitler ve Organik Zeminler grubu çıktığı 
görülmüştür. Son olarak yapılan hidrometre analizi deneyinde gerekli okuma değerleri bulunup su muhteva-
larında artan yüzdelere göre artış olduğu ve kil-silt yüzdelerinde azalış görülmüştür. Sonuç: Uçucu kül zemin 
iyileştirme katkısı olarak killi bir zeminde dayanımı arttırdığı görülmüştür. Aynı zamanda atık bir malzeme 
olması dolayısıyla, çevreye yönelik sağlıklı kullanılışı ve ekonomik olmasından dolayı önemli faydaları vardır.

Anahtar Kelimeler: Uçucu Kül, Serbest Basınç Deneyi, Zemin İyileştirme, Atık Maddelerin Değerlendirilmesi
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THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS ON THE PROPERTIES OF REDUCED 
GRAPHENE OXIDE REINFORCED (PET/PBT) COMPOSITES

Seda HAZER1, Isik BORDANACI2, Mehmet OZDEMIR3, Ayse AYTAC4

1-2-3 Kocaeli University, Chemical Engineering Department, Kocaeli / Turkey

4 Kocaeli University, Polymer Science and Technology Department, Kocaeli / Turkey 

Abstract: Introduction: Poly(ethylene terephthalate) (PET) and poly(butylene terephthalate) (PBT) are the 
most important and most used commercial thermoplastic polyesters. PBT has the advantages of rapid crystal-
lization rate and good mouldability properties compared to the PET. Besides, the rigidity of PET is superior 
to those of PBT. The blending of these two polymers is advantageous in that it is possible to obtain a new 
material with extensive and comprehensive properties [1]. Due to the literature research, blends of PET and 
PBT shows more advanced properties like higher tensile strength (approximately 3-4 times more compared to 
the pure component), higher flexural modulus and higher impact strength comparison to the virgin polymers 
[2,3]. The DSC studies show the significant increase of crystallinity due to the decrease of crystallization 
temperature [4]. In addition, in recent years, much attention has been given to graphene/polymer nanocom-
posites owing to improve the thermal conductivity and stability, mechanical and flame retardant properties of 
polymers [5]. Like the other nanofillers, interfacial interactions are the main parameter of graphene/polymer 
nanocomposites. Because these parameters directly influence the properties of the prepared nanocomposites 
[6]. The mechanical properties of composites become stabilized by graphene oxide (GO). Goal: In this work, 
it was aimed to investigate the effects of different process parameters on the properties of reduced graphene 
oxide (RGO) reinforced PET/PBT composites. Extruder screw speed and retention time for melt mixing met-
hod were selected as process parameters. Then, a series of reduced graphene oxide (RGO) reinforced PET/PBT 
composites were produced at two different screw speed and retention time. Method: Firstly, PET/PBT (95/5) 
blends were prepared as control samples and after that two different RGO ratio added to the blend as 0,5 wt.% 
and 1 wt.% respectively. All composites were compounded on a laboratory scale co-rotating twin-screw mini-
extruder (Micro-compounder). Firstly, the control samples were processed screw speed is fixed at 100 rpm by 
using different retention time as 3 min and 4 min respectively. After that, screw speed is changed to 75 rpm by 
using 3 or 4 min. retention time. RGO reinforced PET/PBT composites are produced in the same way. Samples 
were subsequently injection molded by a laboratory scale injection molding machine with a 10 bars injection 
pressure. Discussion: Characterization of the composites were performed by differential scanning calorimetry 
(DSC), tensile test and thermogravimetric analysis (TGA). Results: The Tg values of the composites signifi-
cantly is effected from process parameters. It has changed as approximately 20 0C. The highest Tg value was 
obtained for 1wt.% RGO including PET/PBT composite at 100rpm/3min. That can be observed that 0,5wt.% 
RGO addition increased to percentage crystallinity value of PET/PBT composite compare to the other com-
posites. The highest crystallization degree at 75rpm/ 4min for 0,5wt.% RGO including PET/PBT composite. 
The maximum tensile strength observed for PET/PBT blend at 100rpm/ 3min (59,76 MPa) among the blend 
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samples. The best tensile strength value was seen for 0,5GO/ 100rpm/ 3min composites (54,10 MPa) into the 
composite samples. Due to the TGA, degradation beginning temperature (Tonset) of composites has changed 
between 383 and 403 0C. It is effected from process parameters. Also, minimum char residue was observed at 
100rpm/ 3min (2,3 %) for PET/PBT blend and maximum char residue percentage observed for 1wt.% RGO 
including PET/PBT composite at 100rpm/ 3min (21,2 %).

Acknowledgments: The authors thank to Hazerfen Kimya Malzeme ve Enerji Tek. San A.Ş for providing 
the reduced graphene oxide.
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HELEZON KONVEYÖR SİSTEMLERİNDE OLUK BOŞLUĞUNUN ve EĞİM FAKTÖRÜNÜN 
İLETİM KAPASİTESİNE ETKİSİ

Onur DEDEOĞLU1, Berna BOLAT2

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

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Konstrüksiyon A.B.D. İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Birçok alanda da dökme malzemeler yoğun bir şeklide kullanılmaktadır. Helezon konveyörlerde, 
dökme malzeme taşımacılığında yaygın olarak kullanılan transport sistemlerinden biridir. İletim kapasitesini 
artırabilmek için, konveyör içindeki malzeme akışının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, 
endüstride yoğun bir şekilde kullanılan helezon konveyörlerdeki dökme malzemelerin iletim verimin artırıla-
bilmesi için testler ve dökme malzeme analizleri yapılmıştır. İletim kapasitesine etki eden faktörlerin başında 
oluk boşluğu ve eğim faktörü geldiği ve bunun helezon konveyör tasarımına etkisi gösterilmiştir. Amaç: Yapı-
lan bu çalışmada bu oluk boşluğunun ve eğimin etkisi, farklı özelliğe ve boyuta sahip iki malzemenin üzerinde 
deneysel olarak test edilmiş, bilgisayar ortamında modellenerek bu iki faktörün helezon konveyör sistem üze-
rindeki etkileri incelenmiştir. Kapsam: Bu kapsam da ilgili konu da yayınlanmış olan makalelerde incelen-
miş olup yapılan analiz sonuçları bu makalelere göre karşılaştırılmış, bu sonuçlara göre çalışan malzemelere 
göre uygun oluk boşluklar ve eğimler tespit edilmiştir. Yöntem: Laboratuvar ortamında bulunan konveyör 
sistemimiz de iki farklı malzememiz olan kum ve çakıl taşı malzemeleri taşınmış, akış sırasında sistemimizin 
ortalama taşıma debisi bulunmuştur. Hesaplanan bu akış debisi daha sonra tasarımızın bilgisayar ortamında 
modellenmesi ile beraber sonlu elemanlar yöntemini kullanan ilgili akış programına girilmiştir. Programda ta-
nımlı ve katı parçacıkların temas modellemelerinde kullanılmakta olan Hertz-Mindlin Methodu ile farklı oluk 
boşluğa ve eğime sahip olan konveyör sistemlerinde analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Analiz çalışmalarında 
malzemelerin giriş ve çıkış debileri kontrol edilerek tespit edilen ilgili oluk boşlukları ve eğimlerdeki siste-
min iletim süreleri kontrol edilmiştir. Ek olarak bu akışlar sırasında geriye doğru malzeme kayması kaynaklı 
malzeme kayıpları da incelenmiştir. Bulgular: Hertz-Mindlin Methoduna göre yapılan analiz çalışmalarının 
sonuçlarına göre helezon konveyör sistemleri üzerinde oluk boşluğunun ve eğim faktörünün etkileri azımsana-
mayacak kadar önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen veriler karşılaştırılmış olup 
grafikler ve tablolar üzerinden gösterilmiştir. Akış sürelerine ve sistemin çıkış debilerine bu faktörlerin doğru-
dan etkilediği oluşturulan bu grafik ve tablolar aracılığıyla gözlemlenmiş olup çeşitli alanlarda kullanılan bu 
sistemlerin tasarımları belirlenirken bu iki faktörün göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Sonuç: 
Analizlerimizde ilk olarak aynı oluk boşluklarına sahip farklı eğimlerde malzeme akışları incelenmiş olup 
ilgili tasarımlarımızda eğim derecesi arttırıldığında malzemenin sistem üzerinde ki iletim sürelerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. İlgili malzemelerin bu iletim sürelerinin artması aynı zamanda sistem içerisinde akış hızları-
nın da eğim ile beraber ters orantılı olarak azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda aynı oluk boşluklara sahip 
sistemlerde eğim derecesi arttırıldığında malzeme akış debisinde ki dalgalanmaların da doğru orantılı arttığı 
görülmüştür. Bu durumun sebebi ise sistemin eğimi arttırıldığında malzemelerde yığılma hareketi artması ve 
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buna bağlı olarak sistemde ki doluluk oranının artması olarak yorumlanmıştır. Bu duruma ek olarak özellikle 
oluk boşluğunun parçacık boyutundan 3 kat ve üzeri olduğu durumlarda akış süresi iyice uzamıştır. Özellikle 
sistem eğiminin 30 derece ve yukarısı olan eğimler de akış gözlemlenmemiştir. Aynı eğim derecesinde farklı 
oluk boşluklarına sahip tasarımlarımız incelendiğinde ise sistemimizin iletim süresinin oluk boşluğu ile doğru 
orantılı uzadığı görülmüştür. Maksimum çıkış debi büyükleri ise 15-30 dereceye sahip eğimlerde parça çapı 
büyüklüğüne sahip oluk boşluklarında ölçülmüş olup bu durumun sebebi geriye doğru malzeme akışı olma-
ması kaynaklı hatveler arası doluluk oranının fazla olması olarak görülmüştür. Analizlerimizde malzeme giriş 
ve çıkış debileri incelendiğinde eğim arttırılırken malzeme kaybının en az görüldüğü değerlerin sistem oluk 
boşluğunun malzeme boyutundan 1,5 kat büyük olduğu durumlarda görülmüştür. Bu durumun sebebi küçük 
oluk boşluk boyutlarında malzeme sıkışması ve büyük oluk boşluk boyutlarında da ise geriye doğru malzeme 
kayması kaynaklı olması olarak yorumlanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda oluk boşluğunun ve 
eğimin helezon konveyör sistemi üzerinde etkileri bulunmuş olup sistemlerimiz yatay konumda iken malzeme 
kayıplarının en az olduğu, eğim arttırıldığında ise ideal oluk boşluğunun parça boyutundan 1,5 kat olması ge-
rektiği ve konveyör tasarımında bunu dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Helezon Konveyör Sistemi, Oluk Boşluk, Eğim Faktörü, Kum, Çakıl Taşı, Hertz-
Mindlin Methodu
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Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü” nde yapılmakta olan 
Onur DEDEOĞLU’nun “Helezon Konveyör Sistemlerinde Oluk Boşluğunun ve Eğim Faktörünün İletim 
Kapasitesine Etkisi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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THE EFFECT OF MICROWAVE ON THE THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
POLY (LACTIC ACID)/CATIONIC MONOMER FILMS

Yesim BABACAN1, Gokce SEVGEN2, Ayse AYTAC3

1-2Kocaeli University, Engineering Faculty, Chemical Engineering Department, Kocaeli / Turkey

3Kocaeli University, Polymer Science and Technology Department, Kocaeli / Turkey

Abstract: Introduction: Biodegradable polymers draw attention due to environmental issues of petroleum-
based plastics. They have wide applications in an environmentally friendly packaging, biomedical materials, in 
various industrial applications such as computer and mobile phone industry [1]. Poly (lactic acid) (PLA) is the 
most popular biodegradable polymer which is composed of repeating units’ lactic acid. It is produced by fer-
mentation from renewable resources, such as corn or sugar beet. [1, 2, 3]. PLA has comparable properties with 
the synthetic polymers such as high modulus and tensile strength value. In addition to this, it also has some 
disadvantages, for example, the films of PLA are very brittle and poor thermal stability [4]. Therefore, it is 
limited use some industrial applications. In the recent years, researchers focused on to modification of PLA to 
the improvement of thermal and mechanical properties. In the literature, various studies have been carried out 
by using different methods to improve the properties of the PLA. Annealing, adding nucleating agents, forming 
composites with fibers or nanoparticles, chain extending and introducing crosslinking structures were used to 
enhancing the heat stability or mechanical properties of PLA [4, 5]. Besides, the formation of polymer blends is 
one of the knowing methods for modification of polymer characteristic and including functional properties to 
improve the properties of PLA. Goal: In this study, it was aimed to investigate the effect of microwave radiati-
on on the thermal and mechanical properties of Poly (Lactic Acid)/Cationic Monomer blends. Vinyl benzyl tri-
methyl-ammonium chloride (VBTMAC) was selected as the cationic monomer. Method: Experimentally, the 
cationic monomer was added 5 wt.% to PLA. 2,2’-Azobis (2-methylpropion amidine) dihydrochloride (AIBN) 
was used as the initiator with the ratio of 5% of the total amount of monomer. PLA based films were prepared 
by solution casting method. PLA was dissolved in chloroform. Neat PLA film was used as control samples. 
The films were prepared two different ways. Firstly, PLA/Cationic Monomer blends were prepared without 
the initiator. Then, same compositions were cast by using initiator. Also, microwave irradiation was applied 
to the prepared film with initiator by home type microwave. The power of the microwave was set at 230 W 
and the films were left in the microwave for 15 minutes. Then, the properties of pure PLA film, PLA/Cationic 
Monomer blends with/without initiator and microwave irradiated films were compared. Discussion: Chemical 
structure of the films was characterized by Fourier transform infrared spectrometry (FTIR). The thermal and 
mechanical properties of samples were also determined by means of differential scanning calorimetry (DSC), 
thermogravimetric analysis (TGA) and tensile testing. Results: Chemical structures of the films were determi-
ned by using the FTIR spectra. The FTIR spectra of neat polymer and their blends were obtained. A new peak 
in the spectra was not observed. The FTIR spectra of all the blend before and after the microwave treatment 
did not show any significant difference. According to DSC results, the melting temperature of PLA blends was 
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not changed significantly. The percentage crystallinity values decreased by adding VBTMAC. The maximum 
tensile strength and strain values were obtained for microwave irradiated films compared to the neat PLA film. 

Key Words: Polylactic Acid (PLA), Cationic Monomer, Initiator, Microwave
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KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONUNDA BİTKİLERİN MEKAN ÖGESİ OLARAK 
KULLANILMASI

Zehra EMİNAĞAOĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Giriş: Mekân ancak mekânsal deneyimlerin, mekân içinde yaşatılması ile algılatılabilir. Yani çok boyutlu 
bir kavramdır. Boyutsal algıyı arttırmak yani mekânı algılanabilir hale getirmek, sınırlandırılmış boşluğu an-
lamlı hale getirmekle mümkündür. Mekânı oluşturan çeşitli elemanlar ve onu anlamlı kılan ögeler, mekân or-
ganizasyonunda farklı roller üstlenirlerken, mekânın algılanabilirliği üzerinde son derece önemlidirler. Mekanı 
oluşturan bileşenler yapı düzeyinde duvar, döşeme ve tavan olarak sınırlı iken kentsel mekanlarda duvarlar, 
çitler, bitkiler ve nehirler, göller, tepeler gibi bir çok doğal bileşenden söz etmek mümkündür. Bu bağlam-
da bitkilerin organize edildiği, kullanıldığı, deneyimlendiği yerler mekan olarak değerlendirilebilir. Mekanın 
oluşturulması ve kullanılmasında tasarım ögesi olarak bitkilerin kullanımı mekana pozitif değerler katmakta-
dır. Bitkiler yaşayan varlıklar olarak mekana hayat getirir; renkleri, dokuları, ölçüleri, biçimleri ile estetik bir 
değer olarak kentsel mekanların tasarım süreci içerisinde yer alırlar. Mekanın kimler tarafından kullanılacağı, 
ne amaçla ve ne ölçüde sınırlanacağı, bulunduğu konum ve ekolojik koşulları, kullanılacak bitkinin türünü, bo-
yutunu ve dokusunu belirlemektedir. Mekân oluşturan elemanlar ve öğeler kullanıldıkları yere göre mekânsal 
organizasyonda sınırlayıcı, yönlendirici, ayırıcı, birleştirici, odaklayıcı ve estetik roller üstlenirler. Bu roller 
kullanıcının mekânı kavramasını ve anlamlandırmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, mekânsal organizasyonda 
bitki kullanımını işlevsel açıdan ele almakta; kentsel mekânlarda üstlendiği rolleri incelenmektedir. Amaç: 
Çalışma; bitkilerin kentsel mekanda, mekan ögesi olarak fonksiyonel kullanımlarını incelemek amacıyla ya-
pılmıştır. Çalışmada amaç peyzaj mimarlığı tasarım sürecini yönlendirmek değil; kentsel mekanlarda bitki 
kullanılmasına yönelik organizasyon ilkelerini ortaya koymaktır. Kapsam: Çalışmada; tasarım ilkeleri dikkate 
alınarak bitkilerin mimari mekandaki işlevsel konumları değerlendirilmekte; bitkiler form, renk ve doku gibi 
fiziksel özellikleri ile ele alınmaktadır. Bitkilerin tür, cins gibi tanımlayıcı bilgileri ve ekolojik koşulları çalış-
ma kapsamı içerisinde değerlendirilmemektedir. Sınırlıklar: Mekansal algı açısından bakıldığında, bitkilerin 
mekan içerisindeki kullanımlarında çok farklı psikolojik etkileri söz konusudur. Bu çalışmada algısal süreç 
sadece fonksiyonel özellikleri ile değerlendirilmiştir. Mekan ögelerinin fonksiyonel kullanımlarına ilişkin ya-
pılan sınıflamalar dikkate alınarak bitkisel kullanımlar; sınırlayıcı – ayırıcı, süreklilik sağlayıcı- yönlendirici, 
belirleyici-odak oluşturma şeklinde sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada öncelikle detaylı literatür taraması 
yapılmıştır. Sonrasında fotoğraflar üzerinde uygulanan görsel analiz tekniği kullanılmıştır. Adope Photoshop 
2015, fotosketcher gibi bilgisayar programları kullanılarak fotoğraflar üzerinde yapılan analizlerle, fonksiyonu 
belirleyen sınırlar öne çıkarılmıştır. Çalışmada kullanılan fotoğraflar Zehra Eminağaoğlu’nun arşivinden se-
çilmiş fotoğraflardır. Bulgular: Sınırlayıcı – ayırıcı bitkisel kullanım: Mekanın fiziksel biçiminin belirlenmesi 
ve sınırlandırılmasında mülkiyet faktörü önemli olabilir. Sınırlayıcı-ayırıcı bitkiler, kamusal ve yarı kamusal 
alanlar arasında geçişi ve hiyerarşiyi sağlamaya katkı sunmaktadır. Konut ve site bahçeleri veya belli grupların 
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kullandığı özel-yarı özel kentsel mekanları sınırlandıran bitkilerde yüksek ve sık dokulu bitkiler tercih edilir. 
Bitkiler geçirgen bir yapıya sahiptir ve katı olmayan sınırlar oluşturmaktadır. Zaman içerisinde çevresel ve 
ekolojik faktörler sonucu tahrip olabilirler. Bu sebeple yüksek güvenlik istenen mekanların sınırlandırılmasın-
da beton-taş duvarlar ve metal çitlerle birlikte kullanılmaktadır. Duvarın ve metalin görüntüsüne yumuşak ve 
estetik bir görüş sağlamaktadır. Yaya yollarının sınırlandırılması bulunduğu konuma göre değişebilir. Manza-
raya açık, rekreatif amaçlı kullanılan yollar görüş açısını kapatmayan, kısa boylu zemin bitkiler veya gövdesi 
uzun ağaçlar ile sınırlandırılmaktadır. Güvenlik gerektiren yollarda yüksek ve sık dokulu bitkiler tercih edilir. 
Yerleşim yerleri ile taşıt yollarını ayıran bitkiler, gürültü ve kirli havayı engellemesi acısından oldukça önem-
lidir. Süreklilik sağlayıcı- yönlendirici bitkisel kullanımlar: Yolların kullanılış amacı bitki kullanımını çeşit-
lendirmektedir. Yaya yolu kenarında güvenlik gerekiyorsa perde oluşturan çit şeklindeki bitkiler yol boyunca 
estetik görüntüler sunacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca yaya yollarında manzarayı izlemeye imkan veren 
kısa boylu bitkiler veya yüksek gövdeli ağaçlar kullanılmaktadır. Bazı rekreasyon amaçlı yaya yollarının üstü 
bitkilerle kapatılarak tüneller oluşturulmaktadır. Yol boyunca tekrarlanan ağaçlar yol boyunca belli bir ritim 
oluşturmakta; yolun sürekliliğine ve yönlendiriciliğine katkı sunmaktadır. Ayrıca ağaçlı yollar gölgelik sağ-
lamakta; yüksek binalar ve yollar arasında ara yüzey oluşturarak insan ölçeğine yakınlaştırmaktadır. Bitkiler 
ölçüleri, formları, dokuları, renkleri, kokuları ile etkili görüntüler sunarak insanları girişlere yönlendirmekte; 
yol bulmayı kolaylaştırmaktadır. Belirleyici-odak oluşturma: Ağaçlar kentsel mekanlarda büyük ölçekli form-
ları ile odak oluşturabilmektedir. Özellikle tarihi özellikleri olan anıt ağaçlar kentsel mekan içinde belirleyici 
olmaktadır. Benzer bitki türlerinin arasında farklı renk-doku-form özeliği dikkat çekmektedir. Ayrıca benzer 
bitki türlerinin bir arada kullanıldığı kütle oluşumlar odak oluşturmakta ve çekim yaratmaktadır. Biçimlendiril-
miş bitki formları, gölgelik yaratan konumlar odak oluşturabilmektedir. Bitkilerin zamanla ve çevresel koşul-
lara bağlı olarak değişen formları kalıcı odak olmalarını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda dayanıklı ağaç formları 
kalıcı odaklar olabilir. Sonuç: Doğada bitkiler hayran verici bir düzen ve birliktelik içerisinde yaşarlar. Tüm 
canlılar için yaşam alanı oluştururlar. Bu düzene müdahale etmek bazen yok edici sonuçlara yol açabilir. Amaç 
bu alanlara müdahale etmek değildir. Aksine doğal yetişen ortamlara izin verilmeli ve bunun için bilinçli fırsat-
lar yaratılmalıdır. Amaç insan baskısı ve kentleşme ile birlikte oluşan kötü çevrelere müdahale etmektir. Yaşa-
nabilir çevreler yaratmak ve bitkilerin fiziksel çevre içerisinde kullanımını ve varlığını sağlamaktır. Bütün bu 
faktörler ışığında, yapılan mimari mekan tasarımı sürecinde, organizasyon ilkelerinden yararlanmak mekanı 
işlevsel ve estetik kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekan, Kentsel Mekan, Mekan Ögeleri, Tasarım Elemanları, Bitkisel Tasarım 
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DEVELOPMENT OF PLASTICIZED CASEIN AND POLY (VINYL ALCOHOL) BIO-COMPOSITE 
FILMS: EFFECT OF PLASTICIZER
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Abstract: Introduction: Over the past few years due to the growing awareness of environmentally sustainab-
le technology, biocomposite or green composite material has been a major concern. The use of petrol-based 
polymeric materials is caused some environmental effects such as toxicity, ecological problems [1,2]. Biodeg-
radable natural and synthetic polymers offer the solution to these problems. Biocomposites may be obtained 
by the blending of bio-based materials (lipids, starch, proteins) and synthetic biopolymers (poly (lactic acid), 
poly (vinyl alcohol)) [2]. Proteins have good film-forming properties and they are used for the food packaging 
applications. Casein is a milk protein and it has some exceptional properties such as operative barriers to gases 
and aroma, transparency. However, casein films have relatively low mechanical properties so its mechanical 
properties should be improved [3]. The plasticizers and polymers are good solutions to provide them improve 
the mechanical properties. The aim of this study is to determine the effects of plasticizer on the properties of 
casein-polymer packaging films. Mechanical properties of the casein films can be increased with the addition 
of synthetic biopolymers. Poly (vinyl alcohol) (PVA) is one of the most willingly biodegradable and water-
soluble vinyl polymers. It is easily accessible, cheap and compatible with proteins. It offers high gas barrier 
property, tensile strength and flexibility [1,4]. On the other hand, casein-based films have brittle structure due 
to the hydrogen bonding between protein chains. Plasticizers are small molecular weight molecules which can 
use to provide flexibility. Selection of plasticizer is based on compatibility between protein and plasticizers. 
Polyol type hydrophilic plasticizers obstruct the interactions between the protein chains and make the films 
more flexible. Sorbitol is one of the plasticizers that make biodegradable films more flexible [5]. In our study, 
casein was plasticized with the different amount of sorbitol and then blended with PVA to enhance the film 
properties. The biodegradable films were prepared by solution casting method. Casein and sorbitol dissolved 
in 5% triethanolamine solution at 40 oC to obtain plasticized casein film. Sorbitol loading level was changed 
as 0, 10, 15, 20, 25 % in the casein. Meanwhile, PVA dissolved in the water at 80 oC. After that plasticized 
casein and PVA solutions were blended at the ratio of 20%:80% and stirred at 40 oC for 15 min. The total solid 
amount the all solutions was fixed as 6%. The film-forming plasticized casein/PVA solutions were spread onto 
a polystyrene petri plate end of the stirring process. Then, they left to dry at room conditions for 2 days. After 
the drying, films peeled off from the petri plate. The un-plasticized casein/PVA film (0% sorbitol) is used as a 
control sample and used to compare the properties of plasticized films. The characterization of the films was 
carried out by using thermogravimetric analysis (TGA), tensile test, differential scanning calorimetry (DSC), 
water vapor permeability (WVP) and Fourier-transform ınfrared spectroscopy (FTIR). The tensile test results 
showed that tensile strength of un-plasticized casein/PVA film was 35 MPa and this value decreased with 
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the addition of sorbitol. It was seen that sorbitol increased the strain at break value of un-plasticized film. 
According to TGA, thermal degradation temperature and char residue of un-plasticized film were slightly 
decreased by incorporation of sorbitol. In the DSC results, a reduction was seen at the melting temperature 
of un-plasticized film with increasing amount of sorbitol. It was concluded that the optimum sorbitol loading 
level is 15% at the end of the all characterization tests. 

Key Words: Biodegradable film, Poly (vinyl alcohol), Casein, Plasticization
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Abstract: Introduction: Polylactic acid is one of the pioneer biodegradable polymers. It is produced by 
fermentation of bio based starch sources such as maize, wheat and potato and polycondensation of the lactic 
acid [1]. Among numerous bioplastics, poly(lactic acid) (PLA) is considered the most promising and popular 
biobased material because of its ideal properties in use: low weight, low processing temperature (compared 
to synthetic polymer), no environmental pollution, good printability, high degree of transparency, and ease of 
conversion into different forms. PLA has many applications. It provides potential use in plastic applications, 
packaging, agricultural products, disposable products, and the medical field [3]. Among the biodegradable 
polymers, PLA plays an important role because of its excellent mechanical properties. On the other hand, PLA 
has some drawbacks such as low toughness, low thermal stability and poor processability [3]. These drawbacks 
can be accomplished by the usage of plasticizers or different types polymers. Polyethylene glycol (PEG) is one 
of the widely used plasticizers for PLA [4]. In addition, easy flammability properties of PLA restrict its use in 
electric and electronic industries. It can be improved by flame retardants addition. [5] In addition, the silica 
and carbon-containing rice husk ash (RHA) has potential to improve the flame retardant property, mechanical 
strength and thermal stability of PLA. RHA is used in building material as building insulation and mineral 
source for concrete. [6] Considering the mechanical properties of RHA, the mechanical property of PLA can 
be improved with PLA/RHA mixture. Goal: It is aimed to evaluate the RHA effects on the flame retardant 
properties of PLA based composites. Also, it is studied to decrease ammonium polyphosphate (APP) usage 
with the addition of increasing content RHA in the PLA / PEG / APP composite to enhance the flame retardant 
properties. Method: Poly (lactic acid) was plasticized with PEG and it used as the matrix material of the com-
posites. APP, pentaerythritol (PER) and RHA were selected as intumescent flame retardant systems. While the 
APP/PER ratio decreased, RHA ratio was increased. Loading levels of RHA were changed as 3 wt.%, 5 wt.% 
and 10 wt.%. All compositions were mixed in a laboratory scale extruder at 200 °C for 3 min. mixing time and 
100 rpm mixing rate. Then, the polymeric melt was molded using a laboratory-scale injection molding machi-
ne with a pressure of 10 bar and a mold temperature of 25 °C. Discussion: Characterization of the composites 
were performed by differential scanning calorimetry (DSC), tensile test, thermogravimetric analysis (TGA), li-
miting oxygen index (LOI). Results: The highest crystallization degree and Tg value were obtained PLA/PEG/
APP/PER/3RHA blend as 17.56 % and 53.2°C, respectively. 5 wt.% RHA addition decreased the crystallizati-
on degree of the sample. Also, the crystallization degree of the prepared composites decreased with increasing 
RHA content. While the melting temperature of the composites did not change, glass transition temperature 
decreased approximately 5 °C. It was seen that the decomposition starting temperatures of all composites are 
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above 200 ºC. For this reason, it can be said that the produced nanocomposites did not deteriorate during pro-
duction process at the production temperature of 200 ºC. Besides, it was seen no residue in TGA for all of the 
composites at 600 oC. While the addition RHA to the PLA increased LOI value of neat PLA, enhancing RHA 
content decreased LOI values of the composites. Generally, the strain at break values of the composites was 
decreased with the increasing loading level of the RHA. The maximum tensile strength value among the RHA 
including composites was obtained for the 3 wt.% RHA reinforced PLA based composites as 34.2 MPa.

Key Words: Biodegradable Polymer, Poly(lactic acid) (PLA), Rice Husk Ash (RHA)
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DÖKÜM GÖVDELİ TRIPLE POMPA TAHRİK KAPLİNİ HASAR ANALİZİ

Ahmet Oktay DEVECİLİ1, Ahmet SUCU2, Salim BOZKUŞ3

1-2-3Hema Endüstri A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Bu çalışmada; döküm gövdeli ön 225 bar 35cc, orta 250 bar 23 cc ve arka 250 bar 9,5 cc iletim hacmine 
sahip triple pompanın, 100 saatlik ömür testi sonunda 35 cc pompayı 23 cc pompaya bağlayan kaplininde 
tespit edilen fiziksel hasarlanma incelenmiştir. Yöntem: Hasar analizi sırasında; Öncelikle hasarlanmayan 
bölgeden boyutsal ölçümler yapılmıştır. Sonrasında mikro vikers cihazı ile uygulanan ısıl işlem sonrası sertlik 
dağılımı, hasarlı numunenin metalografik olarak hazırlanarak mikroyapısı optik ve stero mikroskop ile ince-
lenmiştir. Ayrıca kırılan kaplinin kimyasal analizi optik emisyon spektrometresi ile incelenmiştir. Bulgular: 
Hasarlanma, kaplinin diş bölgelerinde tespit edilmiş olup hasarlanma çapakları kaplin yuvası-döndüren dişli 
iç yuvasına dağılmıştır. Giriş: Günümüzde hidrolik pompalar çok geniş bir kullanım alanına sahip olmakla 
birlikte daha çok otomotiv, makine ve tarım sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı yer ve 
sektör olarak değişken deplasmanlı, pistonlu, helisel dişli, g-retor tip, içden ve dıştan düz dişli pompalar ol-
mak üzere birçok çeşide sahiptir. Bu pompalardan dıştan dişli pompalar düşük maliyetleri, kirliliğe karşı aşırı 
duyarlı olmamaları, kısmen uygun maliyetleri ve kolay değiştirilebilir iletim hacimleri nedeniyle en çok kul-
lanılan pompa grubuna sahip pompalardır[1,2]. Yaygın olarak kullanılan bu pompaların verim ve performan-
sını birçok parametre etkilemekle birlikte çoğunlukla dişli pompaların verimine ve ömür/performansına dişli 
dizaynı, dişlilere gelen kontak basınçları, dişli- gövde- burç toleransları, kullanılan yağ ve özellikleri, sistem 
kirliliği, kullanılan malzemeler fiziksel özellikleri etki etmektedir[3-8]. Amaç: Bu çalışmada 1000 saatlik 
ömür testini tamamlaması gereken hidrolik pompada 100 saat sonra yapılan ara kontrolde hasarlandığı tespit 
edilen ön pompayı orta pompaya bağlayan bağlantı kaplinin (ön-orta) erken hasarlanma nedeni araştırılmıştır. 
Benzer uygulamalarda kaplin normal şartlarda 1000 saat ömür testini tamamlamaktadır. 

Şekil 1. Döküm Gövdeli Yüksek Basınçlı Hidrolik Pompa Şematik Görseli ve Kaplinlerin Pompa İçinde-
ki Konumu
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Yöntem: Kimyasal Analiz: Hasarlanan pompaya ait kaplinin kimyasal kompozisyonu OBLF marka optik 
emisyon spektrometresi ile düşük alaşımlı çelik modunda ölçülmüştür. Ölçüm sonucuna göre kaplin malzeme-
sinin her iki kaplinde de CrNi alaşımlı çelik olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları tablo-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Kaplinlerin Kimyasal Analiz Sonucu ve Referans Değerler(%wt)

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Fe Numune

0,17 0,28 0,48 0,010 0,008 0,68 0,008 3,16 0,01 Kalan Ön-orta Kaplin

0,18 0,29 0,45 0,013 0,009 0,66 0,008 3,15 0,01 Kalan Orta-arka 
Kaplin

0,14-0,20 Max.0,40 0,40-0,70 Max.0,035 Max.0,035 0,60-0,90 Max.0,10 3,00-3,50 Max.0,05 Kalan Referans 
Değer

Sertlik Ölçümü: Dişleri hasarlanan ön-orta kaplin ile hasarlanma olmayan orta-arka kaplininin sertlik dağı-
lımları vikers yöntemi ile 1 kg yük altında Zwick marka cihaz ile 0,2 mm aralıklarla sertlik taraması yapılarak 
ölçülmüştür. Ölçümün ölçüm noktaları şekil-2’de sonuçları da şekil-3’de gösterilmiştir. Hasarlanan kaplinlere 
sementasyon ısıl işlemi uygulanmaktadır. Bu ısıl işlem sonrası elde edilen doku derinliği değerleri ölçülmüş-
tür. Her iki kaplinde de 550Hv referans değerine göre 0,77 mm doku bulunmuştur. Ön-orta bağlantı kaplininin 
yüzey sertliği 59,7 HRC, orta-arka pompa bağlantı kaplininin yüzey sertliği 61 HRC olarak bulunmuştur.

Şekil 2. Deforme Olan Kaplinlerin Sertlik Ölçüm Noktalarının Şematik Gösterimi
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Şekil 3. Hasarlanan(ön-orta) Kaplinin Ve Hasarlanma Olmayan Orta-Arka Bağlantı Kaplinin Sertlik 
Dağılımı Sonuçları.

Makro-Mikro Yapı Analizi: Döküm gövdeli hidrolik pompanın 1000 saatlik ömür testi sırasında yapılan ara 
kontrolünde 100 saat sonra ön-orta bağlantı kaplinin hasarlandığı tespit edilmiştir. Pompa üzerinden demontaj 
edilen kaplin ultrasonik temizlemede etil alkol ile yıkanarak temizlenmiş ve kurutulmuştur. Mikro ve makro 
yapı incelemeleri optik ve stero mikroskoplar ile yapılmıştır. Pompa demontajı sonrası kaplin görselleri şekil-
4’te gösterilmiştir. Ön-orta kaplin üzerinde bulunan toplam 22 dişten 17 adetinin kırıldığı tespit edilmiştir. 

Şekil 4. 1CP1 Pompası Ön-Orta Bağlantı Kaplininin 100. Saatte Hasarlanmış Görüntüsü

Hasarlanan kaplinin kırık yüzeyleri ve çalışan diş yanakları ve diş tepeleri stero mikroskop ile incelenmiştir. 
İnceleme sırasında ön pompayı orta pompaya bağlayan kaplinin diş tepesi ile orta pompayı arka pompaya bağ-
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layan kaplinin diş üstü genişlikleri arasında yaklaşık 100 mikronluk boyut farkı olduğu tespit edilmiştir(bknz. 
şekil-5). Ayrıca, ön pompayı orta pompaya bağlayan kaplinin diş yanaklarında baskı noktalarının lokal olduğu 
tespit edilmiştir. Dişleri kırılan bu kaplinde kırılma yüzeyleri incelendiğinde gevrek bir kırılmanın oluştuğu 
ve klivaj düzlemlerinin oluştuğu görülmektedir. İlgili görseller şekil 6’da gösterilmiştir. Hasarlanan ön-orta 
bağlantı kaplinin mikroyapısı incelenmiştir. İnceleme sonucunda sementasyon yapılan bölgede yapıda %18-
20 oranında kalıntı östenit tespit edilmiştir. Orta-arka bağlantı kaplininde bu değer %4-6 aralığındadır. İlgili 
görseller şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 5. Ön- Orta ve Orta-Arka Pompa Bağlantı Kaplinlerinin Diş Üstü Kalınlıklarının Stero  
Mikroskop Görüntüsü-10X.
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                                         a b

Şekil 6. Ön- Orta Pompa Bağlantı Kaplinine Ait Kırılma Yüzey Görüntüsü -10X (a). Ön-Orta Pompa 
Bağlantı Kaplinine Ait Diş Yanaklarındaki Lokal Baskı Bölgeleri (b).

 

Şekil 7. Ön- Orta Pompa Bağlantı Kaplininin Diş bölgesine Ait Mikroyapı Görüntüsü-200X (a). Ön-
Orta Pompa Bağlantı Kaplininin Diş Bölgesine Ait Mikroyapı Görüntüsü-200X (b)

Sonuç: Hasarlanma ön pompayı orta pompaya bağlayan kaplinde 17 dişte, orta pompayı arka pompaya bağ-
layan kaplinde görülmemiştir. İnceleme sonucuna göre her iki kaplinin malzemesi Cr-Ni alaşımlı çelik olarak 
bulunmuştur. Malzemenin analizinde standart dışı kirlilik ve empüriteler tespit edilmemiş olup aksine çeliğin 
bulunan analizinde bu değerler alt sınırdadır.(P,S vs.) Isıl işlem sonrası elde edilen doku derinliği ve yüzey 
sertliği değerleri ön pompayı orta pompaya bağlayan kaplinde 0,77 mm doku ve 59,7 HRC yüzey sertliği, 
orta pompayı arka pompaya bağlayan kaplinde 0,77 mm doku ve 61 HRC yüzey sertliği tespit edilmiştir. Bu 
değerler kabul edilebilir değerler içerisindedir. Yapılan makroyapı analizlerinde ön pompayı orta pompaya 
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bağlayan kaplinde diş yanakları baskı yüzeylerinin lokal olarak bastığı tespit edilmiştir. Lokal baskı, malzeme 
üzerine gelmesi ve taşıması gerekenden daha fazla yükün gelmesine neden olacaktır. Bu durum hasarlanmaya 
neden olabilecek faktörlerdendir. Yapılan makro analizlerde hasarlanmanın burulma şeklinde olmadığı, kırıl-
ma ve hasarlanmanın yanlızca kaplin dişlerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Mikro yapı incelemelerinde 
17 adet dişi hasarlanan ön pompayı orta pompaya bağlayan kaplininin mikroyapısında özellikle diş tepe ve 
yanaklarında oluşmuş ve ısıl işlem kaynaklı yapıda %18-20 civarında kalıntı östenit tespit edilmiştir. Bu durum 
sertlik taraması yapılan bölgede yüzeyden itibaren 0,1 mm derinlikte kısmen düşükken 0,1 mm’den sonra artış 
göstermiştir. Sertliğin önce düşmesi sonrasında tekrar artışa geçmesi kalıntı östenitin o bölgede yoğun şekil-
de varlığından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde kalıntı östenit miktarı orta pompayı arka pompaya bağlayan 
kaplinde %4-6 arasındadır. Bu yapı kırılma ve yorulma direncinin düşmesine neden olacaktır. Parça üzerinde 
diş yanaklarında lokal baskı bölgelerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgelere gelen yük değeri, tüm yüzeyin 
taşıması gereken yük değerine karşılık gelmektedir. Bu nedenle daha küçük alanda olması gerekenden daha 
fazla stres oluşmuştur. Parçaların hasarlanması, yük taşıma mukavemetini düşüren mikroyapıda tespit edilen 
kalıntı östenit ve diş yanaklarında tespit edilen lokal basma kaynaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Pompa, Kaplin Hasar Analizi, Kırılma
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ÇAMAŞIR NEM SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR SENSÖR SİSTEMİ

Sinan KAYA1, Mehmet Selçuk ARSLAN2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Tekstil ürünlerinin nem seviyelerini belirleme işlemi bazı süreçlerde büyük öneme sahiptir. Tekstil 
üretimi, tekstil ürünlerinin kurutma işlemleri gibi süreçlerde çamaşır nem seviyesinin ölçülmesi önemli bir 
çalışma konusu olmuştur. Özellikle çamaşır kurutma makinaları için nem seviyesinin algılanması kurutma 
çevrimini sonlandırmak için kritik bir konudur. Kurutma makinaları, çamaşır makinasında yıkanmış, ıslak 
olarak çıkan çamaşırların kurutma işlemini gerçekleştiren bir üründür. Kurutma makinalarında, rezistans veya 
ısı pompası ile ısıtılan hava tambur içerisine gönderilir ve ıslak çamaşırlar sıcak hava etkisiyle üzerindeki 
nemi havaya atar. Daha sonra bu havadaki nem yoğuşturularak, hava tekrar ısıtılır ve tambur içerisine gönderi-
lir. Böylece kurutma işlemi gerçekleştirilir. Kurutma makinalarında çamaşır nemini belirlemek için iletkenlik 
ölçümü yapılmaktadır. İletkenlik ölçümü bir direnç ölçme yöntemidir. Çamaşırlar nemliyken direnci düşük, 
iletkenliği yüksektir. Çamaşırlar kurudukça direnci artar, iletkenliği düşer. Kurutma çevriminin sonlarında 
ise çamaşır direnç değeri çok yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Yüksek seviyedeki direnç değerlerini hassas 
bir şekilde ölçebilmek ise düşük gerilim seviyelerinde mümkün olmamaktadır. Amaç: Bu çalışmada, tekstil 
ürünlerinde hassas nem seviyesi algılama problemine çözüm olacak bir ölçüm yöntemi geliştirilmiştir. Geliş-
tirilen ölçüm yöntemi ile düşük gerilim seviyelerinde yüksek direnç ölçümlerinin yapılabilmesi amaçlanmış-
tır. Geliştirilen ölçüm yöntemini kullanarak mobil bir sensör cihazı yapılmış ve kurutma makinasında nem 
seviyesini algılamak için kullanılmıştır. Kapsam: Bu çalışma kapsamında, yüksek direnç seviyelerini ölçe-
bilen bir laboratuvar cihazıyla farklı tekstil tiplerinin farklı nem seviyelerinde iletkenlikleri ölçülerek direnç 
seviyeleri belirlenmiştir. Ölçülmesi gereken yüksek direnç değerleri belirlenerek, düşük DC gerilimlerle bu 
direnç değerlerini ölçebilecek bir sensör devresi tasarımı yapılmıştır. Geliştirilen sensör sistemi mobil bir ürün 
haline getirilerek çamaşır kurutma makinasında kuruluk algılama için kullanılmıştır. Sınırlıklar: Çamaşır nem 
oranı azaldıkça yükselen direnç değerlerini düşük DC gerilimlerde ölçmek çeşitli gürültü problemlerine se-
bep olmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada çamaşır nem seviyesini algılamak için çamaşır iletkenliği ölçülmeye 
çalışılmıştır. İletkenlik ölçümü aslında bir direnç ölçme yöntemidir. Çamaşırlar nemliyken iletkenliği yüksek, 
direnci düşüktür. Çamaşırlar kurumaya başladığında iletkenliği düşer ve direnci artar. Tekstil ürünlerinin nem 
seviyelerini ölçmek için tasarlanacak yeni sensör sistemi için farklı tekstil tiplerinde, yüksek direnç ölçümü 
yapabilen bir cihaz ile nem seviyesine göre direnç değerleri belirlenmiştir. Farklı tekstil ürünlerinin %60 nem 
seviyesinde sahip olduğu direnç değeri ve kuruma sınırı olan %5 nem seviyesindeki direnç değerleri ölçül-
müştür. Bu ölçümler sonucunda farklı tekstil tipleri için ölçülmesi gereken en düşük ve en yüksek direnç 
değerleri belirlenmiştir. Bu direnç değerleri standart pamuklu çamaşır için 70kΩ-150MΩ, ipek dokuma için 
17kΩ-47MΩ, viskon örme için 28kΩ-40MΩ, polyester dokuma için 60kΩ -60MΩ, keten dokuma için 15kΩ-
66MΩ, polyester örme için 60kΩ-20MΩ, pamuk örme için 27kΩ-84MΩ, pamuk dokuma için18kΩ-25 MΩ 
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olarak ölçülmüştür. Bu yüksek direnç değerlerini DC olarak ölçmek bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Çamaşırın 
üzerinden geçirilen akım seviyesi düşük seviyelere ulaşmaktadır. En yüksek direnç seviyesine sahip olan stan-
dart pamuklu tekstil tipi örnek alınırsa, 5V/150MΩ=33nA seviyelerinde bir akım işlemcilerle ölçüldüğünde 
gürültüden çok etkilenen bir sistem haline gelmiştir. Tasarlanan ölçüm devresinde kullanılan donanımsal ve 
yazılımsal filtrelerle bu gürültü problemi ortadan kaldırılmıştır. Ölçülen direnç aralığı yüksek olduğundan aynı 
ölçüm devresiyle bu dirençleri hassas bir şekilde ölçmek de mümkün olmamaktadır. Ölçüm sistemi üzerinde 
düşük direnç seviyelerini ve yüksek direnç seviyelerini ölçebilecek, yazılımla otomatik geçiş yapılabilecek bir 
ölçüm devresi tasarlanmıştır. 7MΩ direnç değerlerine kadar düşük seviyelerde ölçüm yapabilen ölçüm devresi, 
7MΩ ve daha yüksek direnç değerlerinde ise yüksek seviyelerde ölçüm yapabilen ölçüm devresi kullanılmıştır. 
Sensör devresi üzerinde yazılımsal olarak anahtarlama yapılır ve dirençler arasında geçiş sağlanır. Geliştirilen 
sensör sistemi mobil hale getirilerek kurutma makinasında kuruluk algılanması için kullanılmıştır. Bulgular: 
Yüksek nem seviyesine sahip tekstil ile düşük nem seviyesine sahip tekstil, aynı sensör sistemiyle ölçülerek 
hassas bir şekilde nem seviyesi algılanmıştır. Kullanılan donanımsal ve yazılımsal filtreler gürültü problemle-
rini ortadan kaldırmıştır. Sensör sistemi mobil hale getirilerek kurutma makinası için bir uygulama alanı haline 
getirilmiştir. Sonuç: Geliştirilen sensör sistemi ile tekstil nem seviyeleri hassas olarak ölçülebilmiştir. Düşük 
ve yüksek seviyelerdeki direnç değerleri aynı sensör sistemiyle ölçülmüştür. Donanımsal ve yazılımsal geliş-
tirmeler yapıldıktan sonra mobil hale getirilen sensör sistemi kurutma makinalarında test edilmiştir. Kurutma 
makinasında, çamaşır nem seviyeleri kurutma çevrimi boyunca ölçülmüş ve kuruluk algılanması sensör siste-
mi ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde çamaşır kurutma makinalarındaki kuruluk algılama problemine çözüm 
olarak sunulmuştur. Kurutma makinasının mevcut sensör yapısı ile %10 ve altı kuruluk seviyesi hassas olarak 
ölçülemezken, tasarlanan yeni sensör sistemi ve algoritmalarla hassas ölçümler yapılabilir hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurutma Makinası, İletkenlik Ölçümü, Kuruluk Algılama

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç Dr. Mehmet Selçuk Arslan tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Si-
nan Kaya’nın “Çamaşır Kurutma Makinalarında Performans İyileştirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans 
Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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YAPI SEKTÖRÜ OTORİTELERİNCE HAZIRLANMIŞ BIM UYGULAMA PLANLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İdris BAHADUR1, Togan TONG2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bilgisayar Ortamında  
Mimarlık Programı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Uluslararası adı ile Building Information Modeling (BIM), ülkemizdeki adı ile Yapı Bilgi Model-
lemesi (YBS), yapı sektöründeki verimlilik arayışı sonucunda, yazılım teknolojilerinin sağladığı altyapı ile 
oluşmuş bir yöntemdir. BIM metodunda, yapının tasarım, yapım, yönetim ve yıkım aşamaları, bir dijital model 
veya model grubu ile bir süreç halinde yönetilmektedir. Teknik tanımı ile BIM, 3 boyutlu, parametrik ve nesne 
tabanlı modeller kullanarak, bir yapının yaşam döngüsü boyunca, projesine ait, birbiriyle uyumlu, koordineli 
ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yakla-
şımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, 
alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını arttırarak, son kullanıcılar için en 
uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir mo-
delin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonlu 
bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir. BIM metodunun avantajlarının ana kaynağını, proje-
deki bileşenlere atanan sınırsız parametreler içerisine girilen veriler oluşturmaktadır. Fakat bileşenlere girilebi-
lecek potansiyel verilerin gerekliliğini oluşturacak ihtiyaçların bilgisi, zaman ve iş gücü kaybını önlemek için, 
modelin oluşturulmasına başlanmadan önce belirlenmelidir. Bu sebeple, BIM yaklaşımının en kritik noktasını, 
bu modelin nasıl uygulanacağının belirlendiği BIM Uygulama Planları oluşturmaktadır. BIM Uygulama Planı, 
BIM yaklaşımı ile üretilecek projenin tanımına, kapsamına, özel risklerine, hedeflerine, modelleme stratejisi-
ne-kurallarına, kaynaklarına, teknolojik altyapı gereksinimlerine, paydaşlarına, ekiplerine ait bilgi ve kararları 
içeren veriler bütünüdür. Bu planda verilen-verilmeyen kararlar, BIM araçlarının ve modellerinin yararlarını 
doğrudan etkilemektedir. BIM’in kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, devletler, üniversiteler, standart ens-
titüleri, meslek odaları gibi birimler, yöntemin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar doğrultu-
sunda oluşturulan standartlar ve protokoller ise Mimarlık, Endüstri ve İnşaat sektörünün paydaşları tarafından, 
proje süreçlerinin planlanmasında kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışma, BIM Uygulama Planı içeriklerinin 
incelenmesi, bu içeriklerin farklı yapı sektörü otoritelerince yapılan yayınlarındaki hallerinin karşılaştırılması 
ve toplanan bu verilerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamında, ana konu 
olan BIM metodunun, planlama aşaması üzerine yoğunlaşılmıştır. Metot sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için 
hazırlanan BIM Uygulama Planlarının içerikleri ele alınmıştır. Sınırlar: Çalışmada incelenen BIM Uygulama 
Planları seçilirken, planın bir devlet, üniversite, enstitü, komite ya da meslek odası tarafından hazırlanmış 
ve yayınlanmış olması gözetilmiştir. Planlar incelenirken, içerikler, üst başlıkları üzerinden karşılaştırılmış-
tır. Yöntem: Çalışmada incelenen BIM Uygulama Planları, içerikleri yönünden ele alınmışlardır. Planların 
birbirleri ile karşılaştırılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan içerik gruplandırma prensibi, 
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BIM Uygulama Planı oluşturma üzerine yazılmış, The Pennsylvania State University The Computer Integra-
ted Construction Research Group tarafından hazırlanmış Building Information Modeling Project Execution 
Planning Guide adlı kaynaktaki içerik kategorileri üzerinden oluşturulmuştur. Bu kategoriler: proje referans 
bilgileri, proje hedefleri ve BIM amaçları, BIM süreci tasarımı, teslim stratejileri ve anlaşmaları, BIM kapsam 
tanımları, organizasyonel roller ve sorumluluklar, iletişim prosedürleri, teknoloji altyapı ihtiyaçları ve model 
kalite kontrol prosedürleri şeklindedir. Bu kategoriler altındaki verilere sahip olup olmama durumu üzerinden 
incelenecek olan BIM Uygulama Planlarının bulunması için; üniversiteler, enstitüler, devletler gibi yapı sektö-
rü otoritelerince hazırlanmış ve yayınlanmış olan BIM Uygulama Planı örnekleri araştırılmıştır. Bu araştırma 
ile MIT, Harvard University, Princeton University, Penn State University gibi üniversitelerce hazırlanmış plan-
lar; Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Mühendisleri Birliği (USACE), Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı 
(Singapur BCA), Yeni Zelanda İşletme, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı (NZ BAC) gibi kurumların kendi 
ülkeleri için kurdukları çalışma birimlerince hazırlanmış devlet destekli planlar; Birleşik Krallık Mimarlık 
Mühendislik Yapı Endüstrisi Komitesi (AEC UK), Yapı Proje Bilgi Komitesi (CPIc) gibi komitelerce tanım-
lanmış planlar incelemeye alınmıştır. Bu kurum ve kuruluşların oluşturduğu 9 adet plan örneğinin içerikleri, ilk 
adımda belirlenen kategorilerce veri barındırma durumuna göre karşılaştırılmıştır. Bulgular: Karşılaştırmada 
kullanılan 9 kategorinin tümünde veri barındıran planlar: Penn State University, MIT, USACE, Yeni Zelanda 
BAC, CPIc tarafından üretilen planlar olduğu tespit edilmiştir. Benzer planlar üzerine yapılmış, literatürdeki 
karşılaştırma örneklerinde görülen eski versiyonlardaki eksiklik barındıran planların (USACE, v1.0), sonraki 
versiyonlarında (USACE v2.1) eksiklerini giderdiği görülmüştür. Planlar arasında, içerik kategorilerine konu 
olan kısımların, bir tanesinde herhangi bir şablon vermeden sadece başlıkla geçilirken (Singapur BCA), di-
ğerinde detaylanıp genişleyerek, plana ek doküman ya da plandan ayrı doküman haline geldiği görülmüştür. 
(Yeni Zelanda BAC) Sonuç: Planların hazırlanma yılları dikkate alındığında, günümüze gelindikçe, planlarda-
ki içerik eksiklerinin tamamlanmakta; benzer standartların kullanılması ile ideal kategorileşme oluşmaktadır. 
Literatürde yapılan karşılaştırma çalışmaları, planların gelişimine katkı sağlamaktadır. İçerik eksiklikleri BIM 
metodundan elde edilecek verimi düşürme riski barındırırken, içeriklere dair açıklamaların ve şablonların ek-
sikliği, planların kullanılabilirliğini azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BIM, YBS, BIM Uygulama Planı
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YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK NEHİR AKIM TAHMİNLERİNİN YAPILMASI

Merve AYDIN1, Hüseyin Yıldırım DALKILIÇ2

1 Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Erzincan / Türkiye

2Erzincan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Erzincan / Türkiye

Öz: Giriş: Suya duyulan ihtiyaç oldukça artan nüfus ve günümüz teknolojisiyle birlikte artan sanayileşmeyle 
beraber yaşanan iklim değişikliğine eş değer olarak sürekli artmaktadır. Su kaynaklarının oluşturulması ve 
nehir yataklarının su yapılarının yönetiminde tahmin yapabilen bir metodun kullanılması oldukça önemlidir. 
Özellikle uzun süreli tahmin yapabilmek, su kaynakları uygulamalarında , su kaynaklarının canlılar için kul-
lanılmasında, sulamanın önem taşıdığı çeşitli yönetimlerinde, hidroelektrik enerji üretiminde ve sürdürülebi-
lir su kaynaklarının geliştirilmesinde üreticiye aynı zamanda kullanıcıya uygun planlama imkanı sağlayabil-
mektedir.Küresel ısınmayla birlikte kuraklık arttığı için, su kaynaklarının kullanımı aynı zamanda işletilmesi 
gibi konular günümüzde önem kazanmıştır. Nehirlerde akım, ilgili kuruluşların nehirlerin belirli noktalarına 
kurdukları ölçüm istasyonları ile belirlenmektedir. Ancak, günümüze kadar kullanılan yöntemlerde çeşitli se-
beplerle veri alınamaması ve istasyonlarda arıza olması gibi durumlarıyla karşılaşılmıştır. Bu gibi durumlarda 
eksik veriyi tamamlayabilmek için, son yıllarda yapay zeka teknikleri geliştirilmiş ve su kaynaklarının mühen-
disliğinde geniş kullanım alanı olan çeşitli yapay zeka yöntemleri kullanılarak nehir akım tahminlerinde kulla-
nılmıştır.Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka yönetemleri uzun ölçümlerin , insan eliyle yapılan çalışmayarın 
yanı sıra beklenilen sonuçların daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Amaç: 
Su kaynakları mühendisliğinde, yağış ile akış arasındaki olan ilişkinin modellenmesi oldukça büyük önem 
göstermektedir. Söz konusu yağış-akış modelleri su kaynakları ile ilgili birçok problemde kullanılmakta ve 
aynı zamanda hidrolojik olayların işleyiş mekanizmaları hakkında belirgin ön bilgi vermektedirler. Modeller, 
bir akarsu havzasına düşen yağışı akarsu çıkışındaki akışa dönüştüren mekanizmayı esas almakta olup, fizik-
sel tabanlı yayılı modeller (beyaz kutu modelleri), kavramsal modeller (gri kutu modelleri) ve kapalı (kara) 
kutu modelleri olmak üzere üç sınıfa ayırmaktadırlar.Bu çalışmadaki istenilen amaç günlük akımlar üzerinde 
yapılan su yapılarının güvenilir ve ekonomik olmasını sağlamaktır.. Bu nedenle, akarsuyun herhangi bir ke-
sitinde yapılacak bir su yapısı için gerekli olan akım değerlerinin bilinmesi önemlidir. Akımların tahmininde 
kullanılan çeşitli metotlar bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı nehir akımlarının tahmini için kara kutu 
modeli olan yapay sinir ağlarını ve gri kutu modelinin incelenip karşılaştırılmasıyla günlük akımlar üzerinde 
etkisi araştırılarak bu kapsamda azalan su kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılması, geleceğe yönelik su 
kaynakları sistemlerinin doğru şekilde planlanması ve işletilmesi amaçlanmıştır.Kapsam: Hidroloji alanındaki 
çalışmalarda yöntem kullanılmadan daha önce yapılması gereken ilk adım gerekli verilerin ölçümlerle toplan-
masıdır. Hidroloji de bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla su kaynağının karakterinin ve bunu etkileyen 
iklim, çevre koşulları gibi faktörler bilinmelidir. Bu sebeple su kaynaklarının bulunduğu alanlarda ölçümleme 
yapmak için istasyonların oluşturulması ve bu istasyonlar aracılığı ile periyodik zamanlarda yapılan ölçümler 
kayıt altına alınmalıdır. Günlük akım modellemesinin belirlenmesi için kapalı kutu, gri kutu modellerinden 
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yöntemler seçilip istasyonlar aracılığıyla periyodik zamanda yapılan ölçümler alınıp birçok farklı girdi kombi-
nasyonu ile Matlab ortamında kodlanan program vasıtasıyla çalıştırılarak seçtiğimiz yöntemler arasında kıyas 
yapılaması araştırmanın kapsamıdır. Bulgular: Araştırmamız sonunda görüldüğü üzere yapay zeka yöntem-
lerinden yapay sinir ağları modellerinin nehir akımları üzerinde çok rahatlıkla kullanılmasının uygun olduğu 
gözlenmektedir. Yapay sinir ağları yöntemi, insan beyni gibi öğrenebilen, öğrendiklerinden ileriki zamanlarda 
ön görüde bulunabilen, aynı zamanda sonuçlar çıkarabilen, günümüz teknolojisine en uygun, mühendislik ala-
nında kullanımı fazlalaşmaya başlayan ve gelişen, bir model olduğu gözlemiştir. Bu yöntemin günümüzde ne-
hir akımları üzerinde kullanılan diğer yapay zeka yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği, veri adedi arttıkça 
modeldeki mevcut veriler üzerine eklenerek, gerçeğe daha yakın sonuçlar çıkarabilmesidir. Sonuç: Yaptığım 
araştırmada gözlediğim sonuçlar yapay sinir ağlarının bu alanda rahatlıkla kullanılabileceğini, hata oranlarının 
mühendislik toleransları içinde kaldığını göstermiştir. Aynı zamanda yapay sinir ağları akım tahmin prob-
lemlerinde de kolaylıkla kullanılabilir. Yapay zeka yöntemleri günümüz gelişen teknolojisiyle her geçen gün 
kullanım alanlarını artırıp gelişmekle birlikte günlük hayatta da kullanımını artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları, Nehir Akımı 
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PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILAN BAZI YENİLEBİLİR SÜS BİTKİLERİ

Zehra GÜNEŞ1, Özgür KAHRAMAN2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte bitki ve hayvanlarla ilişkisi başlamıştır. İnsanoğlu bitki ve hay-
vanları öncelikle beslenme amaçlı kullanmış, daha sonraki zamanlarda bunlardan günlük hayatında kullana-
bileceği kıyafet ve aletler yapmıştır. Yerleşik hayata geçmediği dönemlerde, bitkileri bulundukları yerlerde 
tüketmişler, yerleşik hayata geçtikten sonra faydalandıkları ve yenilebilen bitkileri yerleşim alanları yakın-
larında yetiştirmeye başlamışlardır. Yerleşim alanlarındaki nüfus artışı ve yapılaşma nedeniyle tükettikleri 
bitkileri yaşam alanlarından uzak bir yerde yetiştirmek zorunda kalmışlardır. Aynı zamanda bazı bitkileri de 
yaşam alanları ve çevresini güzelleştirmek için kullanmışlardır. Günümüzde de bitkiler, güzel görünüşü ve 
renk etkileri ile kentsel alanların peyzaj düzenlemelerinde daha etkin kullanılır hale gelmiştir. Yoğun ve hızlı 
kent yaşamı içinde insanoğlunun doğaya özlemini az da olsa karşılayan bitkisel tasarımların bulunduğu çevre-
ye birçok katkısı vardır. Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan süs bitkileri, kentin havasını temizler, oksijence 
zenginleştirir, hava akımını ve nemi düzenler, sıcaklık artışını önler, rüzgar hızını azaltır, ışık yansımalarını 
veya göz kamaştıran ışığı azaltır, gürültüyü absorbe eder, kent içinde küçük ekosistem ve mikro klima alan-
ları meydana getirir, bu ekosistemler kuşlar, böcekler ve sincaplar gibi canlılar için yaşam alanı oluşturur. 
İnsanların eğlenme, dinlenme, spor etkinlikleri gibi ihtiyaçları için alanlar meydana getirir. Peyzaj tasarımında 
kullanılan bitkiler estetik ve fonksiyonel özellikleri dikkat edilerek seçilir. Bitkisel tasarımında kullanılan süs 
bitkileri çiçek, yaprak, meyve ve formu ile görsel etki oluşturan bitkilerdir. Kullanım amacına göre süs bitkile-
ri; kesme çiçek, iç mekan (saksılı) süs bitkileri, dış mekan (tasarım) süs bitkileri ve çiçek soğanları olarak dört 
gruba ayrılılabilir. Süs bitkileri bu kullanım amaçları dışında gıda maddesi olarak da değerlendirilebilmekte-
dir. Bahçe tarımı kadar eski olan yenilebilir peyzaj kavramı bunların başında gelir. Yenilebilir peyzaj; kısaca 
peyzaj tasarımında gıda özelliği bulunan süs bitkilerinin kullanılmasıdır. Yenilebilir peyzaj uygulamalarında; 
yenilebilir süs bitkilerinin yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve tohumları gıda maddesi olarak değerlendirilebil-
mektedir. Yenilebilir peyzaj uygulamaları estetik unsurlara önem verirken aynı zamanda yenilebilme özelliği-
ne de dikkat etmektedir. Buna göre bitkisel tasarım gerçekleştirilmektedir. Yenilebilir peyzajlar kent yaşamı 
içinde, doğasından ve doğal yaşamdan gittikçe uzaklaşan, yalnızlaşan insanları bir nebze olsun doğal yaşama 
ve doğasına bağlayan bitkisel tasarımlar olmuşlardır. İnsanlar bu alanlarda gezip, eğlenip, dinlenirken aynı 
zamanda bir meyveyi dalından koparıp, taze tüketmenin duygusunu ve tadını alma şansı doğmuştur. Yenilebilir 
peyzaj alanları insanların paylaşımlarının arttığı, sosyalleştiği yerler olmuştur. Bu bağlamda peyzaj alanlarında 
kullanılabilecek yenilebilir süs bitkilerinin arttırılması, bu paylaşım ve işlevleri de arttırabilecektir. Amaç: 
Bu çalışma peyzaj düzenlemelerinde kullanılan yenilebilir süs bitkilerini belirlemek, yenilebilir süs bitkileri 
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hakkında kısa bilgiler vermek için gerçekleştirilmiştir. Kapsam: eyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitki tür-
leri ele alınmış, bu bitkiler içindeki dış mekan süs bitkileri ve yenilebilir süs bitkileri üzerine odaklanılmıştır. 
Sınırlıklar: Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan dış mekan süs bitkileri içindeki yenilebilir süs bitki türlerinin, 
özellikleri, tüketilen kısımları ve içerikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Yöntem: Yenilebilir süs bitkileri ile 
ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek için kitaplar, dergiler, ansiklopediler, makaleler, kongre kitapları, yüksek 
lisans ve doktora tezleri, internet kaynakları taranmıştır. Böylece; yenilebilir süs bitkileri hakkında içerikler 
oluşturulmuş. Bitki türlerinin botanik ve dendrolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, kulla-
nım alanları ve peyzaj tasarımında kullanımları ile gıda olarak tüketilen kısımları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Bulgular: Peyzaj tasarımlarında genellikle dış mekan süs bitkileri kullanılmaktadır. Dış mekan süs bitkileri 
içinde çalılar, ağaçlar, sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler, yer örtücü bitkiler ve soğanlı bitkiler yer almaktadır. Dış 
mekan süs bitkilerinin çoğunluğu çok yıllık bitkilerdir. Yenilebilir peyzaj bitkileri hem gıda hem süs bitkisi 
olarak değerlendirilen bitkilerdir. Bu bitkilerin hem estetik hem de gıda değeri bulunmaktadır. Yenilebilir süs 
bitkilerinin değerlendirilen kısımları çiçek, meyve, yaprak, tohum ve toprak altı organlarıdır. Agastache foe-
niculum, Begonia × tuberhybrida, Calendula officinalis, Chrysanthemum spp., Dianthus, Hemerocallis, Rosa 
spp. Syringa vulgaris, Tagetes patula, Tropaeolum majus, ve Tulipa spp., Viola × wittrockiana çiçekleri tüke-
tilen süs bitkileri türleri arasındadır. Bellis perennis ve Tropaeolum majus türlerinin çiçek tomurcukları yenil-
mektedir. Sardunya, biberiye, adaçayı, ekinezya yenilebilir süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda 
yer almaktadır. Prunus spinosa L. meyvesi değerlendirilen süs bitkisidir. Sonuç: Peyzaj düzenlemelerinde 
kullanılan yenilebilir süs bitkisi türlerinin sayısı oldukça sınırlıdır. Araştırmalarla bitkisel tasarımda kullanıla-
bilecek yenilebilir süs bitkisi türlerinin belirlenmesi yenilebilir peyzaj uygulama oranını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir Süs Bitkileri, Yenilebilir Peyzaj, Süs Bitkileri, Yetiştiricilik
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PRODUCTION OF ANTIMONY TRIOXIDE FROM ANTIMONY ORE 

Mert Zerin1, Özge DOĞAN2, Mine YAVUZ3, Zeynep FINDIK4, Burcu Nilgün ÇETİNER5, Serdar AKTAŞ6

1-2-3-4-5-6Marmara University, Faculty of Engineering, Department ıf Metallurgical and Materials Enginee-
ring, Istanbul / Turkey 

Abstract: Introduction: Antimony is one of the scarcest mineral resources among extractable global resour-
ces. According to Henckens et al. the extractable global resources of antimony will be used up before 2050 if 
the antimony extraction rate continues to increase with the current rate. This does not mean that antimony will 
have disappeared from the earth’s crust by that year, but the relatively easily extractable ores will. Antimony 
has consistently been ranked high in European and US Risk Lists concerning criticality of the element indica-
ting the relative risk to the supply of chemical elements or element groups required to maintain the current eco-
nomy and lifestyle. With most of the antimony imported into Europe and the US coming from China, Chinese 
production is critical to supply. As China is revising and increasing environmental control standards, antimony 
production is becoming increasingly restricted. Additionally, Chinese export quotas for antimony have been 
decreasing in the past years. These two factors increase supply risk for both Europe and US. Purpose: The aim 
of this study is to extract the antimony from its sulphide and oxide-containing ores of Kütahya-Gediz region 
by microwave leaching, meanwhile to eliminate the arsenic which is very hazardous for human health and 
environment, and finally to obtain metallic antimony and antimony oxide, which has potential to be used for 
further studies such as alloying metal or flame retardant agent. Scope: Using underground reserves of Turkey, 
extraction of antimony with hydrometallurgical processes, then refining of antimony ore in order to produce 
value added products of antimony were covered in this study. Limitations: In this research, main limitations 
are the obligation of hydrometallurgical process’ utilization instead of pyrometallurgical ones due to environ-
mental concerns and also working with antimony ore in lieu of its concentrate. Method: Firstly, antimony was 
ground and dried, then homogenized for one week. Semi quantitative XRF analysis and XRD analysis were 
carried out. The antimony ore specimens were subsequently leached using hydrochloric acid in the presence of 
tartaric acid in a microwave oven. Afterwards, one part of the samples were precipitated as antimony trioxide 
at about pH 2 using caustic solution about 2 M. The other part of the samples was reduced to metallic anti-
mony by NaBH4, subsequently washed with distilled water and dried with acetone. Following drying for 24 h 
at 105oC, the XRF, XRD analysis and SEM-EDS analysis were carried out on the pertinent samples. Results: 
The production of both antimony oxide and metallic antimony of more than 99 % of purity was achieved. The 
XRD results and EDS analyses proved the mono phase antimony trioxide and antimony peaks, respectively. 
Conclusion: As a conclusion of this study, the production of both antimony trioxide and metallic antimony 
of more than 99 % of purity was achieved using Turkish antimony ore. Considering results of XRF, XRD and 
SEM + EDS analyses, it is found that the obtained products from Turkish ores can be directly used in various 
industrial processes.

Key Words: Antimony, Antimony Trioxide, Hydrometallurgy, Flame Retardants
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SON YILLARDA ISTANBUL GENELINDE YAPILAN KENTSEL YENILEMENIN KADIKOY 
BOLGESINDE UYGULANMASI ILE ELDE EDILEN SONUÇLAR

Sinan ÖZKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Ortamında  
Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Son yıllarda Istanbul da gündemde olan kentsel donüşüm-yenileme süreci, şimdiye kadar birçok 
binanın yenilenmesi yapılsa bile bundan sonraki binaların ve ya yaşam alanlarının yenilenmesi ve ya yeniden 
oluşturulması için yakın gelecekte devam edecektir. Bu yenilenmenin temel sebebi Deprem bölgesinde bulu-
nan İstanbul’un sahip olduğu neredeyse bütün binaların Depreme karşı yetersiz olmasından kaynaklanıyor. 
1999 yılında yaşanan depremin acı sonuçları ile yüzleşen toplumumuz, sonrasında deprem konusunda daha 
hassas ve bilinçli hale gelerek bunun gereklerini talep etmektedir. Bununla birlikte yapıların nitelik olarak de-
ğişen yaşam standartlarına uyum sağlamaması, modernlikten uzak kalması ve malzeme teknolojisi konusunda 
geri kalması yenilenme sürecini tetikleyen unsurlar olmuştur. Yenilenme süreci sonunda ortaya çıkan yaşam 
alanı kalitesi, projeden projeye değişmektedir. Bu bağlamda proje öncesinde ciddi ve derin araştırmalar yapıla-
rak sorunların neler olduğunu tam manasıyla ortaya koyup, çözüme bunların referansında ulaşmak, temel amaç 
olmalıdır. Bu makalede, İstanbul Kadıköy’de yapılan yenileme örneklerini detaylı bir şekilde inceleyerek, 
Kadıköy’deki yenilemeye nasıl yaklaşıldığı, kazanım ve kayıpların sonucunda gelinen nokta ile ilgili genel 
bir bilgi verilmeye çalışılacaktır. Kadıköy, mahallelerinde çoğunlukla konut yapılarının bulunduğu, bunların 
3 te 1 kadarı şimdiye kadar yenilenme sürecinde olan ve geri kalanı da yakın gelecekte yenilenecek yapılara 
sahiptir. Merkez bölgesi tarihi açıdan çok zengin olup yıllar öncesinde insanların yaşam bölgesi olarak seçip 
geliştirdikleri yer olmuştur. Buna bağlı olarak bu bölgede binaların tarihsel derinlikleri ve oluşturdukları sokak 
silüetleri kapsamında yenilenmesi diğer bölgelere göre zor olan bölgedir. Yönetmelik esaslarınca da koruma 
altına alınmış yükseklik sınırı, yenilenme sonrası ek bir mülk ortaya çıkaramadığından yatırımcıların tercih 
bölgesinin dışında kalmaktadır. Bu yönetmelik ile koruma Bağdat Caddesi üzerindeki binalar sahil adası ve 
Acıbadem mahallesindeki bazı parseller içinde geçerlidir. Nispeten Bağdat Caddesi ve Acıbadem Caddesi 
üzerindeki binalarda silüet için tarihi bir doku bulunsada, sahil adasında yükseklik sınırı buranın denize en 
yakın parseller olmasından kaynaklanır. Diğer parsellerde son yakın zamanda imar planlarına işlenen 15 kat 
sınırı geçerlidir. Bu karar yaklaşık 1 yıl kadar önce, bölgedeki konut ve nüfus yoğunluğunu kontrol altına al-
mak, silüet dengesini insiyatiflere bırakmamak ve taks kaks dengesini sağlayarak kat alanı küçültülmüş ancak 
yükseltilmiş binaların önüne geçmek için alındı. Aynı zamanda getirilen yeni yönetmelikler ile bu sürece kat-
kı sağlanılması amaçlanmış, dönüşüm ve ya yenilenme yapılan binada yenilemeden önceki büyüklükler çok 
fazla küçülmemesi amacı ile balkon hakkı gibi ilave m2 ler verilmiştir. 03.07.2017 tarihli Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği ile Kaks : 2.07 çarpım değeri ile bütün emsal toplamının %30 u kadar fazla olabilecek şekilde 
bina çekirdeği ve açık-kapalı balkon hakları yeni yapıların tasarımı için yürürlüktedir. Bu bağlamda dönüşüm-
den sonra balkonlu yapılar elde edilmek istenilse de, yenileme sonrası ortaya çıkan m2 lerin insanları tatmin 
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etmeyişi ve bir takım ekonomik kaygılar neticesinde daire içerisinde başka bir birim gibi tasarlanmaktadır. 
03.07.2017 yönetmeliği bundan önce gelen 2 yönetmeliğin yanlışlarından dönülmesi amacıyla getirildiyse de 
yine de istenilen sonuç alınamamaktadır. 2014-2015-2016 yıllarında bölgede parsel bazında hızlı bir dönüşüm 
ve projelendirme yaşansa da sonrasında ve günümüzde biriken konut fazlası ve fiyatların dengesizliği bu ye-
nilenme sürecini yavaşlatmıştır. Kullanılan method, niteliksel ve niceliksel kavramları aynı ayda içermektedir. 
İncelenecek örneklerin birçok kriter ile karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacak veriler bu araştırmanın 
sonucunu ortaya koyacak veriler olacaktır. Bununla beraber mimari çalışmalardan edinilen bilgiler ve örnek-
lemeler, incelenen birçok alanda bilimsel araştırmalar kavram olarak niteliksel girdiler oluşturucaktır. Giriş: 
İstanbul’da yapılması gereken ve halihazırda geçtiğimiz son 5 yılda çok hızlı ilerleyen son 1 senede yavaşla-
yan kentsel dönüşüm ve yenileme kavramları, sebepleri incelendiğinde son derece haklı bir düzleme otursada, 
uygulama şekli ve sonuçları açısından nereye varıldığı incelenmesi gereken başka bir konudur. Amaç: Bu 
araştırma kentsel yenileme sürecinin sonunda oluşan yeni yaşam alanlarının, eski durumuna göre birçok başlık 
altında incelenmesi ve gelinen noktada yapılan yanlış-doğru işleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye İstanbul genelinden gelip Kadıköy ilçesinde detaylanan 
örnekler oluşturmaktadır. Sınırlıklar: İncelemelerde İstanbul ‘un kentsel dönüşüm ve yenileme alanında göz 
önünde olan birkaç bölgeden örnekler haricinde Kadıköy ilçesi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 
incelenen proje ve ya bölgenin geçmişte bulunduğu durumun özellikleri ile yeni oluşan durumun özellikleri ve 
gelinen sonuç karşılaştırılarak iyi ve kötü edinimlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular: İncelenen pro-
jeler ışığında kullanıcı profilinin değişmesi ile daha küçük metrajlarda ve ya bir birim eksik ortaya çıkan yeni 
yaşam alanlarının ortaya çıkması ve modern tefriş elemanları ile işlevsellik bakımından negatif durumların 
öne geçilmeye çalışılması ortaya çıkmıştır . Sonuç: Kadıköy ilçesinde kentsel yenilemesi tamamlanmış konut 
ve konut + ticaret nitelikte 14 projenin incelemesi sonucunda yeni ortaya çıkan yapıların geçmişte olduğu hali 
ile yapılan karşılaştırmasında olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yönetmelik ile balkon tasarımları 
desteklenmeye çalışılsa da verilen ölçüsüz balkon hakları, balkon odalar halinde projedeki yerini almıştır. 
Özel sektör eliyle bu yenilemelerin yapılması, insan yaşam kalitesini arttırma gayesini ekonomik beklentilerin 
gerisinde bırakmıştır. Bu bağlamda ekonomik kazanım için gerekli olduğu düşünülen hamleler öne çıkmıştır. 
Ancak bütün bunlar dışında insanların yaşam standart ve kalitesi modern çağa uygun şekillenebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Yenileme, Deprem, İstanbul, Kadıköy, Yönetmelik, Balkon, Ekonomi, 
Modern 

Yazar Notu: Bu çalışma YRD. DOÇ. DR. TOGAN TONG tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü” nde 
yapılmakta olan Sinan ÖZKAN’ ın “SON YILLARDA İSTANBUL GENELİNDE YAPILAN KENTSEL 
YENİLEMENİN KADIKÖY BÖLGESİNDE UYGULANMASI İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR ” Konu 
Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir. 



487

POSTER SUNUMLAR

MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİĞİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ DUYUSAL VE ALGISAL 
ETKİLERİ 

Ahmet Levent HAMAVİOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programı,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde mimarlık bilişim, teknoloji, bilgisayarlar ve yeni donanımlar sayesinde insanları tasa-
rımın başladığı noktadan uygulamanın son bulduğu noktaya kadar tam entegre ve interaktif bir şekilde proje-
lerin içine girebildikleri, yaşayabildikleri ve müdahil olabildikleri bir bilim dalı haline gelmiştir. Mimari proje 
olgusu artık sadece insanlara sunulabilen, gerekli dökümantasyon ve çizimlerin ışığında üzerinde tartışılabilen 
bir durum olmaktan çıkmış. Bilişimin ve teknolojinin getirdikleriyle birlikte artık tamamiyle içine girilebilen, 
deneyimlenebilen, hissedilebilen, dokunulabilen bir atmosfer haline gelmiştir.Her insan alacağı arabanın, gi-
yeceği ayakkabının ve hatta takacağı gözlüğün bile hissettirdiklerini merak ederken, algısal ve duyusal açıdan 
deneyimlemek isterken neden içinde yaşayacağı projenin insan ölçeğinde kendisine neler hissettireceğini de-
neyimleyemesinki? İşte bu bağlamda henüz teknoloji olarak ve dünyadaki sektörel kabul edilirliği açısından 
Sanal Gerçekliğin (Virtual Reality) insanlar üzerindeki duyusal ve algısal etkilerini incelemek, mimari olarak 
sanal ile gerçeğin ne denli örtüştürülebileceğini deneyimlemek ve insanlara neler hissettirip ne tepkiler alı-
nabileceğini görmek adına tez konusu olarak Mimarlıkta Sanal Gerçekliğin İnsanlar Üzerindeki Duyusal ve 
Algısal Etkileri belirlenmiştir. Amaç: İnsanların mimari bir projenin içinde nasıl hissettiklerini, ne gibi etkiler 
ve tepkiler gösterdiklerini, reel ortam ile sanal ortamın ne kadar örtüştüğünü, deneyimi yaşayan kişinin ne gibi 
tereddütler yaşadığını ve fizik kanunlarına göre reel ortamdaki objelerin davranış biçimleri ile sanal ortamdaki 
objelerin davranış biçimlerinin deneyimleyen kişiye göre ne gibi farklılıklar gösterdiklerini istatistiki bilgi-
ler ışığında ortaya sermektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Yıldız Teknik Üniversitesinde Yrd. 
Doç. Dr. Togan TONG gözetimi ve seçimi dahilinde oluşturulmuş farklı akademik seviyelerdeki denekler ve 
sanal gereçeklik ile ilgili yapılmış literatür araştırmaları oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma genel olarak 
teknik ekipmanların gerçek manada ağır ve detaylı oluşlarından dolayı belirli bir mahale sabitlenip kurulum-
ları gerçekleştirildiğinden sadece Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan veya bir nedenle okula gel-
miş bulunan kişiler üzerinde uygulanmıştır. Yöntem: Genel itibariyle literatür araştırması yapılmıştır. Ayrıca 
araştırmada özel bir mimari sanal gerçeklik uygulaması oluşturulmuştur.Gerekli sanal gerçeklik ekipmanları 
kullanılarak tamamiyle rastgele ve gönüllü kişiler üzerinde uyulama yapılmıştır. Bu kişilerin actin cam ile gö-
rüntüleri alınmış ve sanal ortamda gördükleriyle örtüştürülmüştür. Ayrıca bütün deneklerin genel görüntüleri 
alınmış ve yönelimleri izlenmiştir. Deneklere uygulama sonrasında nasıl izlenimler edindikleriyle ilgili olarak 
özel hazırlanmış olan anket soruları yöneltilmiş ve istatistik oluşturulmuştur. Bulgular: Hazırlanan Master 
D103 İnteraktif VR Uygulaması ile birçok farklı akademik seviyeden,farklı yaş gruplarından ve farklı cinsi-
yetlerden deneklerin sanal ortamda gördükleri objelere , bu objelere dokunabilirsiniz, basabilirsiniz, oturabi-
lirsiniz vs. komutlarını almalarına rağmen fiziksel olarak inanamayışları ve güvenemeyişleri ortaya çıkmıştır.
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uygulamanın tecrübe ettirildiği mimarlık öğrencilerin normal hayatta yaptıkları birçok eylemi sanal ortamda 
nasıl yapabilirim şeklinde sorular sorarak şaşırdıkları ortaya çıkmıştır.Sonuç: Sonuç olarak sanal gerçeklik 
nedir sorusuna ilişkin bilgiler ve tarihçesiyle başlayan , bu konuyla ilgili gerek donanım gerek yazılım olarak 
güncel birçok bilgi verilerek detaylandırılmış.Ardından teze konu olan Mimarlıkta Sanal Gerçekliğin İnsanlar 
Üzerindeki Duyusal ve Algısal Etkilerini incelemek üzere yapılan Master-D103 İnteraktif VR Uygulaması ile 
çıkarımlar elde edilmiş ve serim yapılarak istenilen konu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Mimarlık, Teknoloji
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UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE KABUL EDİLMENİN KÜLTÜREL MİRAS 
ALANLARINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME “SAFRANBOLU ÖRNEĞİ”

Şeyma Sena KAYA1, Can Şakir BİNAN2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Rölöve-Restorasyon Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kültürel Miras Alanı, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip, belirgin 
karakterleri olan kültürel ve doğal sitleri tanımlayan bir kavramdır. Kültürel miras alanına mimari bir çerçeve-
den baktığımızda, tarihte bir dönemi veya farklı dönem katmanlarını yansıtan, belli mimari üsluplar ve yapım 
teknikleri çerçevesinde şekillenmiş, belirgin karakterleri olan yapı veya yapı grupları ve kullanıcılar ile şekil-
lenmiş bu yapıların oluşturduğu çevreyi anlamaktayız. Bu çevre içindeki yapıların, yapım tekniği, malzeme, 
işlev gibi özellikleri ve bu yerlerin yerel sakinlerinin yaşam biçimlerinin tümü tarihi belge niteliği taşımakta 
ve kültürel gelişim sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sebeple miras alanlarının korunmaları, bir bilgi 
ve kültür birikimi olarak geleceğe aktarılmaları, kentin ve kent yaşamının getirdiği kültürel gelişimin devam 
edebilmesi açısından evrensel bir önem de taşımaktadır.Evrensel bir değer taşıyan bu kültürel ve doğal alan-
ların, UNESCO tarafından belirlenmiş kabul edilme kriterlerini karşıladıkları takdirde UNESCO Dünya Mi-
ras Listesine alınarak korunmaları amaçlanmaktadır. Ancak Dünya Miras Listesine giren bir kültürel değerin 
listeye girmesiyle birlikte bu durum, alan ile ilgili koruma çalışmalarının arttırılması, bu çalışmaların yerel 
halk üzerinde bir koruma bilinci oluşturması gibi olumlu etkilerin yanı sıra, kontrol altına alınamayan veya 
kontrol edilmesi güç olumsuz etkilere de zemin hazırlamaktadır. “Kültürel turizm”in geliştirilmesi adı altında 
yapılan bilinçsiz uygulamalar, yörenin tanınmasıyla birlikte ülke ve hatta dünya çapında ilgi uyandırması ve 
bu sebeple turist yoğunluğunun artması, özellikle bu yoğunluğu kaldırabilecek altyapısı olmayan yerler için 
tehdit oluşturabilmektedir. Amaç: Bu çalışmada “Safranbolu Kenti’nin kültürel mirasının korunmasında Dün-
ya Mirası Listesinde yer almasının kent üzerindeki etkileri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Kapsam: Tez 
kapsamında, Safranbolu’da Dünya Miras Alanı olarak belirlenmiş Çarşı, Bağlar ve Kıranköy bölgelerinden 
seçilmiş farklı karakterdeki 21 yerde yapısal ve mekansal incelemeler yapılmış, Safranbolu’nun miras listesine 
alınmasının ekonomik ve toplumsal etkileri irdelenmiştir. Sınırlılıklar: Miras Alanı geniş bir bölgeyi kapsa-
dığından araştırma, Safranbolu mimari tarihinde önemli ve karakteristik olan 11 yapı ve çevresi ile 7 kentsel 
mekan ve 3 ticari alan ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma sırasında analiz ve gözlem yöntemleri ile kar-
şılaştırmalar yapılmış, değerlendirmelerde Safranbolu’nun listeye alınma kriterlerinin günümüzdeki karşılığı, 
fonksiyon değişimi, mülkiyet durumu, ulaşım gibi faktörler 1994-2018 kapsamında karşılaştırmalı olarak in-
celenmiştir. Yapısal ve mekansal karşılaştırmalarda, 1980-2000 yılları arasında çekilmiş eski fotoğraflar, yapı 
ve mekanlara ait eski yazılı belge ve çizimlerden faydalanılmış, bu veriler 2018 ve yakın zamanda hazırlanmış 
veriler ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Toplumsal ve ekonomik değişimler ise 1990’lı yıllarda hazırlanmış 
anketler ile günümüzde veya yakın tarihte hazırlanmış anket çalışmalarının kıyaslanması ile elde edilmiştir. 
Bulgular: Çalışma alanlarında yapılan karşılaştırmalarda Safranbolu’nun miras listesine kabulü ve turizmin 
hızlanmasıyla başlayan değişimlerin, öncelikle fonksiyonlar üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Konut yapıları-
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nın %90 oranında geçici konaklama amacıyla dönüştüğü, var olan ticari mekanların yapısal olarak korunduğu 
ancak kimliklerini koruyamayarak turistik amaçla işletilmeye başlandığı gözlenmiştir. Tespit edilen veriler, 
bu durumun Safranbolu’yu meydana getiren değerlerin görünüş olarak korunurken içerik olarak boşalmasına 
sebep olduğunu göstermiştir. Sonuç: Sonuç olarak Safranbolu’da koruma çalışmaları artmış, yapı ve çevreleri-
nin pitoresk görünümleri korunmuştur ancak listeye alınmasıyla birlikte turizmin ön plana çıkması fonksiyon 
değişimlerini, park sorununu, ticaretin turizm çerçevesinde toplanması gibi durumları beraberinde getirmiştir. 
Bu sebeple tarihi alanların, onları oluşturan bütün değerler ile birlikte korunması amaçlanmalı, Dünya Miras 
Listesine alınmak istenen kültürel alanların, başvuru öncesinde olası sorunları ele alınarak ihtiyacı karşılaya-
cak altyapının oluşturulması ve turist yoğunluğunun sağlıklı şekilde karşılanması hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Dünya Miras Listesi, Kültürel Miras, Turizm, Koruma, Safranbolu
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TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI ÖZELİNDE TURİZM OLGUSU: AMASYA HATUNİYE 
VE HELKIS MAHALLELERİ ÖRNEĞİ

Gizem BÜYÜKGÜNER1, Ayten ERDEM2

1-2Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Amasya / Türkiye

Öz: Giriş: Tarihi çevre korumanın temel amacı, kendilerini oluşturan değerler bütününün korunması, gelişti-
rilmesi ve yaşatılmasıdır. Teknolojinin ve yaşam koşullarının günden güne değiştiği bir hayat düzeninde tarihi 
çevreleri incelemek bizlere geçmişte nasıl bir çevre içinde yaşandığını anlatan bir nevi açık hava müzesi olarak 
niteleyebileceğimiz ortamlardır. Tarihi bir eşyayı ya da belgeyi müzede saklamak göreceli olarak kolay iken 
tarihi bir kenti özelliklerini yitirmeden koruyabilmek disiplinler arası bir çalışma, kent koruma bilinci, maddi 
kaynak ve duyarlı bir kamuoyu desteği ile mümkün kılınabilir. Tarihi çevre korumanın başta gelen sorunla-
rından biri değişen dünya ve yaşam koşullarına karşın, tarihi sürekliliğin sağlanmasıdır. Birçok ülkede olduğu 
gibi, bugün ülkemizde de çevre karakterine uyum kaygısı olmadan, maksimum kâr elde etmek için, sadece 
turizm odaklı yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi çevreler kimliğini kaybetmektedir. Amaç: Bu çalışma-
da amaç tarihi çevre koruma çalışmalarında korumanın yalnızca turizm odaklı yapılmasının tarihi çevrelerde 
ki etkilerini incelemek ve öneriler geliştirmektir. Kapsam: Tarihi çevre koruma sorunları özelinde “turizm 
olgusu amaç mı, araç mı?” sorunsalının, Amasya kenti özelinde analiz çalışmaları ile değerlendirilmesini kap-
samaktadır. Sınırlılıklar: Araştırmada Amasya ilinin tarihi siluetini oluşturan ve tarihi çekirdeğinde yer alan 
Hatuniye Mahallesi ile Bizans döneminden itibaren varlığını sürdüren ancak varlığı pek fazla bilinmeyen Hel-
kıs Mahallesi incelenmiştir. Bir tarihi çevre örneği olan Hatuniye ve Helkıs mahallelerinde turizm olgusunun 
yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada anket ve gözlem 
yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplamaya yönelik tarihi çevre değerlendirme formları ve anket formları hazır-
lanarak araştırma alanına uygulanmıştır. Tarihi çevre değerlendirme formları hazırlanırken; tescilli yapıların 
yerleşim özellikleri, mimari özellikleri, korunmuşluk durumu, strüktürel durumu ve yapıların özgün-güncel 
işlevi esas alınmıştır. Bulgular: 2018 Şubat ayında yapılan tespit çalışmalarında; Hatuniye mahallesinde yer 
alan 65 adet tescilli konut yapısı incelenmiştir. Tescilli konutların %80’inin turizm amaçlı restorasyon geçir-
diği belirlenirken, %5’i özgün ancak atıl durumda, %10’unun ise özgün ve konut işlevini sürdürdüğü belir-
lenmiştir. Helkıs mahallesinde ise incelenen 17 adet tescilli konut yapısının %80’inin özgün ve konut işlevini 
sürdürdüğü, %15’inin turizm amaçlı işlevlendirilmeye yönelik restorasyon geçirdiği, %5’inin ise özgün ancak 
atıl durumda olduğu belirlenmiştir. Yapılan anket araştırmalarında ise her iki mahallede de restorasyon ça-
lışmalarının turizm amaçlı olmasından ötürü yaşayan halkın sorunları belirlenmiştir. Yaşayan halkın %50’si 
Hatuniye mahallesinin yalnızca turizme ve ticarete hizmet eden ve tarihi niteliğinden yoksun bir bölge haline 
gelmesinden hoşnut değilken kalan %50’si bölgenin turizm ile işlev kazandığı kanaatindedir. Helkıs mahalle-
sinin ise, az tanınan bir bölge olmasından ötürü mahalle kimliğini korumaya devam ettiği belirlenmiştir. Yeni 
başlayan turizm amaçlı restorasyon uygulamaları ise tarihi çevrenin kimliğini tehdit etmektedir. Yapılan anket 
çalışmasında Helkıs mahallesi sakinlerinin %80 i yapılan restorasyon uygulamalarının turizm amaçlı olmasın-
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dan rahatsızlık duyarken %20 si bölgenin tanıtımının yapılması için turizmin araç olabileceği görüşündedir. 
Sonuç: Sonuç olarak turizmin koruma ile birlikte var olabileceği düşüncesi doğru yorumlanmalıdır. “Kültürel 
Turizm ve “Koruma” birbirini desteklemelidir. Tarihi çevre koruma konusunda turizmin tek yöntem olarak 
düşünülmesi turizmin koruma da araç değil amaç olmasına neden olmaktadır. Hatuniye Mahallesinin “Turizm 
için Marka Kent” planı çerçevesinde yanlış restorasyon uygulamalarına maruz kaldığı, Helkıs mahallesinde 
ise turizm olgusunun yoksunluğu nedeniyle bölgenin az tanınan bir bölge haline geldiği ve koruma çalışmala-
rından uzak kaldığı belirlenmiştir. Hatuniye Mahallesi ile Helkıs Mahallesinin geçmişte olduğu gibi bir bütün 
olarak düşünülmesi ve koruma çalışmalarının bu yönde yapılması gerekmektedir. Bu veriler ışığında tarihi 
çevre korumada turizm olgusunun, restorasyon uygulamalarında belli kıstaslara bağlı kalınarak amaç değil 
araç olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Çevre Koruma, Turizm, Restorasyon Uygulamaları, Hatuniye Mahallesi, Helkıs 
Mahallesi
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TEPKİ YÜZEY METODU İLE FINDIK YAĞINDAN SAFSIZLIKLARIN SİLİKA AEROJEL İLE 
ADSORPSİYONUNUN OPTİMİZASYONU

Pazilaiti YASHENG1, Burcu KARAKUZU2, Sevil YÜCEL3

1-2-3Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Yağlar insan beslenmesinin temel öğelerinden biridir. Esansiyel yağ asitlerini içermeleri, yağda 
çözünen vitaminlerin emilimlerini sağlamaları ve önemli enerji kaynakları olmaları nedeniyle günlük diyette 
tüketilmeleri gerekmektedir. Fındık yağında bulunan yağ asitlerinin %70-%85’e kadar Oleik asit içermesi ve 
fitostrol, E vitamini içerikleri sayesinde koroner kalp hastalığı riskini azalttığı ve ateroskleroza, iltihaplan-
maya, kardiovaskülere, nörodejeneratif hastalığına ve kansere karşı koruyucu etkiye sahip olduğu çalışmalar 
ile ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda fındık yağının sahip olduğu antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri 
insan sağlığına büyük faydalar sağlamaktadır. Fındık ham yağında Oleik asit bulunmasından dolayı vücutta 
parçalanması ve sindirimi kolaydır ve düşük erime noktasına sahiptir. Dolaysıyla fındık yağının diğer bütün 
yağlara göre oksitlenme ve acılaşma süresi de daha uzundur. Fındıktaki yağ miktarı bölge, toprak ve çeşide 
bağlı olarak %50-73 arasında değişmektedir. Fındık yağının bileşimi zeytinyağına benzemektedir. Silika ae-
rojellerin özellik karakteristiği katı malzemelerden farklı olan eşsiz yığın özellikleri, gaz madde(hava)ya da 
normal köpük, düşük termal iletkenlik, düşük modül, düşük kırılma indisi, düşük dielektrik sabit, düşük bağıl 
yoğunluk ve yüksek gözeneklik. Amaç: Yağlardan safsızlık giderimi müsilaj giderme, nötralizasyon, ağartma, 
deodorizasyon ve vinterizasyon işlemlerinden oluşan uzun bir rafinasyon işlemidir. Rafinasyon işleminde her 
basamakta hedeflenmiş bir safsızlık uzaklaştırılır. Uzaklaşması gereken safsızlıklardan en kritik olanı ise ağır 
metallerdir. Ham yağın içermiş olduğu ağır metallerin rafinasyon aşamasında giderilmesi ham yağın kalitesinin 
belirlenmesi açısından çok önemlidir. Endüstride kullanılan ağartma toprakları sadece renk giderme aşamasın-
da kullanılmaktadır, ağır metal gideriminde etkisi olmamaktadır. Kaliteli yağ üretimi için standart kullanılan 
ağartma toprakları ile birlikte veya onun yerine kullanılabilecek yeni adsorban arayışları da devam etmektedir. 
Bu amaçla silika adsorbanlar ile de çalışılmaktadır. Kapsam: Bu çalışmada, yağ ve diğer endüstrilerde sıkça 
kullanılan ve yağ endüstrisinin rafinasyon problemlerine önemli ölçüde kolaylık ve ekonomik açıdan fayda 
sağlayabilen kalsiyum magnezyum silika aerojelin adsorban olarak kullanımı ile tepki yüzey metodu uygu-
lanarak fındık yağının serbest yağ asidi, refraktif indeks değerleri, renk tayini, ağır metal analizi ve nötr yağ 
kaybı analizi yapılmıştır. Fındık yağına artan talep ve kullanımla beraber dünya fındık üretiminin yarısından 
fazlasının ülkemizde gerçekleştiği ülkemiz için ekonomik açıdan çok önemli fayda sağlayabilmektedir. Yön-
tem: Optimizasyon, prosesin belirlenen hedefler(yanıtlar) doğrultusunda, bağımsız değişkenlerin birbirleriyle 
olan etkileşimleri ve bu bağımsız değişkenlerin hedefe(yanıta) olan etkileri de göz önünde bulundurularak bir 
araya getirilip uygulanması işlemidir. Optimizasyon ile endüstriyel atıkların oluşumu en aza indirilmekte ve 
sistemin güvenilirliği ve uygulanabilirliği sağlanmaktadır. Sistem yada proses davranışının karmaşık olduğu 
durumlarda bazı problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Böyle durumlarda gerçekleşecek reaksiyonların 
sonuçlarını tahmin edebilmek için tercih edilen teorik modeller yetersiz kalmakta ve uygulanamamaktadır.Bu 
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nedenle uygun metotlara ve ampirik modellere dayalı çalışmalara başvurulmaktadır.Tepki yüzey metodolojisi 
bu amaçla tercih edilen optimizasyon yöntemlerinden biridirTepki Yüzey Metodolojisi matematiksel ve ista-
tistiksel tekniklerin özel deney tasarımları ile bir arada kullanıldığı bir optimizasyon yöntemidir.Bu metodla 
birden fazla bağımsız değişkenin tepki üzerine olan etkisi belirlenmekte ve optimum çalışma koşullarının ha-
tasız bir şekilde seçilmesi sağlanmaktadır.Avantaji ise istatistiksel değerlendirme için gerekli deney sayısını en 
aza indirmesidir.Ayrıca diğer tekniklere göre daha hızlı sonuç vermekte ve daha düşük maliyetle gerçekleşti-
rilebilmektedir. Sonuç: Alınan sonuçlar neticesinde, çalışmada kullanılan kalsiyum magnezyum silika aerojel 
adsorbanının fındık yağından safsızlıkların gideriminde etkili bir şekilde kullanılabileceği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fındık Yağı, Silika Aerojel, Tepki Yüzey Metodu

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Sevil YÜCEL tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik 
Üniversitesi,Kimya-Metalurji Fakültesi,Biyomühendisliği”Fen Bilimler Enstitüsü”nde yapılmış Pazilaiti 
YASHENG’ın”Tepki Yüzey metodu İle Fındık Yağından Safsızlıkların Silika Aerojel İle Adsorpsiyonunun 
Optimizasyonu”konu Başlıklı,Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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