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Değerli bilim insanları,  

21 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Hilton Otel, Zeytinburnu, İstanbul’da gerçekleştirmiş olduğumuz 5. 
Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde, kıymetli katılımcılarımızla buluşarak kongremizi 
başarıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  

Öncelikle kongremizin 5. buluşmasında bizlerle birlikte olan ve katılımları ile onur veren bilim dünyasının 
değerli insanlarının yanı sıra kongremize çeşitli bakış açılarıyla akademik bir alt yapı doğrultusunda bilgi 
birikimleri ve deneyimleriyle emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu başta olmak üzere 
Davetli Konuşmacılarımıza,  Kongre Yürütme, Düzenleme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse 
işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım alanlarını çeşitli Anabilim Dalları çerçevesinde birçok yönüyle ele alan 
bilimsel çalışmaların yer aldığı kongre kitabımızı, araştırmacılar için ileriye yönelik çalışmalarda oldukça 
değerli bir kaynak olacağı inancıyla sizlerle paylaşmanın gururu ile bir kez daha şükranlarımızı sunar, 6. 
Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We are glad to successfully complete the 5th International Congress on Engineering, Architecture and Design 
with our esteemed participants in Hilton Hotel, Zeytinburnu, İstanbul on 21-22 December 2019.

First, we would like to extend our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu who stood 
by our side in the 5th gathering of our congress and contributed with their knowledge and experiences in line 
with the academic infrastructure through various perspectives beside the valuable people of science world, 
our Guest Speakers, to the members of Executive and Organizing Committee and to the ORP Counselling that 
have provided both technical and operational contribution and support.

With the main framework Engineering, Architecture and Design, we are proud to present our congress book 
containing scientific papers with the thought that it will be a qualified resource for many researchers interested 
in the subject. We wish you days full of health, joy, welfare, peace and success until meeting you in the 6th 
International Congress on Engineering, Architecture and Design.

Regards.

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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Dr. Jake ABERNETHY - Michigan University - Electrical Engineering and Computer

 
KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

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

Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman ŞİMŞEK - İstanbul Aydın Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi - Grafik Tasarım Bölümü

 
KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İsmail YAŞARTÜRK - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yusuf ÇUHADAR - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
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BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Arvind ATREYA - University Of Michigan
Prof. Dr. Ackerman MARK S.- University Of Michigan
Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Gürol YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Gürel ÇAM - İskenderun Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Jory HANCOCK - University Of Arizona
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London
Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath
Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Abney STEVEN - University Of Michigan
Doç. Dr. Erhan AKMAN - Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKCİ - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Işık SEZEN - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer YILDIRIM - G.O.P. Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University
Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Ali Gökhan DEMİR - Politecnico di Milano
Dr. Kemal NURVEREN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Muhammed KARABAŞ - Hakkari Üniversitesi
Dr. Mehmet Sefa BODUR - Yeditepe Üniversitesi
Dr. Nader JAVANİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
 
**Bilimsel kurul ünvan ve alfabetik isim sıralamasına göre düzenlenmiştir.
 
HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ
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KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ/OPENING
21/22/ARALIK/DECEMBER 2019

 
KAYIT/REGISTRATION : 09:00 -17:30

 
09:00 – 09:15

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem
 

Açılış Konuşması/Opening Speech
Prof. Dr. ADNAN DİKİCİOĞLU

09:15 – 09:30
Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 
DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:30 – 12:30
 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION
PROF. DR. SEVİL YÜCEL

 
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Levent TRABZON

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Doç. Dr. Michael KUYUCU

Dr. Öğr. Gör. Şahin İPLİKÇİ
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
12:30 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
 
OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/DateandTime    : 21.12.2019 – 13:00 – 14:00
Salon /Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session) PROF. DR. SEVİL YÜCEL

Gülcan DEMİROĞLU 
TOPÇU, Abdullah Engin 
ÖZÇELİK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ayşe Nur KARABAYIR, 
Mehmet GÜMÜŞ

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN SEKTÖREL 
ANALİZİ

Barış KALAYCIOĞLU, 
Alemdar ONGUN

BALİSTİK ETKİ ALTINDA SERAMİK ÖN YÜZLÜ ÇELİK 
ZIRH SİSTEMİNİN ÇELİK PLAKASINDA OLUŞAN GERİLME 
DURUMUNUN İNCELENMESİ

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer 
Faruk TOZLU

BİR SERVO SİSTEMİN MOBİL TABANLI KONTROLÜ

Mertcan GÖRGÜN, Ahmet 
GÜRHANLI

MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE KALP HASTALIĞININ 
TEŞHİS EDİLMESİ

Merve ERSOY, Gizem 
YORULMAZ, Ali TOKSÖZ, 
Kemal Alkın GÜNBAY

GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNDE UYGUN ORİNG SEÇİM 
KRİTERLERİNİN BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİ 
KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ

Michael (Mihalis) KUYUCU TELEKOMİNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKABETÇİ PAZAR 
YAPILANMASINDA SUNDUĞU KATMA DEĞER HİZMETLERDEN 
DİJİTAL MÜZİK YATIRIMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

OTURUM /SESSION : 2
Tarih ve Saat/DateandTime         : 21.12.2019 – 13:00 – 14:00
Salon /Saloon B                            
Oturum Başkanı(Head of Session)PROF. DR. ADNAN DİKİCİOĞLU

Abdulkerim KAZEL, 
Çağlayan AÇIKGÖZ

GALVANİZ SAC ÜZERİNE TOZ BOYA TUTUNDURMA 
İŞLEMİNDE KİMYASAL PASİVASYONUN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Ayin BIZHANZAD, Ufuk 
Fatih KÜÇÜKALİ

ÇATI BAHÇELERİNDE KULLANILAN KONVANSİYONEL VE 
YENİLİKÇİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN İRDELENMESİ
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Ayni Deniz KABAKOĞLU, 
Gaye BİROL, Berrin AKGÜN

KAHVEHANE: BİR HETEROTOPİK MEKAN

Çisil TİMURALP BİR KANAT PROFİLİNDE AERODİNAMİK PERFORMANSIN 
SAYISAL ANALİZİ

Çisil TİMURALP, Zerrin 
SERT

MERKEZİNDE İNCE PLAKA BULUNAN KAPALI KUTUDA ISI VE 
AKIŞ ANALİZİ

Mücelle KEBELİ, Hazal 
KILIÇARSLAN, Sibel 
ANGUN

KÜR SİSTEMLERİ VE KO-AJANLARIN NBR KAUÇUĞUN 
FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

OTURUM /SESSION : 3
Tarih ve Saat/DateandTime     : 21.12.2019 – 13:00 – 14:00
Salon /Saloon C                           
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. DİDEM SALOĞLU

Abdulmuttalip ARI, Suat 
AKBULUT

KUM GEOMEMBRAN ARAYÜZEY KAYMA DİRENCİNE DANE 
ŞEKLİNİN ETKİSİ

Ahmet Akif AKÇORA, Barış 
SEVİM

BETONARME YÜKSEK YAPILARIN TBDY 2018’E GÖRE 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bekir BALCI, Gökhan 
KAPLAN, Oğuzhan Yavuz 
BAYRAKTAR

RAYLI SİSTEMLERİN YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) 
İLE ENTEGRASYONU (ATAKÖY-İKİTELLİ PROJESİ İNŞAATI 
ÖRNEĞİ)

Beyda SARGIN, Halit 
YAZICI

ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETON İLE ŞEHİR MOBİLYASI 
ÜRETİLMESİ

Didem SALOĞLU SPİRULINA PLATENSIS İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KİTOSAN-
POLİVİNİL ALKOL BİYOKOMPOZİTLERİ İLE NAPROKSENİN 
ADSORPSİYONU

Figen ÇELİK, Tülin 
GÖRGÜLÜ

HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 
LEED SERTİFİKASI ÇERÇEVESİNDE HAVALİMANI 
TERMİNALLERİNİN İRDELENMESİ
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OTURUM /SESSION : 4
Tarih ve Saat/DateandTime : 21.12.2019 – 13:00 – 14:00
Salon /Saloon D                          
Oturum Başkanı(Head of Session)PROF. DR. SEVİL YÜCEL

Acar Can KOCABIÇAK, 
Güneş AYDIN, Aptullah 
KARAKAŞ, Tevfik Ozan 
FENERCİOĞLU, Senai 
YALÇINKAYA

MULTI CONTOURS APPLICATION ON THE INNER SURFACE 
WITH FLOWFORMING PROCESS

Ahmet Erdal 
OSMANLIOĞLU

EXPOSURE ASSESSMENT OF EXTERNAL RADIATION OF 
URANIUM MINE OUTCROPS

Ahmet Erdal 
OSMANLIOĞLU

SURFACE ADSORPTION CAPACITIES OF MINERAL-BASED 
FILTERS FOR RADON

Ahmet KARA CONVOLUTIONAL LSTM NEURAL NETWORK FOR TIME 
SERIES FORECASTING PROBLEM WITH MULTI-OUTPUT

Aytun ONAY ESTIMATION OF HIGH BIOMASS CONCENTRATION FROM 
NANNOCHLOROPSIS OCULATA WITH RESPONSE SURFACE 
METHODOLOGY

Barış ŞENOL, Ufuk CEBECİ APPLICANT TRACKING SYSTEM APPLICATIONS

Dilan ALTAN, Ceren 
KEÇECİLER, Ertuğrul 
BÜLBÜL, Sevil YÜCEL

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF PVA-GELATIN 
NANACOMPOSITE FIBERS

OTURUM /SESSION : 5
Tarih ve Saat/DateandTime     : 21.12.2019 – 14:10 – 15:10
Salon /Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. AYTAÇ YILDIZ

Ahmet Kerem GÜZEL, Uğur 
KESEN, Serkan KOÇAK, 
Murat AYAZ

ANTİ VANDAL ASANSÖR KAPISI TASARIMI

Aysel KARAGÖZ, Aytaç 
YILDIZ

DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİNİN ÜRETİM VE TASARIM 
SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

Aytaç YILDIZ, Aysel 
KARAGÖZ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ AHP TEMELLİ GRİ 
İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Enes YİĞİT, Huseyin 
DUYSAK

ÇİFT AŞAMALI PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYON 
ALGORİTMASI İLE GENİŞ BANTLI ÇOK KATMANLI RADAR 
SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

Evrim ÖZTÜRK, Alkan 
ALKAYA

SABİT MIKNATISLI FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORU 
TASARIMINDA HAVA ARALIĞI TOLERANSI BELİRLEME

Gurbet ALPAY SALBACAK, 
Serkan DOĞAN, Mehmet 
Fatih AKAY, Sevtap ERDEM

ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN VERİ AMBARI TASARIMI

Gülcan DEMİROĞLU 
TOPÇU, Abdullah Engin 
ÖZÇELİK

İZMİR İLİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKALARININ 
TARIMSAL POTANSİYELİ

OTURUM /SESSION : 6
Tarih ve Saat/DateandTime    : 21.12.2019 – 14:10 – 15:10
Salon /SaloonB                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. ALİ RIZA DİNÇER

Ali Rıza DİNÇER ÖRNEK BİR ENDÜSTRİYEL ATIKSUDA SEYRELTME 
FAKTÖRÜNE BAĞLI OLARAK OKSİJEN TÜKETİM HIZ DEĞİŞİMİ

Büşra ÇAM, Şenay Ç. 
DOĞRUPARMAK

KOCAELİ İLİ’NDE YENİ YOL GÜZERGÂHLARININ 
SONUCU OLARAK DEĞİŞECEK TAŞIT KAYNAKLI KİRLİLİK 
DAĞILIMININ BELİRLENMESİ

Cem IRGAT, Serkan Ünal 
KURUÇAY, Merve BAŞAY

AÇILI ÇAMUR VANALARIN İŞLEVİNİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Deniz KÜÇÜKBAŞ, Alev 
TAŞKIN GÜMÜŞ

AFET SONRASI MÜDAHALE LOJİSTİĞİNDE ARAÇ ROTALAMA 
ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer 
Faruk TOZLU

TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN SU KUYULARINDAKİ 
SU SEVİYELERİNİN IOS/ANDORID TABANLI AKILLI AYGITLAR 
ÜZERİNDEN İZLENMESİ

Hatice ŞEKER MİMARİDE YEŞİL İNOVASYON YAKLAŞIMI

Eda ADAL, Tuğba AKTAR FOOD TEXTURE: PERCEIVING AND TECHNOLOGICAL 
APPLICATIONS
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Ali Rıza DİNÇER, Demet 
DARCAN CİNKAYA

FOSSIBLE IMPACTS OF CHEMICAL INDUSTRY WASTEWATER 
TREATMENT PLANT EFFLUENT WATER MIXED WITH 
ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE EQUALIZATION TANK 
WASTEWATER

OTURUM /SESSION : 7
Tarih ve Saat/DateandTime     : 21.12.2019 – 14:10 – 15:10
Salon /SaloonC                            
Oturum Başkanı(Head of Session)PROF. DR. SEVİL YÜCEL

Alican KUTKAN, Şenay 
ATABAY

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MOBBING’İN İŞ KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARINA ETKİLERİ

Berna SARAÇOĞLU KAYA FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METOTLARI İLE YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Berna SARAÇOĞLU KAYA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN POLİMERİK NANOJEL 
ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Berna SARAÇOĞLU KAYA ACİL DURUM YÖNETIM SISTEMLERI ILE KRIZ YÖNETIMI 
ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

Berna SARAÇOĞLU KAYA PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİN ÖNEMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZLERİNDEKİ YERİ

Berna SARAÇOĞLU KAYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE YÜRÜME VE ÇALIŞMA ALANLARI 
RISK DEĞERLENDIRMESI: FINE KINNEY VE L TIPI MATRIS 
METOTU

Berna SARAÇOĞLU KAYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE DEPOLAMA VE İSTIFLEME RISK 
DEĞERLENDIRMESI: FINE KINNEY VE L TIPI MATRIS METOTU

Necmettin GÜNEŞ, Zülfü 
ÇINAR ULUCAN

SİSMİK YALITIMLI BİNALARIN ÜSTYAPI 
PREFORMANSLARININ DİYAGONAL ÇELİK ELEMANLARLA 
ARTIRILMASI

OTURUM /SESSION : 8
Tarih ve Saat/DateandTime      : 21.12.2019 – 14:10 – 15:10
Salon /SaloonD                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. MUSA ÖZKAN

Alime Gül GÖNEŞ, İbrahim 
IŞILDAK

SIRALI ENJEKSİYON ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK 
SÜTTE YAĞ MİKTARININ ÖLÇÜLMESİ

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet 
ÇELEBİ

FABRİKA BOYUTUNDA ÇEVRESEL ANALİZLER VE RİSK 
DEĞERLENDİRMELERİ
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Muhammed Furkan ARAZ GEÇ DÖNEM OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE MODERNLEŞME 
ÇABALARI BAĞLAMINDA OKUL YAPISI MİMARİLERİ 
ÜZERİNDEN OKUMAK: BURSA ZİRAAT MEKTEBİ ÖRNEĞİ

Musa ÖZKAN DÖNEN OLUKLU DİSK ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ 
İNCELENMESİ

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, 
Hakan KESKİN

MOBİLYA VE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ AÇISINDAN 
LAMİNE KARAÇAM ODUNUNUN MEKANİK VE FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, 
Hakan KESKİN

İÇ MİMARİDE, FARKLI KOMBİNASYONLARDA 
ÜRETİLEN LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN KULLANIMA 
UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

OTURUM /SESSION : 9
Tarih ve Saat/DateandTime   : 21.12.2019 – 15:20 – 16:20
Salon /Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. ALPASLAN HAMDİ KUZUCUOĞLU

Armin GHARİBİ, Senai 
YALÇINKAYA, Özhan 
KITAY

TURNED MANUFACTURING STEEL PARTS EFFECT OF 
PROCESSİNG TIME ON SURFACE IMPROVEMENT IN 
VIBRATING MACHINE

Bekir YILDIRIM, Gökhan 
YAŞAR, Berrin ŞAHİN

STATISTICAL FEATURE EXTRACTION BASED METHOD FOR 
PILLING GRADE EVALUATION

Bekir YILDIRIM, Gökhan 
YAŞAR, Mustafa KÖSE

DIRECTIONAL DEFECT DETECTION USING IMAGE 
PROCESSING METHODS

Bilge Han TOZLU DISCRIMINATION OF FRESH AND USED ENGINE OILS BY 
ELECTRONIC NOSE

Can Burak ÖZKAL, Süreyya 
MERİÇ

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF SULFAMETHOXAZOLE 
ANTIBIOTIC BY GREEN SYNTHESIZED AG-TIO2 COLLOID 
NANO-MATERIALS

Caner KEPOĞLU, Can Burak 
ÖZKAL, Süreyya MERİÇ

OZONATION OF TWO SIMULATED MIXTURES OF GREYWATER 
SAMPLES
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OTURUM /SESSION : 10
Tarih ve Saat/DateandTime    : 21.12.2019 – 15:20 – 16:20
Salon /SaloonB                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. SENAİ YALÇINKAYA

Beytullah DEMİRTAŞ RÜZGAR TÜRBİN KULESİ YAPI ÇELİKLERİNDE KÖŞE 
KAYNAKLARINA UYGULANAN TIG DRESSING İŞLEMİ: ISI 
GİRDİSİ İLE SERTLİK DEĞER İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bora YAY, Erhan AKINCI, 
Hakan YAVUZ, Uğur 
AYBARÇ

JANT KALIPLARINDA SOĞUMA HIZINA ETKİ EDEN 
PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE NOZUL GEOMETRİSİNE 
SAHİP SOĞUTMA SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Bora YAY, Uğur AYBARÇ, 
Rasim İPEK

KOKİL KALIPLARDA TUNGSTEN ALAŞIMLI MALZEME 
KULLANIMI İLE TERMAL YORULMA VE AŞINMA DİRENCİNİN 
ARTIRILMASI

Çağatay DURSUN, Selin 
ÖZÇIRA ÖZKILIÇ

SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN VEKTÖR 
KONTROLLÜ SÜRÜCÜNÜN EMPEDANS KAYNAKLI EVİRİCİ 
İLE MODELLENMESİ VE KAPALI ÇEVRİM BENZETİMİ

Aper ÖNER, Senai 
YALÇINKAYA

OTOMOTİV SANAYİNDE SAÇ YERİNE KULLANILAN 
ALÜMİNYUM VE KOMPOZİT MALZEMENİN, ÇEKME VE 
UZAMA TEST DENEYİ UYGULAMASI

Fatih BATI, İlknur DÖNMEZ MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI 
KULLANILARAK MEME KANSERİ TAHMİNİ

Ufuk CEBECİ, Selçuk ÖZER, 
Taner MUTLU, Zeynep 
Merve YÜRÜK

MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME VE 
BİR UYGULAMASI

OTURUM /SESSION : 11
Tarih ve Saat/DateandTime     : 21.12.2019 – 15:20 – 16:20
Salon /SaloonC                           
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. ZÜLKÜF DEMİR

Berivan BAYDAR, H.Ferit 
BAYATA, O. Ünsal 
BAYRAK, A. Oğuz DEMİRİZ

ÇOKLU KARAR VERME TEKNİĞİ VE TRAFİK SİMÜLASYON 
YAZILIMLARI YARDIMIYLA KAVŞAK PERFORMANS ANALİZİ

Bünyamin KIVILCIM, Sibel 
AKKAYA OY

GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ULTRASONIC SENSÖRLER 
İLE DESTEKLENMİŞ AKILLI AYAKKABI MODEL UYGULAMASI
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Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR TABAN YÜZEYİ KÜRESEL KAPLARIN AÇILI DERIN ÇEKME 
KALIPLARINDA ÇEKILEBILIRLIĞININ BULANIK MANTIKLA 
ARAŞTIRILMASI

Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR SONSUZ VİDA-KARŞILIK DIŞLISI MEKANIZMALARINDA 
TEMAS GERILMELERININ ANALIZI

Didem GÖK NOKAY, Gülşah 
KINALI

AKUT İNME HASTALARINDA EV ERİŞEBİLİRLİK 
UYGULAMALARI FARKINDALIK DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra NALBANT YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜNDE TESTİN ÖNEMİ VE 
SELENİUM KULLANILARAK BİR TEST OTOMASYONUNUN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

OTURUM /SESSION : 12
Tarih /DateandTime : 21.12.2019 – 15:20 – 16:20
Salon /SaloonD                            
Oturum Başkanı(Head of Session)PROF. DR. BÜLENT CENGİZ

Burçin KUTSAL GELENEKSEL KIRSAL BARAK TÜRKMEN KONUTUNDA TÜRK 
ÇADIRI İZLERİ

Bülent CENGİZ URBAN DESIGN SUGGESTION IN RIVER CORRIDORS

Bülent CENGİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR CADDE PEYZAJI (STREETSCAPE) 
TASARIMI

Büşra ONAY, Yasemin Gülşah 
ULUÇINAR

TÜRK BAHÇELERİNİN PEYZAJ SANAT TARİHİ AÇISINDAN 
İRDELENMESİ

Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra 
ONAY, Yasemin Gülşah 
ULUÇINAR

OKUL BAHÇESİ YEŞİL DOKUSUNUN FONKSİYONLARININ 
İRDELENMESİ

Ceyda BİLGİN, Ceylan İrem 
GENÇER

İSTANBUL VEFA SEMTİ SARAÇHANE BÖLGESİ CEMAL YENER 
TOSYALI CADDESİNDE KORUMA ÖNERİSİ

Cihat TOPÇİ, Ufuk Fatih 
KÜÇÜKALİ

TOPLU KONUT PLANLAMASINA EKOLOJİK YAKLAŞIM 
ÖNERİLERİ

Melek TOMAŞ, Neslihan 
DOSTOĞLU

GELECEĞİN TASARIMI AKILLI EVLER

Nazlı YILDIZ DÖNMEZ, 
Nilüfer KART AKTAŞ

PEYZAJ KARAKTER ANALİZİNDE BİR ARA KESİT: KÜLTÜREL 
PEYZAJ ANALİZLERİ VE SAPANCA HAVZASI
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İsmail CANTÜRK, Çoşku 
KASNAKOĞLU

GÜDÜMLÜ BİR MÜHİMMATIN KANATÇIK TAHRİK SİSTEMİ 
İÇİN GÜRBÜZ KOTROLCÜ TASARIMI VE UYGULANMASI

OTURUM /SESSION : 13
Tarih ve Saat/DateandTime     : 21.12.2019 – 16:30 – 17:30
Salon /Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. FERİD KÖSTEKCİ

Ferid KÖSTEKCİ TRANSMİSYON KAYIŞLARINDA MODAL PARAMETRELERİN 
DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI YÖNELİK ÖLÇÜM 
SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Huseyin DUYSAK, Enes 
YİĞİT

KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE SİLOLARDAKİ TAHIL 
MİKTARININ BELİRLENMESİ

Kemal KALAYCI, Onur 
DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU

İKİ YÖNLÜ ÜÇ SEVİYELİ T-TİPİ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN 
SÜREKSİZ AKIM MODUNDAKİ ANALİZİ

Kemal KALAYCI, Onur 
DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU

İKİ YÖNLÜ İKİ SEVİYELİ İZOLELİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER İLE 
ÜÇ SEVİYELİ T- TİPİ İZOLELİ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Ali ÖZÇELİK, İsmail 
KARALI

ASENKRON MOTORUN DEĞİŞİK YÜK DEĞERLERİ İÇİN 
MODELLENMESİ

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet 
ÇELEBİ

İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN ÇEVRE VE İSG YÖNETİMİ

OTURUM /SESSION                                   : 14
Tarih ve Saat/DateandTime           : 21.12.2019 – 16:30 – 17:30
Salon /SaloonB                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. VURAL OYAN

D. Nur AKDERE, Yasemin 
İNCE GÜNEY

AKHİSAR GELENEKSEL KONUTLARI

Elif OYAN, Ogün 
Ozan VAROL, Funda 
TÜRKMENOĞLU, Vural 
OYAN

SARAY (VAN) BÖLGESİNDEKI ANDEZITIK KAYAÇLARIN 
DOĞAL YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABILIRLIĞININ 
ARAŞTIRILMASI

Gonca BÜYÜKMIHÇI, 
Ayşegül AKŞEHİRLİ, Saniye 
UÇAR

ARKEOLOJİK ALANLARDA YENİ YAPI TASARIMLARI ÜZERİNE 
BİR İNCELEME
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Gonca BÜYÜKMIHÇI, 
Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU, 
Kübra Gül MENGÜ

TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI TASARIMINDA STRÜKTÜREL 
ÇÖZÜMLER

Kemal SEVİNER, Nihat 
Sinan IŞIK

VİYADÜK AYAKLARINDA BULUNAN KAZIK GRUPLARININ 
YANAL VE DÜŞEY YÜK ETKİLERİNE KARŞI FARKLI 
YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ

Mahsa Davand BARENJI, 
Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

KENTSEL KİMLİK VE CANLILIK BAĞLAMINDA TİCARET 
VE KÜLTÜR MERKEZLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ -TAHRAN 
ÖRNEĞİ

OTURUM /SESSION : 15
Tarih ve Saat/DateandTime    : 21.12.2019 – 16:30 – 17:30
Salon /SaloonC                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. SELİN ÖZÇIRA

Ebuzer AYGUL, Senai 
YALÇINKAYA, Yusuf 
ŞAHİN

PRODUCTION OF PURE TITANIUM METAL POWDER BY 
POWDER METALLURGY SINTERING

Eda ADAL, Hatice Tuba 
KÖKLÜ, Nazan ÇAĞLAR, 
Şenol İBANOĞLU, Esra 
İBANOĞLU

EFFECT OF ENZYMATIC HYDROLYSIS ON SURFACE CHARGE 
AND SIZE OF PEA PROTEIN ISOLATE

Emine KESKİN, Yavuz SALT DEVELOPMENT OF MIXED MATRIX MEMBRANE FOR 
CARBONDIOXIDE SEPARATION

FaresJuma Abdallah 
ALTAHLEH, Ufuk Fatih 
KÜÇÜKALİ

MINGLING IMMIGRANTS IN ISTANBUL’S ECOSYSTEM

Farivash GHANADI 
MARAGHEH, Hilal Tugba 
ORMECIOGLU

THE TURKISH AND THE IRANIAN ARCHITECTURAL 
PERIODICALS OF 20TH CENTURY: THE RESEARCH BETWEEN 
1946-1976

Farivash GHANADI 
MARAGEH, Hilal Tugba 
ÖRMECİOĞLU

A STUDY ON TWO MODERN ARCHITECTS IN TURKEY AND 
IRAN: SEDAD HAKKI ELDEM AND VARTAN HOVANESSIAN

Faruk UGRANLI PROBABILISTIC DISTRIBUTION NETWORK PLANNING 
CONSIDERING CRITICAL CONTINGENCIES
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Eren ÖZDEMİR, Metin 
UYMAZ SALAMCI

ZIRHLI ASKERİ ARAÇLARDA MAYIN PATLAMASI SONUCUNDA 
OLUŞACAK BACAK KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN YERLİ 
İNSAN MAKETİ GELİŞTİRİLMESİ

OTURUM /SESSION : 16
Tarih ve Saat/DateandTime : 21.12.2019 – 16:30 – 17:30
Salon /SaloonD                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. ORHAN DOĞAN

Fatih ÇELİK, Orhan DOĞAN DESIGN OF A SPECIAL STEEL PUSH-SHEAR TEST PLATE TO 
INVESTIGATE THE SHEAR PERFORMANCE OF ANCHORED 
STEEL RODS ON BRICK WALLS OF A BUILDING

Gökçe ÖZDEN, Mustafa 
Özgür ÖTEYAKA, Francisco 
MATA

ADAPTIVE NEURAL FUZZY INFERENCE SYSTEM MODELING 
FOR CUTTING FORCE PREDICTION IN TURNING OF PEEK 
COMPOSITES

Hakkı Can BEKTAS, Tuba 
KECECI

EVALUATION OF PERSPECTIVES ON WOMAN EMPLOYMENT 
ON BOARD VESSELS

Hatice Tuba KÖKLÜ, Eda 
ADAL, Nazan ÇAĞLAR, 
Şenol İBANOĞLU, Esra 
İBANOĞLU

EFFECT OF ENZYME/SUBSTRATE RATIO AND HYDROLYSIS 
TIME ON DEGREE OF HYDROLYSIS OF PEA PROTEIN ISOLATE

Houman VAHEDİ, Hüseyin 
YİĞİTER

EFFECT OF COATING TYPE ON CORROSION PERFORMANCE 
OF REINFORCEMENT BARS

Ishak ERTUĞRUL, 
Ebuzer AYGÜL, Senai 
YALÇINKAYA, Osman 
ULKİR

ANALYSIS OF MEMS BASED ACCELEROMETER SENSOR VIA 
COMSOL

OTURUM /SESSION : 17
Tarih ve Saat/DateandTime : 21.12.2019 – 17:40 – 18:40
Salon /Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. ALPASLAN HAMDİ KUZUCUOĞLU

Figen GÜNDÜZ, Mikail 
OLAM, Hüseyin KARACA

FINDIK KABUĞUNUN SIVILAŞTIRILMASINDA PARTİKÜL 
BOYUTUNUN TOPLAM DÖNÜŞÜM VE SIVI VERİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Figen GÜNDÜZ, Yeliz 
AKBULUT, Yunus ÖNAL, 
Hüseyin KARACA

LİNYİT (YATAĞAN)-BİYOKÜTLE (ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ 
KABUĞU) KARIŞIMININ KARBONİZASYONUNUN YAPISAL 
KARAKTERİZASYONU

H. Ersen BALCIOĞLU, Zafer 
KAYA, Halit GÜN

DEFORMASYON HIZI VE SICAKLIĞIN S2-CAM/EPOKSİ 
TABAKALI KOMPOZİTLERİN STATİK DAYANIMINA ETKİSİ

Hakan BOZCU, Zuhal 
KARAAĞAÇ

KEMİK PORSELEN BÜNYELERDE BOR OKSİTİN ERGİTİCİ 
OLARAK KULLANIMI

Mustafa TEKBAŞ THE INTERNET OF THINGS BASED PULSE OXIMETER DESIGN 
FOR SLEEP APNEA DETECTION

Mustafa TEKBAŞ MMIC MİKRODALGA YÜKSELTECİNİN GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN 
DENEYSEL YÖNTEMLE ARTIRILMASI

 OTURUM /SESSION : 18
Tarih ve Saat/DateandTime : 21.12.2019 – 17:40 – 18:40
Salon /SaloonB                            
Oturum Başkanı(Head of Session)ÖĞR. GÖR. HARUN ÖZDEMİR

Harun ÖZDEMİR PARAMETRİK KALIP TASARIMI

Hatice Hazal EMSEN, Hilal 
Tuğba ÖRMECİOĞLU

DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK: AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE 
ESNEK TASARIM

Kağan TELEK, Hasan Basri 
ULAŞ

3 EKSENLİ HASSAS KESME CIHAZININ MEKANIK 
TASARIMI VE ADAPTIF KONTROLÜYLE İDEAL KESIM 
PARAMETRELERININ BELIRLENMESI

Hatice ŞİMŞEK, Süleyman 
ŞİMŞEK

MHD MİKRO PARALLEL PLAKALAR ARASINDA BİRİNCİ 
MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ İLE İKİNCİ 
MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ KULLANILARAK 
ELDE EDİLEN HIZ PROFİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ISI 
TRANSFERİNE ETKİSİ

Nagihan Buse ÖĞMEN, 
Mutlu SEÇER

INVESTIGATION OF TIME-DEPENDENT EFFECTS ON 
PRESTRESSED REINFORCED CONCRETE MEMBERS

Ali YILMAZ, Bekir ÇAKIR FARKLI ROTOR KONFİGÜRASYONLARINDAKİ 
FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ ANALİZİ VE 
KARŞILAŞTIRILMASI
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 OTURUM /SESSION : 19
Tarih ve Saat/DateandTime         : 21.12.2019 – 17:40 – 18:40
Salon /SaloonC                            
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. NEBİ GEDİK

Jülide YÜZBAŞI, Haci 
MURAT ARSLAN

YAPILARIN AŞAMALI ÇÖKÜŞ MEKANİZMASINI 
MODELLEMEDE VE YIKIM İŞLEMLERİNİ SİMÜLE ETMEDE 
KULLANILAN METODLAR ÜZERİNE İNCELEME

Jülide YÜZBAŞI, Haci Murat 
ARSLAN

ASSESMENT ON CONTROLLED DEMOLITION STUDIES OF 
STRUCTURES AT TURKEY İN THE 21ST CENTURY

Nazlıcan 
SAHİLLİOĞULLARI, Hande 
ALADAĞ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ 
YAKLAŞIMLARI

Nebi GEDİK CLASSIFICATION OF MOTOR IMAGERY BCI DATA USING 
MULTI RESOLUTION REPRESENTATION

Nebi GEDİK EEG SIGNAL CLASSIFICATION USING MAV, WL, SSC, VA AND 
SUPPORT VECTOR MACHINES

Celal ADANUR TABANCA KABZA TASARIMINDA FONKSİYONELLİK VE 
ERGONOMİ

Murat ISPALARLI, Eda 
TAŞÇI

SERAMİK YER KAROSU ÜRETİMİNDE İTHAL KİL YERİNE 
KONYA KİLİ KULLANIMI

Beyza OVAT, Eda TAŞÇI, 
Murat ISPALARLI, Keriman 
PEKKAN

SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ

OTURUM /SESSION : 20
Tarih ve Saat/DateandTime  : 21.12.2019 – 17:40 – 18:40
Salon /SaloonD                           
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. MAKBULE OKTAY

Makbule OKTAY, Neslihan 
Gözde ORAL

QUESTIONING THE NEGLIGENCE OF ADOBE: USER POINT OF 
VIEW

Mehmet Murat TOPAÇ, Onur 
ÇOLAK, Ersin ALPTEKİN, 
Levent BİLAL, Merve 
KARACA

AERODYNAMIC ANALYSIS OF AN URBAN ELECTRIC 
MICROCAR BODY
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Melih ONAY INVESTIGATION OF SALINITY STRESS EFFECTS ON 
BORODINELLOPSIS TEXENSIS

Merve ERSOY, Şebnem 
YILMAZ BALABAN

ANALYSIS OF LOCATION SELECTION CRITERIA FOR 
SUSTAINABLE DESIGN OF BIOMASS TO ENERGY CONVERSION 
PLANTS: A FUZZY COGNITIVE MAPPING BASED APPROACH

Nesli AYDIN 124- ANALYSIS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN 
ISTANBUL

Nesli AYDIN, Ahmet Taner 
AYDIN

ANALYSIS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN 
ISTANBUL

OTURUM /SESSION                                   : 21
Tarih ve Saat/DateandTime           : 21.12.2019 – 10:30 – 12:10
Salon /SaloonD                          
Oturum Başkanı(Head of Session)PROF. DR. BÜLENT CENGİZ -  DR. ÖĞR. ÜYE. SÜLEYMAN ŞİMŞEK
(BU OTURUMDAKİ SUNUMLAR POSTER BİLDİRİLERDEN OLUŞMAKTADIR)

Ali BAKİ, Mustafa Oğuz 
SEVENGİL

SICAK ŞEKİLLLENDİRME KALIPLARININ TASARIMI VE 
GELİŞTİRİLMESİ

Ali Rıza PINAR, Alptekin 
ERGENC

OTOMATİZE MANUEL ŞANZIMANLARDA 
ELEKTROMANYETİK KAVRAMA İLE HAREKET İLETİMİ

Anıl ELADAĞ, Kazım 
YILDIZ, Ali BULDU

KORELASYON VE AYKIRILIK TESPİTININ KESTIRIMLI 
BAKIMA ETKISI

Mehmet Ali SALDAMLI, 
Yusuf Alper KAPLAN

GÜNEŞ SANTRALLERİNDE SABİT AÇILI SİSTEMLER İLE 
IŞINIM TAKİPLİ SİSTEMLERİN PERFORMANS DEĞERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ

Melek YILDIRIM, Ahmet 
KARAASLAN

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN IF (ARAYER 
ATOMSUZ) ÇELİKLERİNE UYGULANAN LASER VE MAG 
KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Melike ŞAŞMAZ, Ahmet 
KARAASLAN

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ARAYER 
ATOMSUZ (IF) ÇELİK SACININ TIG KAYNAK YÖNTEMİ 
İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİN MİKRO YAPI VE SERTLİK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mert KABAN, Yücel 
GENÇER, Mehmet 
TARAKÇI, Sezgin CENGİZ, 
Kerem Özgür GÜNDÜZ

HADDELENMİŞ 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ 
MİKROARK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE KAPLANMASI VE 
KARAKTERİZASYONU
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Merve YANGAZ, S. Can 
KURNAZ

YÜKSEK SICAKLIK ŞARTLARINDA ÇALIŞAN VANA 
ÇELİĞİNİN KAYNAK SONRASI MİKROYAPISAL VE MEKANİK 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Tayfun ACAR, Ahmet 
KARAASLAN

BASINÇLI BORULARDA YÜKSEK FREKANS İNDÜKSİYON 
KAYNAĞI VE MUAYENESİ

Veysel ÖZÇOMAK,Yasin 
FAHJAN

PREKAST YAPILARDA DİYAFRAM DAVRANIŞI

Zuhal KARAAĞAÇ, Gonca 
DURNA, Ahmet Buğra 
KEYVANKLI

DEVELOPMENT OF GLAZES OF CRYSTALLINE EFFECT ON 
THE SOFT PORCELAIN

Önal ÇINAR, Mustafa 
BALCI

DİKEY TİP EMAYELEME MAKİNESİNİN OTOMASYON 
VE SCADA SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI VE 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Celal ADANUR TABANCA KAPAK TASARIMINDA ALTERNATİF MATERYAL 
DENEMESI

Nevzat KARA, Alp Tekin 
ERGENÇ, Oğuz Can AKSOY

TEK SİLİNDİRLİ OTTO ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN 
PERFORMANSINA ATKİNSON ÇEVRİMİNİN ETKİSİ

Deniz DEMİRTAŞ, Serkan 
KURT

DİNAMİK ORTAMLARDA ÖZDEŞ OLMAYAN KABLOSUZ 
ALGILAYICI AĞLARINDA HABERLEŞME AĞI VE PROTOKOLÜ 
TASARIMI

OTURUM /SESSION : 22
Tarih ve Saat/DateandTime      : 21.12.2019 – 10:30 – 12:10
Salon /SaloonB                         
Oturum Başkanı(Head of Session) DR. ÖĞR. ÜYE. SENAİ YALÇINKAYA

Senai YALÇINKAYA, Alper 
ÖNER

POLYPROPYLENE AND WOOD SAWDUST-FILLED 
POLYPROPYLENE MATERIAL TENSILE TEST AND 
ELONGATION TEST EXPERIMENT APPLICATION WHICH ARE 
USED IN VEHICLES

Senai YALÇINKAYA, 
Ezgi DOĞAN, Memduh 
KURTULMUŞ

KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES 
KONSANTRASYON FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Senai YALÇINKAYA, 
Ezgi DOĞAN, Menduh 
KURTULMUŞ

ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM 
ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ
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Seren AKTAŞ, Fuad OKAY, 
Şevket ÖZDEN

KOMPOZİT DÖŞEMELERDE GEÇİCİ DESTEKLERİN 
KONUMLANDIRILMASI

Serpil ÖNDER, Dinamis 
OBUZ

YEŞİL ALTYAPI YAKLAŞIMLARI

Serpil ÖNDER, Hatice 
AYDOĞDU

KENTSEL YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE 
YAĞMUR BAHÇELERİ

Seval ÖZGEL FELEK ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN MOBİLYA BAĞLANTI 
ELEMANLARINDA KULLANIMI: ULTIMAKER İLE ÖRNEK BİR 
UYGULAMA

Sevde Tuğba DURMUŞ, 
Ahmet ÇELEBİ

YERALTI SUYU İÇİN RİSKLER, KENTSEL BAZDA ÖNEMİ

Seve Tuğba DURMUŞ, 
Ahmet ÇELEBİ

SÜRDÜRÜLEBİLIRLIK YÖNÜNDEN SU AYAK İZI VE FARKLI 
SEKTÖRLER İÇIN UYGULAMALARI

Yağız ÖZBEK, Senai 
YALÇINKAYA

7075 – T651 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KESME 
PARAMETRELERİ, MATKAP UÇ TİPİ VE ÇAPLARIN TALAŞ 
YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yağız ÖZBEK,Senai 
YALÇINKAYA

ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMININ DELİNMESİ İŞLEMİNDE 
KULLANILAN FARKLI MATKAP UÇLARININ İŞLEM SONRASI 
İNCELENMESİ

Özhan KITAY, Senai 
YALÇINKAYA, Armin 
GARİBİ

KONİK KİLİT SİSTEMLERİ ÇALIŞMA MANTIĞI VE BAŞARIM 
DEĞERLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Branislav PODRUG THE EFFECT OF THE GEOMETRIC STRUCTURE OF THE DOMES 
ON THE ACOUSTIC PERFORMANCE IN THE CHIRCH

OTURUM /SESSION : 23
Tarih ve Saat/DateandTime      : 21.12.2019 – 10:30 – 12:10
Salon /SaloonC                     
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. NURŞAH KÜTÜK

Nezahat BİLEN 
DEMİRCİ, Fuad OKAY, 
Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

HEA ÇELİK PROFİLLERİNİN PLASTİK MOMENT 
KAPASİTELERİNİN HESABI
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Nilüfer KART AKTAŞ, Nazlı 
YILDIZ DÖNMEZ

SANAYİDEN ÇOK İŞLEVLİ BİR KENTSEL MEKANA DÖNÜŞÜM: 
ŞİŞLİ/BOMONTİ ÖRNEĞİ

Nurşah KÜTÜK, Sevil 
ÇETİNKAYA

YEŞİL SENTEZ İLE NANOMALZEME ÜRETİMİNİN 
İNCELENMESİ VE KULLANIM ALANLARI

Oktay ADIYAMAN, Zülküf 
DEMİR

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMA METODUNDA (GMASRA) 
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ SONUÇLARININ REGRESYON 
OLARAK MODELLENMESİ

Onur Cafer KURT, Zihni 
ZERİN, Ferruh TURAN

DİKDÖRTGEN KESİTLİ KONSOL KİRİŞLERİN YANAL 
BURULMALI BURKULMA DAVRANIŞINA MALZEME 
HETEROJENLİĞİNİN ETKİSİ

Onur ŞAHİN, Yurdakul 
AYGÖRMEZ

YOL KAPLAMA UYGULAMALARINDA ALTIGEN BİÇİMLİ 
MİKRO ÇELİK FİBER DONATILARIN KULLANIMI

Orhan DOĞAN, Özcan KOÇ, 
Melek AKGÜL

BETONARME DONATISININ ADERANS YORULMASINA BETON 
MUKAVEMETİNİN ETKİSİ

Osman UZUN ISI ENERJİSININ ELDE EDILDIĞI PIŞIRICI SISTEMLERIN 
MEKANIK AÇIDAN OPTIMIZASYONU VE GELIŞTIRILMESI

Recep ÜNLÜ, Adnan 
ÖNER,Onur ÖZTÜRK

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA İNCE AGREGA 
İLE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN BELLİ ORANLARDA İKAME 
ETTİRİLMESİYLE ELDE EDİLEN BETONLARIN MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Sabri Berk RECEPOĞLU, 
Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

KOCAELİ İLİ’NDE DİZEL VE DOĞAL GAZ MOTORU İLE 
ÇALIŞAN MİNİBÜS VE OTOBÜSLERİN EMİSYON ENVANTERİ

Ditver ZHIGLI EARLY DESING METHOD TO IMPROVE SHADING DEVICE 
EFFFICIENCEY: SOLAR CONNECTION INDEX

Musa ÖZKAN SICAK TEL PROBUNUN VON KARMAN BENZERLİK ÇÖZÜMÜ 
İLE KALİBRASYONU

Oğuzhan BENLİ, Uğur  
KESEN, Serkan KOÇAK, 
Tolga BALCI

YENİ YÖNETMELİKLERE UYGUN HİDROLİK ASANSÖR 
TASARIMI
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OTURUM /SESSION : 24
Tarih ve Saat/DateandTime      : 22.12.2019 – 09:00 – 11:30
Salon /SaloonA                          
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. NURAY KORKMAZ CAN

Nihayet KOÇYİĞİT RATE OF FLAME RETARDANT USAGE TO GEOGRAPHY AND 
FUTURE MARKET SHARE GROWING TENDENCY

Nihayat KOÇYİĞİT INVESTIGATION OF TENSILE STRENGTH OF EPOXY 
NANOCOMPOSITES REINGFORCED  BY GRAFEN AND GRAFEN 
OXIDE

Nuray KORKMAZ CAN THE MODELLING OF HUMAN CERVICAL SPINE FOR THE 
INVESTING OF WHIPLASH INJURY MECHANISM

Nuray KORKMAZ CAN SIMULATION OF HUMAN LOCOMOTION USING A SPRING-
LOADED INVERTED PENDULUM MODEL

Nuri KAPUCU OUTAGE PROBABILITY OF A WIRELESS POWERED SYSTEM 
OVER COMPOSITE FADING CHANNELS

Sibel BÖLEK EFFECT OF WHEAT FLOUR REPLACEMENT BY DATE SEED 
POWDER ON FUNCTIONAL AND SENSORY PROPERTIES OF 
COOKIES

Taher ATEYA, Bekir 
BALCI, Oğuzhan Yavuz 
BAYRAKTAR, Gökhan 
KAPLAN

FLOOR COATING MATERIALS

Tuba KECECI ANALYSIS OF ACCIDENT INVESTIGATION PRACTICES IN 
MERCHANT SHIPPING COMPANIES

Makbule OKTAY, Neslihan 
Gözde ORAL

QUESTIONING THE NEGLIGENCE OF ADOBE: USER POINT OF 
VIEW

Serdar Osman YILMAZ, 
Bekir PERÇİN, Hüseyincan 
EKER, Muzaffer 
TÜRKOĞLU, Hüseyin 
MERİÇ

IMPROVING MECHANICAL PROPERTIES WITH 
THERMOMECHANIC PROCESS

Tuğçe KARATAŞ, Ufuk 
CEBECİ

AN INVESTIGATION OF THE CRITERIA ON THE RENTAL COSTS 
OF RENTAL HOUSES IN BEŞIKTAŞ-ŞIŞLI REGION
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Ufuk CEBECİ, Adem 
ARIBAŞ, Salih Zeki 
İMAMOĞLU

FOLDABLE AND SUSTAINABLE SHELTER & BUILDING 
MATERIAL AND COMMERCIALIZATION BY USING CANVAS 
MODEL

Zafer ÖZDEMİR SHALLOW CRYGENIC HEAT TREATMENT (SUBZERO HEAT 
TREATMENT) EFFECT TO THE MECHANICAL PROPERTIES OF 
HIGH CHROMIUM CAST IRON - LOW ALLOY STEEL BI-METAL 
COMPOSITE COMPONENT

Zafer ÖZDEMİR AN EXPERIMENTAL EXAMINATION OF THE EFFECT 
OF RUBBER BASED COVER GAGE STRICTNESS TO THE 
PERFORMANCE OF BALL BEARINGS

Anton Anatolijovych 
MARCHENKO

 

HISTORICAL BUILDINGS IN THE CITY CENTER AND HOW TO 
IMPROVE APPRAISAL?

Rikkert KNIEPPERT BATHROOM IN RESIDENTIAL ARCHITUCTURE: FROM A 
PERSONAL HYGIENE POINT TO A HAPPINESS POINT

Elif KURTKAYASI, Selin 
ÖZÇIRA ÖZKILIÇ

 RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR RÜZGAR 
ENERJİ PROJESİ İÇİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

OTURUM /SESSION : 26
Tarih ve Saat/DateandTime      : 22.12.2019 – 09:00 – 11:30
Salon /SaloonB                          
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. SELİN ÖZÇIRA

Sedat ÇAVLAN, Özlem 
BARAN, Ayşenur KELEŞ, 
İhsan EFEOĞLU

TİCN KAPLAMALARIN YAPISAL VE MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNE TA’NIN ETKİSİ

Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ, 
Engin AYÇİÇEK, Seda 
ÖZTÜRK

ENDÜSTRİYEL DEPOLARDA AYDINLATMA VE VERİMLİLİK 
ARTIRICI ÖNLEMLER: ÖRNEK BİR VAKA ANALİZİ

Selvinaz Gülçin BOZKURT CUMALIKIZIK’DA GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN 
AVLULARINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

Sema YILDIRIM, Salih Taner 
YILDIRIM

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ SU KÜRÜNÜN HARÇ 
NUMUNELERİNE ETKİSİ

Tamer BİROL, Altuğ YAVAŞ MAKRO ÇELİK LİF İÇEREN UYPB İLE ÜRETİLMİŞ BETONARME 
KİRİŞLERİN EĞİLME DAVRANIŞINA LİF MİKTARININ ETKİSİ
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Uğur AYBARÇ, Ezgi 
YILDIRIM, M. Demre 
KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan 
DOĞDU, Bora YAY

A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA DÖKÜM SICAKLIĞININ 
MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Uğur AYBARÇ, Ezgi 
YILDIRIM, M. Demre 
KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan 
DOĞDU, Bora YAY

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA GAZ GİDERME İŞLEM 
SÜRESİNİN METAL KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Uğur ÖZYILMAZ, Ahmet 
SERBES

VİDEOLARDA HAREKETLİ NESNELERİN TAKİBİ

Umut Güneş SEFERCİK, 
Umut ÇAĞLAYAN, Can 
ATALAY

AGISOFT VE PIX4D YAZILIMLARININ KONUMSAL UYUM 
ANALİZİ

Umut HASGÜL EŞDEĞER AKMA EĞRİLİĞİNE ETKİLEYEN FARKLI 
BÜYÜKLÜKLERİN PARAMETRİK İRDELENMESİ

Gabriel PELLOWSKI POINT OF INTEREST RECOMMENDATION SYSTEM FOR 
INTELLIGENT URBAN TOURISM BASED ON PRIORITY 
CONDITIONS OF USERS

Yakup TÜREDİ TABAKALI ZEMİNLERDE DÜŞEY GERİLME SAYISAL ANALİZİ

Yakup TÜREDİ KABUK TEMEL DAVRANIŞISININ SAYISAL ANALİZLERLE 
ARAŞTIRILMASI

OTURUM /SESSION : 27
Tarih ve Saat/DateandTime    : 22.12.2019 – 09:00 – 11:30
Salon /SaloonC                          
Oturum Başkanı(Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. OĞUZHAN BAYRAKTAR

Vural OYAN YOLCULAR METAMORFİTLERİ (BİTLİS MASİFİ) İÇİNDEKİ NA-K 
FELDİSPATÇA ZENGİN GRANİTOİD VE APLİT DAYKLARININ 
FELDİSPAT KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

Yeliz AKBULUT, Figen 
GÜNDÜZ, Yunus ÖNAL, 
Hüseyin KARACA

LİNYİT (YATAĞAN)-BİYOKÜTLE (ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ 
KABUĞU) KARIŞIMININ FARKLI SICAKLIKLARDA 
KARBONİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Yeliz AKBULUT, Yunus 
ÖNAL

ÜNYE (ORDU) KİLİNİN NİTRİK ASİT İLE AKTİVASYONU VE 
KARAKTERİZASYONU
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Yunus Emre KARSLIOĞLU, 
Bekir BALCI, Oğuzhan 
Yavuz BAYRAKTAR, 
Gökhan KAPLAN

İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yurdakul AYGÖRMEZ, Onur 
ŞAHİN

NANO MALZEMELERİN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI 
YOL KAPLAMA UYGULAMALARINDA KULLANILMASI

Zafer KAYA, H Ersen 
BALCIOĞLU, Halit GÜN

FARKLI SICAKLIK VE DEFORMASYON HIZININ S-2 CAM/
EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN KIRILMA DAVRANIŞI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Zülküf DEMİR, Oktay 
ADIYAMAN

AISI 1050 İMALAT ÇELIĞINI TORNALAMA İŞLEMINDE 
TALAŞ İNCELME ORANI VE TAKIM YAKLAŞMA AÇISININ 
TITREŞIMDEKI STANDART SAPAMAYA ETKILERININ 
ARAŞTIRILMASI

Ömer DEMİR, Ahmet 
KABİL, Çağlar YÜKSEL 
Mustafa ÇİĞDEM

ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE FARKLI FLAKS 
BİLEŞİMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Ömür Can ÖZGÜNEY FURUTA SARKACINA UYARLAMALI VE BULANIK MANTIKLI 
KONTROLCÜ YAKLAŞIMI

Ömür Can ÖZGÜNEY FUZZY LOGIC-PID CONTROL STRATEGY FOR FURUTA 
PENDULUM MODEL

Şükran GEÇER, Salih Taner 
YILDIRIM

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA ÇİMENTO İKAME 
MALZEMESİ OLARAK ZEOLİTİN KULLANILABİRLİĞİ

Şükrü EREN, Burak Galip 
ANIK, Görkem KANPARA

TÜRKİYE TERSANELERİNDE YAŞANAN 2008 KRİZİ VE SON 20 
YILLIK GEMİ İNŞA SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

Bino POMPILIO GROWING FOOD ON GREEN ROOFS: THE FIRST STEP OF AN 
INTERDISCIPLINARY APPROACH

Murat KORKMAZ SOSYAL KONUTLARIN ENERJİ YENİLENMESİNDE KAYNAK 
GELİŞTİRİLMESİ
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OTURUM /SESSION : 28
Tarih ve Saat/DateandTime      : 22.12.2019 – 09:30 – 12:30
Salon /SaloonD                           
Oturum Başkanı(Head of Session) DR. ÖĞR. ÜYE. SÜLEYMAN ŞİMŞEK

Hüseyin ÇETİN, Cem 
GÜNERİ

AMORTİSÖRLER İÇİN YENİ BİR BURÇLU LASTİK TASARIMI VE 
TEST AŞAMALARI

Atıl KURT, Olcay GENÇ, 
Ercan ERDİŞ

İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-
ENDÜSTRİYEL PARK TASARIMI: LOKASYON OPTİMİZASYONU

Atıl KURT, Olcay GENÇ, 
Ercan ERDİŞ

İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-
ENDÜSTRİYEL PARK TASARIMI: TAM KAPASİTELİ EKO-PARK 
TASARIMI

Osman ÇİÇEK, Ahmed Ali 
AREEBI ALARABI

MODELLING AND SIMULATION OF ORGANIC SOLAR CELLS 
BASED ON PEDOT:PSS (OSC1), PDTS: DTFFBT (OSC2) AND P3HT 
(OSC3) AS ACTIVE LAYER

Věroslav STEHLIK PASSIVE HEATING SYSTEMS: A CASE STUDY IN THE 
MOUNTAINOUS REGION OF CZECH REPUBLIC

Burak Galip ANIK, Şükrü 
EREN, Serap ÖZHAN 
DOĞAN, Görkem 
KANPARA

50.000 TON KALDIRMA KAPASİTELİ YÜZER HAVUZUN DENİZE 
İNDİRİLİŞİNİN ELE ALINMASI

Cihan KİREÇCİ, Hasan 
ÖZTÜRK, Rafet Can 
ÜMÜTLÜ

BİR DİŞLİ KUTUSUNUN MODELLENMESİ VE OYUKÇUK 
HATASININ TESPİTİ

Burak KARACA, Yavuz 
Emre ARSLAN

PERİODONTAL DOKU REJENERASYONU İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ 
MÜSİLAJI / DESELÜLERİZE KEMİK KAYNAKLI ÇİFT KATLI 
BİYOİSKELELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Mesut AĞKUŞ, Serhat 
BOYRAZ, Yasin GÖRMEZ

WEB TABANLI DİNAMİK MAAŞ ARTIŞI YÖNETİM PLATFORMU

Abdurrahman EKER, Serhat 
BOYRAZ, Şeyma AKAR

BANKA OTOMATİK ÖDEME TALİMATLARININ 
DİJİTALLEŞTİRİLMESİ

Bahadır Mert ÇINAR HISTORY OF ARCHITECTURE FROM THE PERSPECTIVE OF 
ARTIHITECTURE STUDENT

Süleyman ŞİMŞEK, Erhan 
ÖZTÜRK, Hatice ŞİMŞEK

BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KULLANILAN LPG, CNG, 
BENZİN YAKITLARININ PERFORMANSA ETKİSİ
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SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

RÜZGAR TÜRBİN KULESİ YAPI ÇELİKLERİNDE KÖŞE KAYNAKLARINA UYGULANAN TIG 
DRESSING İŞLEMİ: ISI GİRDİSİ İLE SERTLİK DEĞER İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Beytullah DEMİRTAŞ

Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Departmanı, Gönen/Balıkesir
Öz: Rüzgar Türbin kuleleri, kulenin yüksekliği, ağırlığı, aerodinamik yapısı ve rüzgar şiddetine bağlı olarak 
belirli frekanslar ile salınım yaparak çalışmaktadır. Bu salınım hareketi, yorulmaya sebep olarak kule ömrünün 
belirlenmesinde başlıca rol almaktadır. Kule ömrünü ve dinamiğini geliştirmek için yorulmaya sebep olan fak-
törleri tespit edip geliştirerek yorulma dayanımının artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
temelini, ana malzemenin mukavemeti, kaynak birleşimi ve yüklerin tipi belirlemektedir. Ana malzemenin mu-
kavemeti ve yüklerin tiplerini, iyi bir dizayn ile geliştirerek yorulma ömrü uzatılabilir, buna ek olarak kaynak 
dikişinin geometrisini geliştirerek de yorulma performansı artırılabilmektedir. Kaynak dikişinin geliştirilmesi 
için uygulanan yöntemlerden başlıcaları: kaynak geçiş bölgesinin taşlanması, tig dressing ve plazma dressing 
ile kaynak bölgesinin eritilmesi, kalıntı gerilimini ortadan kaldırmak için çekiçleme ve termal yöntemleridir. 
Bu makalede kaynaklı dikişlerin yorulma davranışını geliştiren en etkili yöntemlerden biri olan Tig Dressing 
yöntemi incelenmiş olup, oluşturduğu ısı girdisi ile o bölgede oluşan sertlik değerleri ilişkisi incelenmiştir. 
Normal köşe kaynağında sertlik değerleri 380 Vickers (HV10) değeri altında iken, farklı parametreler ile Tig 
Dressing işlemi uygulandığında, bölgelere göre sertlik dağılımı ve sertlik değerlerinin belirlenen üst sınırın 
altında olması için uygulanan parametreler belirtilmiştir. Uygulama aşamasında beş farklı ısı girdisinde Tig 
Dressing işlemi yapılmış olup, kaynak ve ısıdan etkilenmiş bölgelerinden on iki adet sertlik testi yapılmıştır. 
Uygulama sonuçlarına göre minimum 150 °C ön ısıtma yaparak ve minimum 1 kj/mm ısı girdisi sağlandığı 
takdirde sertlik değerlerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Türbin Kuleleri, Tig Dressing, Sertlik

1.  GİRİŞ 

Kaynak dikişindeki yorulma hatası, kaynaklı yapılarda en sık karşılaşılan hata türüdür. Yapılan araştırmalara 
göre oluşan mekanik hataların %50 ile %90 aralığındaki sebepleri kaynağın yorulma hatalarıdır1,2. Oluşan 
yorulma çatlaklarının çoğunluğu da kaynakların plaka ile birleştiği bölgeden başlamaktadır. Bu bölge, sürekli 
salınım ve yüke maruz kalmasından dolayı yorulma çatlağının oluşacağı ilk bölümdür. Bu bölgeyi geliştirecek 
yöntemlerden bazıları ise özel kaynak yöntemlerinden sürtünme karıştırma kaynağı, kaynak bölgesinin taş-
lanması, tig dressing ve plazma dressing ile kaynak bölgesinin eritilmesi, kalıntı gerilimini ortadan kaldırmak 
için çekiçleme ve termal yöntemleridir3. Yorulma çatlağını önleyecek ve yorulma dayanımını artıracak en iyi 
yöntemlerden biri de Tig Dressing uygulamasıdır. Tig Dressing uygulamasındaki amaç, kaynak dikiş bölgesi 
ile plakanın temas bölgesindeki hataları ortadan kaldırmak için o bölgede tekrar ergitilerek iyileştirilmesidir. 

 Kaynak sonrası uygulanan bir proses olan “Tig Dressing” işlemi, köşe kaynak dikişlerinin ana malzeme ile 
arasındaki geçiş bölgesinde bulunan ve belli frekanslar altında yüklenen stres sebebi ile yorulma çatlaklarına 
sebep olabilecek; mikro çatlak, nüfuziyet hatası (soğuk yapışma), çentik etkisi yaratacak keskin köşe gibi 
makro ve mikro düzensizlikleri ortadan kaldırmaktır. Bu sayede belli frekanslar altında stres ile yüklenen köşe 
kaynak dikişlerinin EN 1993-1-9 Çelik Yapıların Tasarımı-Yorulma standardına göre yorulma dayanımı iyileş-
tirilmiş ve sistemin ömrü uzatılmış olur4. Yapılan farklı deneylere göre Tig Dressing işlemi, yapı çeliklerindeki 
değişken yükler altında köşe kaynaklarında yorulma dayanımını %34 oranında artırmaktadır. Ayrıca yorulma 
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ömrü 1,7-1,9 kez aralığında artmış olmaktadır5. Farklı bir deneyde de Tig Dressing yöntemi S-N Gerilme-Ya-
şam döngüsünde 2 x 106 çevrim sayısında normal köşe kaynağına göre %33 oranında, yorulma dayanımı artışı 
sağlamıştır6. Bu yüzden Tig Dressing yöntemi doğru uygulandığı takdirde yorulma dayanımını artıran en iyi 
yöntemlerden biri olduğu deneylerle ispatlanmıştır. 

Tig Dressing işlemi; köşe kaynağı ile ana malzemenin kesiştiği bölgede, tig kaynak makinesi torcunu kullana-
rak oluşturulan ısı sayesinde o bölgenin erimesi ile yumuşak bir geçiş sağlanmasıdır (Şekil-1). Bu yöntem ile 
köşe kaynağındaki gaz altı kaynağında oluşan lokal gerilim, geometrik olarak yumuşak bir geçiş sağlanması ile 
azaltılmaktadır. Bu uygulamadaki işlemler kurallarına göre yapılmadığı takdirde o bölgenin yorulma dayanımı 
tam tersine azalır ve o geçiş bölgesinin sertlik değeri artacağından, yorulma çatlaklarına daha fazla sebep olur.

Bu çalışmadaki amaç, rüzgâr türbin kule gövdesinin üzerinde bulunan iç parçaların (manşon, braket, vs.) köşe 
kaynaklarına Tig Dressing işleminin oluşturduğu ısı girdisi ile kaynak ve ısıdan etkilenmiş alandaki sertlik 
değerlerinin ilişkisinin incelenmesidir.

          

         a)         b)

Şekil- 1. Kaynaklı Birleşimin Makro Görüntüsü a) Kaynak Bölgesi b) Tig Dressing Bölgesi

2. MALZEME VE METOD

2.1 Malzeme

Çalışmada, Rüzgâr türbin kule gövdesinin (Şekil-2) üzerinde bulunan iç parçaların (manşon, braket, vs.) (Şe-
kil-3-5) köşe kaynaklarına Tig Dressing işlemi uygulanmıştır. Test aşamalarında kullanılan manşonun kayna-
tıldığı alt plaka; EN 10025-3 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri standardına göre normalize edilmiş S355NL 
yapı çeliğidir. Kullanılan manşon EN  10025-2 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri alaşımsız yapı çeliklerinin 
teknik teslim şartları standardına göre S355J0 yapı çeliğidir. Plakanın ve manşonun mekanik özellikleri Tablo 
1’de, kimyasal kompozisyonları sırası ile Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.



4

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

    

        Şekil-2. Rüzgar Kulesi                  Şekil-3. Kule İç Parçaların Görünümü

       

       Şekil-4. İç Parça (Manşon) Kaynağı Kesiti                     Şekil-5. Kaynak Makro Görünümü

Tablo 1. Plakanın ve Mekanik Özellikleri

Akma Dayanımı,Mpa Çekme Mukavemeti,Mpa Uzama %

Plaka 399 543 29

Manşon 374 499 29,4

Tablo 2. Plakanın Kimyasal Özellikleri

Plaka
Element C Si Mn P S Cr Cu Mo

İçerik % 0,166 0,325 1,13 0,011 0,009 0,149 0,165 0,044

Element N Nb Ni Ti V

İçerik % 0,0038 0,019 0,273 0,003 0,002
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Tablo 3.  Manşonun Kimyasal Özellikleri

Element C Si Mn P S Cu AL N

İçerik % 0,15 0,28 1,32 0,014 0,003 0,13 0,024 0,0102

Köşe kaynağı için kullanılan masif tel ise EN ISO 14341-A Kaynak sarf malzemeleri standardına göre G3Si1 
kalite sınıfındadır. Kullanılan masif gaz altı kaynak telinin kimyasal özellikleri ise Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Kaynak Telinin Kimyasal Özellikleri

Element C Si Mn P S Cr Cu Mo

İçerik % 0,07 0,86 1,46 0,02 0,011 0,03 0,01 <0,01

Element Al V Ni Ti+Zr

İçerik % <0,001 <0,01 0,02 <0,003

Tig dressing için % 1.5 Lantan Alaşımlı AWS Klasifikasyonuna göre: EWLa-1.5 olarak geçen, renk tipi altın 
olan 2,4 mm çapında, tungsten uç kullanılmıştır. Tig dressing için kullanılan diğer parametreler ve ön ısıtma 
dereceleri bundan sonraki uygulama aşamalarında belirtilmiştir  

1.2 Geometrik Gereksinimler

Tig dressing işlemi, altta verilen kriterlere uygun olmalıdır.

a)                                                                                     b)

Şekil-6. Kaynaklı Birleşim Makro Görüntüsü a) Kaynak Bölgesi b) Tig Dressing Kabul Kriterleri

Tig dressing işlemi, Şekil-6’da gösterildiği gibi minimum 3 mm radius ve maksimum 0,5 mm derinliğine sahip 
olmalıdır7.

1. Tig Dressing işlemi köşe kaynağı ile ana plaka kesişimindeki bölgeye yapılmalıdır ve yüklenme eksenin-
de (boyuna olan eksende) kaynağın başlangıç-bitişi olmamalıdır. (Şekil-7)



6

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

2. Tig Dressing işlemi mutlaka en az 360° + 90°dönecek şekilde olmalı ve gaz altı kaynağı üzerine doğru 
bitirilmelidir. (Şekil-7)

3. Minimum ön ısıtma sıcaklığı 100 °C olmalıdır. 

4. Kaynak kalitesi EN ISO 5817 Kaynak kusurları için kalite seviyeleri standardı Class B kriterlerine uymalı, 
maksimum sertlik değeri 380 Vickers (HV10) değerinde olmalıdır. 

          
          a)            b)

Şekil-7. Tig Dressing Uygulaması a) Uygulama Başlangıç ve Yönü b) Uygulama Örneği

3.  DENEYSEL ÇALIŞMA

Yarı mekanize gaz altı kaynağı kullanarak masif tel ile kaynatılmış bir köşe kaynağına Tig dressing işlemi için 
Tablo 5’te verilen parametreler kullanarak 5 adet uygulama yapılmıştır. Uygulama 1,2,3 Sıla Kalite firması 
ve Uygulama 4,5 Fraunhofer firması eşliğinde yapılmış olup laboratuvar değerleri o raporlardan alınmıştır. 
Uygulama esnasında argon gazının akış debisi 12 litre/ dakika olarak ayarlanmıştır. 

Tablo 5. Tig Dressing Parametreleri 

TIG DRESSING PARAMETRELERİ

 Ön ısıtma°C Amper (A) Volt (V) Hız (mm/dk) (S) Isı Girdisi (kj/mm)

Uygulama-1 110 160 12 104 0,66

Uygulama-2 110 185 13,6 117 0,77

Uygulama-3* 150 210 13 125 0,79

Uygulama-4 150 200 13 94 1,00

Uygulama-5 150 200 13 85 1,10

* Tig dressing uygulaması sonrası gazaltı kaynağı ile tekrar kaynatılıp tekrar aynı parametreler ile tig dressing 
uygulanmıştır.
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Isı girdisi Q=  x k   formülüne göre hesaplanmıştır. k = tig dressing için katsayı; 0,6 alınmıştır. Örnek 
olarak Uygulama-1 hesaplanırsa Q=  x 0,6 = 0,66 kj/mm olarak hesaplanmıştır.

     Tablo 5’teki parametrelere göre tig dressing uygulanan bölgeler daha sonra kaynak bölgelerinden 
kesilmiş ve Vickers sertlik yöntemine göre 10 kg ‘lık yük testi uygulanmıştır.  Uygulamalarda sertlik alınan 
noktalar Şekil-8’de belirtilmiştir. Uygulamalara göre Vickers cinsinden alınan sertlik değerleri Tablo 6’da be-
lirtilmiştir.  Ayrıca ısı girdilerine göre sertlik değerleri ilişkisi de Şekil-9’da gösterilmiştir. 

Şekil-8. Tig Dressing Makro Görüntüsü-Sertlik Alınan Noktalar

Tablo 6. Uygulama ve ısı girdilerine göre sertlik değerleri 

UYGULAMALARA GÖRE SERTLİK DEĞERLERİ ( Vickers)

Sertlik Noktaları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Uygulama ve Isı 

Girdileri (kj/mm)

Uygulama-1 0,66 181 232 255 269 232 239 433 430 432 449 425 184

Uygulama-2 0,77 196 193 197 203 252 250 417 426 425 439 460 180

Uygulama-3 0,79 182 181 180 169 315 311 330 331 327 447 450 187

Uygulama-4 1 190 181 230 250 235 214 347 330 350 320 323 185

Uygulama-5 1,1 185 180 184 189 245 255 237 236 237 233 157 165
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Şekil-9. Tig Dressing Uygulamalarının Sertlik Değerleri ile İlişkisi

Verilere göre 0,66 kj/mm ısı girdisine sahip Uygulama-1 ‘de 7-11 no’lu sertlik alınan noktalar üst sınır olan 
380 Vickers değerinin üzerinde çıkmıştır. 

0,77 kj/mm ısı girdisine sahip Uygulama-2 ‘de Uygulama-1 ‘e göre %15 ısı artışı olmasına rağmen 7-11 no’lu 
sertlik alınan noktalar üst sınır olan 380 Vickers değerinin üzerinde çıkmıştır.

0,79 kj/mm ısı girdisine sahip Uygulama-3 ‘te diğerlerinden farklı olarak, tamir prosedürü uygulanmıştır. Tig 
Dressing yapılan alan istenilen derinlikten daha fazla olması veya Radius problemleri için tekrar gaz altı kay-
nağı ile tamir yapılıp aynı alana tekrar Tig Dressing işlemi uygulanmıştır. Bunun sonucunda ise aynı bölgeye 
tekrar kaynak yapılarak temperleme olması ile bir önceki bölgelere göre sertlik azalmış fakat Tig Dressing haz 
bölgesi olan 10 ve 11 no’lu bölgeler, 380 Vickers değerinin üzerinde çıkmıştır. 

1,00 kj/mm ısı girdisine sahip Uygulama-4’te tüm sertlik değerleri 380 Vickers değeri altında çıkmıştır. 

1,10 kj/mm ısı girdisine sahip Uygulama-5’te tüm sertlik değerleri 380 Vickers değeri altında çıkmış ve 
Uygulama-4’e göre sertlik değerleri daha düşük görülmüştür. 

4. SONUÇ

Tig dressing işlemi yapılırken ısı girdisinin ve ön ısıtmanın önemi, uygulama aşamasındaki örnekler ile göste-
rilmeye çalışılmıştır. Tig dressing işleminde ön ısıtma derecesi minimum 110 °C yapılarak, ısı girdileri 0,66 kj/
mm, 0,77 kj/mm ve ön ısıtmayı minimum 150 °C yapılarak 0,79 kj/mm değerleri sağlandığında, sertlik değer-
lerinin üst sınır olan 380 (HV) Vickers değerini geçtiği görülmüştür. Sonuç olarak minimum 150 °C ön ısıtma 
yapılarak ve ısı girdisi minimum 1 kj/mm değeri sağlandığı takdirde, Tig dressing işleminde sertlik değerleri 
güvenli bölgede olmakta ve geometrik toleransları karşılayabilmektedir.  
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AKARSU KORİDORLARINDA KENTSEL TASARIM ÖNERİSİ

Bülent CENGİZ

Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Bartın / Türkiye

Öz: Dünyada ve Türkiye’de birçok akarsu kentinde revitalizasyon çalışmaları sayesinde kent ve akarsu etki-
leşimi yeniden sağlanarak kentsel çekim/cazibe mekânları elde edilmektedir. Bu bildiride çalışma alanı olarak 
seçilen Bartın kent merkezinde yer alan Kanlıırmak Caddesi kentin gerek yaya kullanımı gerekse araç kullanım 
yoğunluğu açısından en çok tercih edilen kent içi yollarından biridir. Geleneksel yerleşim dokusu ve Bartın 
Çayı ile etkileşim halinde olan kentin en önemli ulaşım arterlerinden Kanlılırmak Caddesi için önerilen cadde 
peyzajı tasarımı alanın işlevselliği, güvenliği, algılanabilirliği, görsel kalitesi ve kullanıcı konforu açısından 
özel önem taşımaktadır. Kentsel tasarım önerisi kapsamında, erişilebilirliğin yanı sıra yaya kullanımı açısından 
özellikle akarsu kenarında uygun mekânlarda çeşitli rekreasyonel etkinliklere de olanak sağlayabilecek mekân 
tasarımları önerilmiştir. Sonuçta, kentsel yaşam kalitesine yönelik önem arz eden akarsu koridorunda kentsel 
tasarım proje önerisi ile mevcut cadde peyzajının işlevsel, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyileştirilme-
sinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akarsu peyzajı, kentsel tasarım, revitalizasyon.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kentsel koridor olarak nitelendirilebilecek akarsular ve kıyıları kentsel açık ve yeşil alan sisteminin önemli 
bileşenleri arasında yer almaktadır (Cengiz ve ark., 2011). Kentlerin yaşam standartları değiştikçe rekreasyon 
ihtiyacı da doğal ve keyfi bir ihtiyaç olmaktan zorunlu bir ihtiyaca dönüşmüştür (Önen, 2007). Akarsu koridor-
ları, kentsel yaşam kalitesi bağlamında önemli katkılar sağlamanın yanı sıra rekreasyonel kullanım özellikleri 
açısından da önem taşımaktadır. Kent florasını ve faunasını koruma (Toprak, 2006) ve habitatlar arasındaki 
bağlantıyı sağlama (Şahin ve ark., 2014) işlevleri bağlamında akarsu koridorları, ekolojik açıdan kentte önemli 
bir değere sahip olmakta, biyolojik, kültürel anlamda farklı peyzaj özellikleri sunmaktadırlar (Şahin, 1996). 

Akarsu kıyılarının birçoğu ıslah edilmek yerine olduğu gibi bırakılırken, bazıları yapılan tasarım çalışmalarıy-
la bulundukları kentlere özgünlük ve değer kazandırmaktadır (Özdede, 2011). Akarsu kıyıları ıslah edildikten 
sonra kente; rekreasyonel amaçlı tasarlanmış dış mekânlar, kullanıcıların kaliteli vakit geçirmeleri için gerekli 
olan olanaklar ve kentte yaşayan insanların doğayla yakın ilişki kurmalarını sağlayan mekânlar sunmaktadır 
(Boyacı, 2010).

Londra’da Thames, Paris’te Seine, Roma’da Tiber, Florence’de Arno; Cologne’de Rhine; Münih’de Isar; 
Prag’ta Vltava; Budapeşte’de Tuna içinden akarsu geçen kentler listesinde yer almakta ve turistler tarafından 
tercih edilmektedir (Mann 1973, Torre 1989, Novaresio 2006; Cengiz, 2007). 

Günümüzde ise Amasya’da Yeşilırmak, Adana’da Seyhan, Bartın’da Bartın Çayı, Antakya’da Asi, Edirne’de 
Meriç, Diyarbakır’da Dicle, Eskişehir’de Porsuk (Cengiz, 2007) ve Kırşehir’de ise Kılıçözü Çayı kente karak-
teristik değer katan akarsulardandır. 

Özetle, dünyada ve ülkemizde akarsu kıyılarının kentsel gelişmeye dayalı değerlendirilebilecek birçok örnek-
leri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak akarsu kıyılarının yeniden canlandırılması hedefinde kentsel tasarım ve 
dönüşüm projeleri üretilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
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AMAÇ 

Çalışmada Bartın Çayı kıyısı kentsel tasarım önerisi kapsamında, erişilebilirliğin yanı sıra yaya kullanımı açı-
sından özellikle akarsu kenarında uygun mekânlarda çeşitli rekreasyonel etkinliklere de olanak sağlayabilecek 
mekânsal çözümler önerilmiştir. Ayrıca, kentsel yaşam kalitesine yönelik önem arz eden akarsu koridorunda 
kentsel tasarım proje önerisi ile mevcut cadde peyzajının işlevsel, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyi-
leştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında geleneksel yerleşim dokusu ve Bartın Çayı ile etkileşim halinde olan Bartın kentinin 
en önemli ulaşım arterlerinden Kanlılırmak Caddesi’nin kentsel tasarım önerisi ile yeniden canlandırılması 
(revitalizasyonu) hedeflenmiştir. Bu çerçevede Kanlıırmak Caddesi üzerinde bulunan Ulus Durağı alanı ve 
yakın çevresindeki akarsu koridoru için kentsel tasarım önerisi geliştirilmiştir.

YÖNTEM

Kentsel tasarım önerisi kapsamında geleneksel kent dokusunun korunup, sürdürülebilirliğini sağlamak temel 
amaçtır. Arazi çalışmaları ve yerinde incelemeler ile Kanlıırmak Caddesi’ne yönelik kentsel tasarım ilkeleri 
(ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, yeniden canlandırma, görsel kaliteyi artırma ve gürültü kirliliğini engelleme 
vb.) doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Cadde peyzajı tasarım önerisinin yaya konfor düzeyi ile araç trafiği 
ve güvenliği açısından kentsel yaşam kalitesine katkı sağlaması yönünde değerlendirmeler yer verilmiştir.

BULGULAR

Kanlıırmak Caddesi ile Bartın Çayı arasında kalan yeşil alan ve I. derece doğal sit alanı olan kısım akarsu 
koridoru özelliğindedir. Kanlıırmak Caddesi boyunca bulunan kentin önemli bir akarsuyu olan Bartın Çayı 
kıyısındaki yürüyüş yolu caddenin en önemli rekreasyon kaynağını oluşturmasına karşın yeterince değerlen-
dirilememektedir. Bartın Çayı’nda su kirliliği yaşanmakta ve bu durum bazen toplu balık ölümlerine neden 
olmaktadır. Bartın Çayı’ndan kaynaklanan sel ve taşkın olayları çalışma alanını etkilemektedir (Şekil 1 ve 2).

(a) (b)
Şekil 1: Bartın Çayı kıyısı a) Doğal sit alanı b) Yürüyüş yolu (Kaya, 2018).
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(a) (b)
Şekil 2: a) Bartın Çayı’nda a) Su kirliği b) Taşkın durumu (Kaya, 2018).

Kanlıırmak Caddesi’ne Yönelik Kentsel Tasarım İlkeleri

Çalışma alanı olarak seçilen Kanlıırmak Caddesi’ne yönelik kentsel tasarım önerileri ulaşılabilirlik, sürdürü-
lebilirlik, yeniden canlandırma, görsel kaliteyi artırma ve gürültü kirliliğini engelleme ilkeleri doğrultusunda 
yapılmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda çalışma alanında yaşam kalitesini artırmak, geleneksel sokak dokusunu 
korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda tasarımlarda geleneksel dokunun ön 
plana çıkarılması, yıpranmış tarihi yapıların restore edilmesi ve alanın yeniden canlandırılması planlanmıştır. 
Bartın Çayı kentsel tasarıma yön veren en önemli bileşendir. Bu nedenle çalışma alanında geleneksel sokak 
dokusunun Bartın Çayı ile bütüncül bakış açısıyla tasarlanması kentsel kimlik ögeleri arasında bağlantılılığın 
sağlanması açısından özel önem taşımaktadır.

Kanlıırmak Caddesi’ne yönelik kentsel tasarım ilkeleri doğrultusunda;

 Caddedeki yaya ve taşıt yolunu ayıracak yeşil bant düzenlemesinin yapılması,
 Caddeyi bisiklet kullanımına yönlendirmek için bisiklet yolu yapılması,
 Yeşil altyapı sistemleri ile yağmur suyunu bitkiler ile filtrelemek,
 Kafe ve büfe gibi kamusal mekânların tasarlanması,
 Tasarımda peyzaj donatı elemanlarının çeşitliğinin ve sayısının artırılması,
 Kent-akarsu etkileşimi açısından iskele önerilmiştir.

Kanlıırmak Caddesi kentsel tasarım projesi önerisine ilişkin plan, kesit ve görünüşü Şekil 3’te ve alana ait 3D 
simülasyon Şekil 4’de sunulmuştur.
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Şekil 3: Plan, Kesit ve Görünüş Paftası (Kaya, 2018).
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Şekil 4: Alana ait 3D simülasyon (Kaya, 2018)

Çalışma alanında yer alan Ulus Durağı için önerilen meydan tasarımı ile kentsel açık yeşil alan miktarını artır-
mak amaçlanmıştır. Bununla birlikte insanların dinlenebileceği ve çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapabileceği 
mekânlar oluşturulmuştur. Önerilen meydan tasarımı ile birlikte Ulus Durağı’nın bir kentsel odak ve prestij 
alanına dönüştürülmesi alanının yeniden canlandırılması açısından önem taşımaktadır (Şekil 5).
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Şekil 5. Ulus Durağı Meydan Tasarım Önerisi (Kaya, 2018).
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SONUÇ

Kentlerin ana bileşenlerinden biri olarak caddeler ve sokaklar, kent kimliğinin en etkileyici unsurlarıdır. Cadde 
peyzajı tasarımlarının caddede algılanabilir farklılıklar yaratması caddenin karakteri açısından önem taşımak-
tadır. Sürdürülebilir cadde peyzajı tasarımı kapsamında caddenin genel karakterinin korunması ve kimliği ile 
uyumlu düzenlenmesi esastır.

Kanlıırmak Caddesi, doğal ve kültürel peyzaj özellikleri açısından önemli mekânsal karakteristikler sergile-
mektedir. Özgün mekânsal karakteristiklerdeki farklılaşmalar farklı kentsel fonksiyon alanları oluşturmuştur. 
Kanlıırmak Caddesi kentsel tasarım önerisi kapsamında sorunların çözümüne ve var olan mekânsal özelliklerin 
ise geliştirilmesine yönelik destekleyici çözümler üretilmiştir. Araştırma alanında geleneksel doku özellikleri 
korunarak, akarsu-kent ilişkisinin kurulmasına ve güçlendirilmesine yönelik tasarım kararları alınmıştır. Yaya, 
bisiklet ve taşıtlar yeşil düzenlemelerle birbirinden ayrılarak, güvenli ve konforlu bir erişim ortamı sunulmuş, 
kentsel odak oluşturulmuş ve görsel kaliteye yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışma ile kentsel yaşam kalitesine yönelik önem arz eden mevcut cadde peyzajlarının işlev-
sel, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyileştirilmesiyle kentsel ölçekte yeniden canlandırmasına/revitali-
zasyonuna ilişkin vurgu yapılmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR CADDE PEYZAJI TASARIMI

Bülent CENGİZ

Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 
Bartın / Türkiye

Öz: Günümüzde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kentsel tasarım uygulamaları artan öneme sa-
hiptir. Kentsel kamusal mekân bileşenleri olarak sokak, cadde, park, meydan, pazar yeri vb. alanlar halkın 
sosyalleşmesine ve rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda kamusal dış 
mekân elemanı olarak cadde peyzajı (streetscape) genel çerçevede kentin belirli bir cadde karakterini yansıtan 
caddelerin görünümü ve ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Cadde peyzajı tasarımında, caddenin karakterine ve 
kimliğine uygun caddeye özgü tasarımlar yapılması esastır. Cadde peyzajı tasarımı, kamusal alanların hayati 
bir bileşeni olmasının yanı sıra kentsel yaşam kalitesi üzerinde de etkilidir. Başarılı bir cadde peyzajı tasarımı 
caddenin estetik kalitesi ve güvenlik düzeyi üzerinde olumlu etkiye sahip olmakla birlikte ekonomik canlılığı 
ve yaya konfor seviyesini de artırmaktadır. Bu bildiride, cadde peyzajının tanımı, önemi, işlevi ve sürdürüle-
bilir cadde peyzajı tasarım ilkeleri sunulmaktadır. Yaya mekânlarının sınıflandırılmasına yer verilerek, dünya-
dan ve Türkiye’den farklı karakterlere sahip cadde peyzajı örnekleri incelenmiştir. Sonuçta ise kentsel yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi bağlamında yaya konfor düzeyinin artırılması ve kentlerin yeniden canlandırılması 
açısından önem arz eden sürdürülebilir cadde peyzajı tasarımlarının kentsel kamusal dış mekân düzenlemeleri 
bağlamında önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cadde Peyzajı, Kentsel Mekân, Kentsel Tasarım.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Cadde peyzajı, Wibisono (2001) tarafından genellikle bir kentin dış mekân özellikleri ya da belirli bir cadde 
karakterini yansıtan caddelerin görünümü ve ilişkisi, Hartantı and Martokusumo (2012) tarafından ise üç bo-
yutlu kentsel alan olarak cadde karakteri; bir yapının cephesinden, caddenin diğer tarafındaki yapının cephesi-
ne kadar olan kısım olarak tanımlanmaktadır. Aurbach’a (2005) göre, cadde peyzajı, özel cephe, kamu cephesi 
ve taşıt yolu şeritleri olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır (Şekil 1). Bunlar;

 Özel cephe: Bina cephesi ile çarşılar, sundurmalar, çitler ve avlu sınırı arasındaki özel mülk arazileridir.
 Kamu cephesi: Özel arsa sınırları ile kaldırımlar veya yollar, sokak avluları, bitki türleri, sokak mobilya-

ları ile araç şeritleri arasındaki kamuya açık alanlar ve yol kenarı olarak tanımlanır.
 Taşıt yolu şeritleri: Taşıtların belli bir doğrultuda düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan sınır çiz-

gileridir (Hartantı and Martokusumo 2012).
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Şekil 1: Cadde peyzajı katmanları (Rehan, 2012).

Mansouri’ye (2009) göre caddenin karakterini belirleyen cadde unsurlarının bileşenleri, statik ve dinamik ol-
mak üzere ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2). Bunlar;

 Statik bileşenler: Bina, açık alan, yol, cadde mobilyaları ve yeşil altyapı dâhil olmak üzere caddenin 
sürekli ve yarı kalıcı fiziksel ögeleri olarak tanımlanmaktadır (Rehan, 2012).

 Dinamik bileşenler: İnsanların araç kullanımı ve yaya aktiviteleri de dâhil olmak üzere cadde alanlarında 
gerçekleştirilen faaliyetlerdir (Hartantı and Martokusumo, 2012). 

Şekil 2: Cadde peyzajındaki bileşenler (Rehan, 2012).

Cadde peyzajı tasarımının, caddenin karakteri ve kimliği ile uyumlu özgün uygulamalar içermesi önem ta-
şımaktadır. Cadde peyzajı tasarımı, kamusal alanların hayati bir bileşeni olmasının yanı sıra kentsel yaşam 
kalitesi üzerinde de etkilidir. Başarılı bir cadde peyzajı tasarımı caddenin estetik kalitesi ve güvenlik düzeyi 
üzerinde olumlu etkiye sahip olmakla birlikte ekonomik canlılığı ve yaya konfor seviyesini de artırmaktadır.

Sürdürülebilir Cadde Peyzajı Tasarım Hedefleri

Caddeler, insanların birbirleriyle buluştuğu ve bir araya geldiği mekânlardır (Şekil 3). Sosyal ve ekonomik 
etkileşimler, başarılı bir cadde peyzajı tasarımının ortak hedefleridir. Sürdürülebilir cadde peyzajı tasarımının 
başlıca hedefleri ise şunlardır (Rehan, 2012).
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 Hava kalitesinin iyileştirilmesi, kentsel ısı adası etkilerinin azaltılması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve 
çevre kalitesini iyileştirmek,

 Yaya hareketlerinin ve sosyal etkileşimin düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesini sağlamak,
 Ekonomik canlılık kazandırmak,
 Doğal kaynakların sürdürebilirliğini sağlamak,
 Kentsel dokuyu korumak ve sürdürebilirliğini sağlamak,
 Kamusal rekreasyon aktivitelerine olanak sağlayan mekanlar sunmaktır.

Şekil 3: Cadde peyzajı tasarımı plan ve kesiti (Rehan, 2012).

Cadde peyzajı tasarımı büyük ölçüde güvenli yaya, bisiklet ve araç hareketliliğine dayanmaktadır. Sürdürüle-
bilir bir çevre için cadde peyzajı tasarımı özel bir öneme sahiptir (Hartantı and Martokusumo 2012).

Sürdürülebilir Cadde Peyzajı İlkeleri

Sürdürülebilir cadde peyzajının dört ana ilkesi vardır. Bunlar; kentsel tasarım ilkeleri, sosyal ilkeler, ekonomik 
ilkeler ve çevresel ilkelerdir (Rehan, 2012).

I. Kentsel Tasarım İlkeleri: Kentsel tasarım ilkeleri; okunabilirlik, konfor, güvenlik ve çekicilik olmak üzere 
üç farklı işleve sahiptir (Rehan, 2012).

 Okunabilirlik: Kentin sakinleri ve ziyaretçiler tarafından anlaşılmasına ve kentte kolaylıkla hareket edile-
bilmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Caddeler ve meydanlar bu kapsamda özellikli mekânlardır. Tarihi 
binalar ve uzun boylu ağaçlar ile çevrelenmiş geniş yol ve kaldırımlar, kimlikle uyumlu kent mobilyaları 
ve aydınlatma sistemleri kentsel okunabilirlikte etkindir.

 Konfor ve Güvenlik: Her caddenin işlevsel olması yaya, motorlu ve motorsuz taşıtlar olmak üzere tüm 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda caddelerin yayalar, sürücüler, 
sokak-kafe müşterileri, alışveriş yapanlar ile izleyicilerin rahatı ve güvenliği için tasarlanmış alanlar içer-
mesi önem taşımaktadır.

 Çekicilik: Herhangi bir kentin görsel imajını iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak için tüm cadde peyzajı 
bileşenlerinin estetik çekiciliğe sahip olması esastır.

II. Sosyal İlkeler: Cadde peyzajı tasarımının sürdürülebilirliği bağlamında sosyal ilkelerin temeli olan canlılık 
kriteri dikkate alınmaktadır (Rehan, 2012). Sosyal ilkeler yalnızca canlılık ilkesinden meydana gelmektedir.
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 Canlılık: Caddeler sadece hareket ve altyapı koridorları olarak işlev görmemekte, kentsel tasarım bağla-
mında insanların başka insanları görebilecekleri, buluşabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri canlı mekânlar 
olarak tasarlanmaktadırlar. Kentin imajı ve çekiciliği büyük ölçüde cadde mekânlarına bağlı olarak değiş-
mektedir (Rehan, 2012).

III. Çevresel İlkeler: Sürdürülebilir caddeler bağlamında çevresel verimlilik önemlidir. Çevresel kaynaklar 
üzerinde oluşabilecek etkileri en aza indirmek için, yapılan cadde peyzajı tasarımlarında biyoçeşitliliği destek-
lemek ve kültürel bağlamda yansıtmak amaçlanmıştır. Cadde peyzajı tasarımı yaya mekânları konforu üzerin-
de etkili olmakla birlikte, tasarımda kullanılan bitkisel materyaller sayesinde güneş ışığını sert yüzeylerden 
gölgeleyerek kentsel ısı adası etkisini de azaltmaktadır (Rehan, 2012).

 Su Kalitesini Arttırma: Cadde peyzajında yağmur suyu bahçeleri oluşturulması, caddedeki yağmur suyu-
nun temizlenip, filtrelenerek yeraltı su kaynaklarına erişiminin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

 Enerji Tüketimini Azaltmak: Motorsuz taşıtlar ile seyahati destekleyerek enerji tüketimini azaltan ve çev-
reye zarar vermeyen taşıtlar kullanmaya yönlendirilmelidir.

 Işık Kirliliğini Azaltmak: Kentsel mekânın aşırı aydınlatılması yaban hayatını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Ayrıca, sürücülerin ve yayaların güvenliği açısından da önem taşımaktadır. Gereksiz aydınlatma 
kullanımı ise elektrik enerjisinin boşa harcanmasına neden olmaktadır.

Yaya Yollarının Tanımı ve Sınıflandırılması

Yaya yolları, kent merkezlerinde yayaların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kaliteli ve güvenli ortam hazır-
layan, rahatça ulaşım imkanı sağlayan, kentin mimari yapısını bozmadan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 
ya da araç trafiğine kapatılan sadece yaya trafiğine açılan, işlevsel olarak donatılmış kentsel açık mekânlardır 
(Bayraktar ve ark., 1987). Yaya yolları (mall) taşıt ve yaya trafiğinin derecelerine bağlı olarak üç alt gruba 
ayrılır (Perçin, 1997).

I. Tamamen Yayalaştırılmış Yaya Yolları (Full Mall): Burada taşıt trafiği tamamen yasaklanmış olup so-
kak, yaya dolaşımı ve etkilerine göre düzenlenmiştir. Ancak, bu tipte acil durumlar, yükleme ve boşaltma için 
araçlara girişler sağlanması dikkate alınmalıdır (Şekil 4). Bu tip sokaklarda alanda yeni döşeme şekilleri, yol 
ağaçları, kent mobilyaları, heykel, çeşme vb. bazı sanatsal yapılar kullanılabilir. Bu sayede alana yeni karakter 
kazandırılabilmektedir (Perçin, 1997) (Şekil 4 ve Şekil 5).

Şekil 4: Tamamen yayalaştırılmış yaya yolları (Şişman, 2013).
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Şekil 5: Rundle Caddesi, Avusturalya (URL-1, 2018).

II. Sadece Transit Geçişlere İzin Verilen Yaya Yolları (Transit Mall): Bu tip yollarda özel otomobiller, 
kamyon ve ağır taşıt trafiğine kapatılır ve yalnız taksi, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının girişine izin verilir. 
Sadece bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistem gibi toplu taşıma araçlarının kullanımına izin verilmiştir. Bu 
durumda yaya kaldırımları yaya etkinliklerine göre yeniden düzenlenir (Çağlar, 1992) (Şekil 6 ve Şekil 7).

Şekil 6: Sadece transit geçişlere izin verilen yaya yolları (Şişman, 2013).

Şekil 7: Portland transit geçiş örneği, ABD (URL-2, 2018).

III. Sınırlı Taşıt Trafiği İzni İle Yaya Kullanımının Güçlendirildiği Yaya Yolları (Semi Mall): Bu tip 
sokaklarda taşıt trafiğinin girişi yasaklanmaz. Ancak, trafiğin hızı ve hacmi sınırlandırılmaktadır. Sokağın 
kullanım önceliği yayalara verilmektedir (Çağlar, 1992). Yeni döşeme, yol ağaçları, bank, aydınlatma, vb. kent 
mobilyaları ile sokağa yeni bir karakter ve imaj kazandırılabilmektedir (Rubenstein, 1992) (Şekil 8 ve Şekil 9).
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Şekil 8: Sınırlı taşıt trafiği izni ile yaya kullanımının güçlendirildiği yollar (Şişman, 2013).

Şekil 9: Georgia Caddesi, ABD (URL-3, 2018).

Ulusal ve Uluslararası Cadde Peyzajı Örnekleri

Ulusal (Tablo 1) ve uluslararası (Tablo 2) farklı karakterlere sahip, cadde peyzajı örnekleri incelenmiştir.
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Tablo 1: Ulusal cadde peyzajı örnekleri ( (URL-14, 2018), (URL-15, 2018)).

İsmet İnönü Caddesi-Eskişehir
Eskişehir’in içinden geçen Porsuk Çayı, kentin en prestijli kamusal 
mekânlarından biridir. Gondol ve kayıklar ile taşımacılık yapılabilen Porsuk 
Çayı kent için en önemli akarsu koridoru olmasının yanı sıra cadde ve 
sokakları yeniden düzenlenip halkın kullanımına sunulmuştur (URL-4, 2018).

İzmir Caddesi-Ankara
Ankara’nın en yoğun yaya bölgelerinden biri olan 20 m genişliğindeki İzmir 
Caddesi, alt ve üst yapısıyla kentin en önemli kamusal mekânlarındandır. 
Kızılay Meydanı ile bağlantılı olması nedeniyle yoğun olarak 
kullanılmaktadır (URL-5, 2018).

Tablo 2: Uluslararası cadde peyzajı örnekleri ((URL-20, 2018), (URL-23, 2018)).

Lancaster Bulvarı-Los Angeles (ABD)
Los Angeles’deki Lancaster Bulvarı, savaş sonrası konutlarla çevrili 
1950’lerden kalma bir ticari arterin 2010 yılında uygulanan cadde 
peyzajı tasarımı ile yeniden canlandırılarak kente kazandırılmış 
örneğidir (URL-6, 2018).

Passeig De St Joan Bulvarı-Barcelona (İspanya)
Barcelona’nın önemli bir bulvarı olan Paseo de St Joan Bulvarı yaklaşık 
50 m genişliğindedir. Düzenlenmesi ilk olarak 1859 yılında yapılmıştır. 
2011 yılında düzenlenerek, yeniden canlandırılmıştır (URL-7, 2018).

SONUÇ

Her caddenin kendine özgü karakteri bulunmaktadır. Sürdürülebilir cadde peyzajı tasarımında, kentsel kimlik 
ile caddenin genel karakteri belirleyicidir. Cadde peyzajı tasarım sürecine caddenin kent bütünü dâhilinde 
değerlendirilmesi ile caddeye ilişkin var olan mekânsal özelliklerin güçlendirilmesi kentsel karakterin algılan-
masında etkindir. Yaya, bisiklet ve taşıt yollarının yeşil düzenlemelerle birbirinden ayrılması ile cadde de daha 
güvenli ve konforlu bir erişim ortamının sunulmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda oluşturulan tasarım 
yaklaşımları kent ve çevre estetiği ile kent ekolojisine katkıları açısından önem taşımaktadır. Cadde peyzajı 
tasarımı kapsamında, erişilebilirliğin yanı sıra yaya kullanımı açısından uygun mekânların kısa süreli dinlenme 
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gereksinimleri gibi sosyal ihtiyaçlara olanak sağlayabilecek mekânsal çözümler içermesi de gerekmektedir. 
Kentsel yaşam kalitesine yönelik önem arz eden cadde peyzajı tasarımı mevcut cadde peyzajlarının işlevsel, 
estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyileştirilmesi hedefi taşımaktadır.
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AN INVESTGATION OF THE CRITERIA ON THE RENTAL COSTS OF RENTAL HOUSES IN 
BESIKTAS-SISLI REGION

Tuğçe KARATAŞ1, Ufuk CEBECİ1,

1İstanbul Technical University, Department of Industrial Engineering, Istanbul / Turkey
Abstract: The competitive environment in the renting property market, which has gained an important place 
in daily life and is one of the main items of today’s economy, is increasing day by day. The primary purpose of 
the landowners and tenants who are active in this sector is to protect their advantages and interests in the mar-
ket. The determination of the rents of the houses and the criteria that are taken into consideration in this price 
determination process are of great importance both for the real estate agents carrying out economic activity in 
this market and for the individual or corporate customers. The effects of criteria with different impacts should 
be taken into account in order to determine the house rents correctly. The aim of this study is to determine the 
severity of the effects of the criteria which are effective in determining the rental prices of rental houses in 
Beşiktaş-Şişli region and to reveal the relationship between tenant types and rental house characteristics. Since 
it is close to most of the universities in Istanbul, our research is conducted in Beşiktaş-Şişli region. The criteria 
that the students living in this region take into consideration in the selection of rental houses were studied and 
comparisons were made this region and alternative regions for several criteria.

Keywords: Rental Houses, Rent Pricing Methods.

I. INTRODUCTION

According to Maslow’s hierarchy of needs, the greatest need of a person is to feel safe after the physical integ-
rity and the minimum physiological conditions necessary for survival. As shown in the figure (Fig.1), safety is 
one of the basic needs of humankind. The basis of feeling safe is the need for housing, which has been one of 
the biggest problems of human beings since the oldest periods of history.

Fig. 1: Maslow’s Hierarchy of Needs
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Today, it has become difficult and troublesome for university students with financial constraints and for the 
young graduates who have just started to build their lives. As the exchange rate started to fluctuate in 2018, 
significant increases in house rents attracted attention. It has been almost inevitable to pay astronomical rents 
to find a house that meets certain criteria, especially in Istanbul, where it is difficult to meet the needs of the 
rapidly growing population.

29.61% of universities in Turkey are located in Istanbul. With a population of more than 15 million, the city 
hosts 762,503 university students (YÖK, 2019). Although some of these students live in dormitories or in their 
families’ homes, university students who are looking for a home during their university years also face this 
problem. University students staying in the dormitory during their university years have to rent a house when 
they start to work.

II. PURPOSE

The aim of this study is to determine the criteria that university students and young graduates recently started 
to take into consideration in their home choices and to reveal possible relationships between these criteria. The 
effect of these criteria on the determination of rental costs is another aspect of the research. This study aims to 
provide basic data for future young living space projects in order to meet the housing needs of young people.

III. SCOPE

In order to determine the criteria, survey questions were applied to young people aged 18-30 years. The survey 
questions are expected to help both determine the impact of the criteria on the choice of house and the relati-
onship between the criteria and the rental price.

IV. METHOD

With the increasing inflation, in 2018 rental rises were high. One of the definitions of the real estate market 
that differs from the goods and services markets is the lack of flexibility in housing supply. (Yayar and Kara-
ca, 2014). Buyers cannot keep up with the current situation in the real estate market as well as dominate the 
price changes of ordinary consumer goods, which are exchanged more frequently in daily life. The real esta-
te market is determined from macroeconomic variables, location differences, socioeconomic conditions and 
environmental factors. (Kim and Park, 2005). The supply of housing rents, which reacted rapidly to all these 
variables and received large increases, does not cause a decrease in supply. Because the need for housing is an 
indispensable and irreplaceable need for people. One of the factors that affect this indispensable condition of 
houses is that they can be rented easily and frequently today (Kim and Park, 2005).
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Table 1: Rental Raise Rates (TÜFE, 2019)

Within the scope of our study, the group whose preferences and current situations will be examined is deter-
mined as people living in rental houses in Besiktas-Sisli region and people planning to live in this region. This 
region has been chosen due to its location in Istanbul’s largest universities, its proximity to all regions and its 
dense population.

Those looking for a rental house want to know which properties of the house have an effect on these rental 
costs. The survey within the study were prepared to determine in which direction a selection made among the 
characteristics and criteria of the houses triggered the different criteria. The information requested to be obtai-
ned from the survey questions are as follows;

- Revenue range

- Total rental cost

- Time spent on going to work and school and returning home

- Number of rooms

- Number of people sharing rental cost

- Satisfaction of the current house

- Satisfaction with the distance required to go to work

- Satisfaction with house size

- Rental cost – house size comparison
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- Rental cost – transportation options comparison

- Transportation options

- Personal vehicle

- Additional services

- House fee

- Earthquake resistance

- Family residance

V. CONCLUSION

It is aimed to make inferences about the relationships between the criteria from the pool of information created 
by collecting all data within the specified criteria. The results will be compared with the expected results. Thus, 
a proportional conclusion will be reached on the selection habits and expectations of the young generation re-
siding in the region studied. This study aims to provide basic data for future young living area projects in order 
to meet the housing needs of young people. Through this study, the desired criteria of a mass housing area for 
the young population will be dfetermined within the scope of urban transformation processes implemented in 
Istanbul.
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FABRİKA BOYUTUNDA ÇEVRESEL ANALİZLER VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ  
(FACTORY SCALE ENVIRONMENTAL ANALYSİS AND RİSK ASSESSMENTS)

Merve ÜNLÜSOY1, Ahmet ÇELEBİ 2

1-2Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Sakarya / Türkiye
Öz: Fabrika tarz ve boyutunda iş yerlerindeki çalışma koşullarında veya yeni bir projede çevre açısından 
tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması, ortadan kal-
dırılamıyor ise tehlike derecesinin düşürülmesi için gerekli aksiyonların alınması için çevre boyut analizleri 
yapılması gerekmektedir. Üretim tesislerinde çevre boyutlarının belirlenmesi esnasında, doğrudan ve dolaylı 
olarak kontrol edilebilecek ve çevre üzerinde etki yaratması muhtemel tüm gerçek ve potansiyel çevresel 
faktörler ele alınmalıdır. Yapılan faaliyetlerin geçmişte ve mevcut durumda çevre üzerinde meydana getirdiği 
etkilerin yansıra gelecekte ortaya çıkması muhtemel etkilerde göz önüne alınır. Belirlenen çevresel boyutlar 
doğrultusunda tüm üretim faaliyetleri için girdi/çıktıları gösteren çevre etkileşim şeması oluşturulur. Çevre 
etkileşim şeması ve çevre yönetim sistemi yaşam döngüsünde tanımlanan faaliyetlerin çevre boyutları ve çevre 
etkilerinden yararlanılarak çevre boyutları değerlendirilir. Bu çalışmada ilaç sektörüne ait bir fabrikada çevre-
sel tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin neler olduğu örneklenmiştir. Çevre mevzuatına 
ilişkin hukuki ve diğer şartlar, kaza ve olay kayıtları, olağandışı durum raporları, iç tetkik sonuçları, proses 
akım şemaları, alınmış mevcut önlemler, çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınmış tavsiyeler ve bildirimler, 
malzeme envanterleri (hammadde, ürün, kimyasallar, atıklar vb.) gibi girdiler dikkate alınarak ürün, faaliyet 
ve hizmetlerden kaynaklanan çevre boyutlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi irdelenmektedir. Özellikle 
fabrikalarda oluşabilecek çevresel risklerin kantitatif olarak ortaya konulması önem arz etmekte ve sıkı bir 
şekilde uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, çevresel analizler, boyutlandırma, yönetim

GİRİŞ

Sanayi devrimi ve seri üretime geçiş süreciyle birlikte çevresel sorunlar belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde çevre sorunlarının hızla artması ve katlanarak büyümesi tüm toplumlarda çevre bilincinin artma-
sına neden olmuş ve işletmelerden çevresel sorumluluk duygusu ile faaliyette bulunmaları, çevresel etki ya-
ratan sorunların tespiti için beklentileri de artırmıştır (Korukoğlu, A., 2015). Gerek yasal zorunluklar gerekse 
toplum beklentilerini karşılayabilmesi için çevresel analizler ve risk değerlendirmeleri diğer tüm etkenler gibi 
fabrikaların gözünde de büyük önem kazanmıştır.

Çevresel analizler; çevre ile etkileşime giren faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin çevre boyutlarını ve bu boyutların 
insan ve çevre sağlığı üzerinde neden olduğu olumlu ya da olumsuz çevre etkilerini, normal olmayan durumla-
rı ve öngörülemeyen acil durumları sistemli bir şekilde belirlemek ve değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. 
İnsan ve çevreye en az düzeyde zarar vererek istenen gelişmeyi ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için 
kullanılan değerlendirmeye çevresel risk değerlendirmesi denilmektedir (Topakoğlu, L., 2004).

RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

Risk kavramı, 1920’li yıllardaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile daha önemli hale gelmiştir. Risklerin 
sistemli bir şekilde kontrolü, iyi bir risk yönetimi ile mümkün olabilir. Risk değerlendirmesi, risk yönetiminin 
en önemli ve en kritik adımlarından birini oluşturmaktadır (Toptancı, Ş, Erginel, N., 2017). Son yıllarda ku-
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ruluşlar risk değerlendirmesi çalışmalarına daha çok önem vermektedir. Özellikle global şirketlerde öncelikli 
olarak ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti için yapılan bu değerlendirmelerin yanında, çevreyi ve insan 
sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlikelerin tanımlanıp önlem alınabilmesi için de çeşitli risk değerlendirme 
metotlarını kullanmaktadırlar.

Risk kavramı ile tehlike kavramı çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Tehlike, çevresel açıdan bakıldığında bir 
maddenin zarar verme kabiliyetidir. Tehlike, bir maddenin zehirliliği, hareketliliği veya kalıcılığının bir fonk-
siyonudur ve riskin kaynağıdır. İncelenen madde ne kadar tehlikeli olursa olsun, ortaya çıkma ihtimali (yayıl-
ma, dökülme v.b.) söz konusu olmadıkça, çevresinde yaşayanlar için bir risk oluşturmaz. (Kaplan, U.T., 2015)

Çok çeşitli risk değerlendirme yöntemleri olmakla birlikte belli başlı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz. 

* Risk Haritası, 

* Süreç/Sistem Kontrol Listeleri, 

* Hata Türleri, Etkileri ve Kritiklik Analizi, 

* Hata Ağacı Analizi, 

* Olay Ağacı Analizi, 

* Neden- Sonuç Analizi, 

* Enerji Analizi, 

* Kinney Modeli, 

* Risk Değerlendirme Tablosu 

Bu yöntemleri birbirinden ayıran en önemli fark, risk değerini bulmak için kullandıkları kendilerine has me-
totlardır (Ceylan, H., 2000), (Kurt, M., Ceylan, H., 2001).

ÇEVRESEL RİSKLER

Dünyamızın karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin çoğu gelişmiş ülkeler tarafından oluşturulmuş ve/veya 
hızlandırılmış süreçlere dayanmaktadır. Doğal kaynaklarını kaybetmiş ve bu açıdan büyük zararlar görmüş 
olan gelişmiş ülkeler gerek yüksek çevresel riskler içeren işletmelerini gerekse doğal kaynak maliyeti yük-
sek yatırımlarını gelişmekte olan ve/veya geri kalmış ülkelere yönlendirmiş durumdadırlar. Bu eylemler de 
gelişmekte olan ve/veya geri kalmış ülkelerin doğal kaynakları pahasına istismara uğramaları anlamına gele-
bilmektedir.1

Gerçekleştirilen faaliyetin insan sağlığını veya çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileme ih-
timaline çevresel risk denir. Tüm faaliyetlerinde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip 
edilemeyeceğine karar verme risk değerlendirmesi olarak adlandırılır.2

1 https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/cevresel-riskler-
ve-turkiye

2 https://www.cevreportal.com/cevresel-risk-analizi-nedir/
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Çevresel riskler belirlenirken öncelikle hangi operasyon, faaliyet ve hizmetler çevreyi etkileyebilecek şekilde 
çevreyle etkileşim içindedir ve nasıl etkilemektedir sorusu cevaplanmalıdır. Daha sonra hangi maddelerin ve 
enerji kaynaklarının kullanıldığı belirlenmelidir. Kaza ve ihmal yoluyla çevresel etkilere sebep olabilecek çev-
re boyutları da hesaba katılmalıdır.3

ÖRNEK BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 

Çevre boyutlarının belirlenmesi esnasında, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilebilecek ve çevre üzerin-
de etki yaratması muhtemel olan tüm gerçek ve potansiyel çevresel etkiler dikkate alınır. Çevresel etkileri; 
çölleşme, toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi vb. olarak 
tanımlayabiliriz. 

Genel olarak çevresel risk oluşturabilecek çevre boyutları ise; emisyon, gürültü, sıvı ve katı atıklar, tehlikeli 
atıklar, ofis atıkları (kâğıt, kartuş, plastik bardak vb.), koku oluşumu, doğal kaynak kullanımı, şebeke suyu 
tüketimi, kuyu suyu tüketimi, atık sular, atık yağlar, elektronik atıklar ve atık pil olarak tanımlanabilir. (ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı)

Belirlenen çevre boyutları doğrultusunda tüm üretim faaliyetleri için girdi/çıktıları gösteren spesifik çevre 
etkileşim şeması oluşturulur.

Şekil.1 Genel Çevre Etkileşim Şeması Örneği

Çevre etkileşim şemasında belirlenen faaliyetlerin çevre boyutları ve çevre etkilerinden yararlanılarak çevresel 
analizler değerlendirme tablosu oluşturulur. 

3 https://www.metalurjimalzeme.net/cevre-boyut-analizi-ve-risk-analizi
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Tablo.1: Risk hesabında kullanılan değerler

Olasılık

5 Hergün (Çok yüksek)
4 Haftada bir (Yüksek)
3 Ayda bir (Orta)
2 Üç ayda bir (Küçük)
1 Yılda bir (Çok küçük)

Şiddet

5 Çok yüksek derecede etki, ölüm/sakatlık (Çok ciddi)
4 Yüksek derecede etki, uzun süreli tedavi/meslek hastalığı 

(Ciddi)
3 Orta derecede etki, yatarak tedavi/yaralanma (Orta)
2 Kalıcı etkisi olmayan, ayakta tedavi (Hafif)
1 Hemen giderilebilen, zararsız (Çok hafif)

Mevzuat
3 Yasal gereklilikler
2 Diğer gereklilikler
1 Mevzuata tabii değil

- Olasılık (O); çevreyi olumsuz etkileyecek olayın gerçekleşme ihtimalidir.

- Şiddet (Ş); çevre etkilerinin olduğu andaki çevre ve insan sağlığı üzerinde neden olacağı tahribattır. 

- Çevresel risk puanı, Risk (R) = Olasılık x Şiddet formülü ile hesaplanır

- Mevzuat (M); Çevre boyutlarının yasal gerekliliklere tabi olup olmadığının ifadesidir ve Tablo.1 ‘de belirtilen 
şekilde puanlamaya dahil edilmiştir.

- Çevre boyutu önem durumu, Toplam Puan (TP); Risk x Mevzuat formülü ile bulunmuştur.

- Çevre etkisinde H: Hava, S: Su, T: Toprak, D: Doğal Kaynak ve İ: İnsan kısaltmaları olarak kullanılmıştır.

- Çevre boyutunun toplam puanı hesaplandıktan sonra çevresel boyutları değerlendirme tablosunda yer alan 
çevre boyutu önem durumu kısmında belirlenen puan aralıkları göz önünde bulundurularak çevre boyutunun 
önem derecesi belirlenebilir.

Fabrikada yapılan uygulama sonucu tespit edilen çevre boyutlarının önem dereceleri Tablo 2 ‘de verilmiştir
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Tablo.2: Önem Derecesi Açıklaması ile Risk Sonuçları

Renk Risk Puanı Değerlendirme Faaliyet

Kırmızı 37 ≤ Toplam Puan ≤ 75 Çok Önemli

Yasal mevzuatlara uyulmamasından 
kaynaklanan risklerdir. Bu tür durumlarda 
faaliyet hemen durdurulur. Riskin seviyesi 
düşürülmeden faaliyete başlanmamalıdır

Sarı 13 ≤ Toplam Puan ≤ 36 Önemli Kısa zamanda risk azaltılmaya/ortadan 
kaldırılmaya çalışılmalıdır

Yeşil 1 ≤ Toplam Puan ≤ 12 Az Önemli

Yasal mevzuatlar açısından uygunsuzluk 
söz konusu olmayan ancak sürekli kontrol 

gerektiren ve kontrollerin aksatılması halinde 
tehlikenin büyüyebileceği risk grubudur

Aşağıdaki örnek bir uygulamada ilaç fabrikasındaki muhtemel çevresel etkiler 5x5 matris yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Fabrika 3 vardiya şeklinde 600 çalışanı olan, 40.000 m2 alan üzerine kurulu ve yaklaşık 300 milyon 
ilaç üretim kapasitesine sahip olan büyük ilaç fabrikalarından birisinde gerçekleştirilmiştir. 

Tablo.3 Su Sistemleri Departmanı Çevre Boyut Analizi
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1 Genel 
Temizlik

Dezenfektan, 
Cam Temizleyici, 
Paslanmaz Yüzey 

Parlatıcı, 
Bez, 
Su

Kontamine 
ambalaj atığı

H, S, 
T,İ 3 5 15 3 45 Çok Önemli

Kimyasal atık 
su S, T, İ 3 5 15 3 45 Çok Önemli

2

Ön Arıtma-
RO-CDI 
Periyodik 

Bakım

Kum, 
Tuz, 

Reçine atığı, 
Aktif Karbon, 

Su Filtresi, 
Membran, 

Chiller, 
Su

Reçine atığı T,İ 1 1 1 3 3 Az Önemli

Filtre, membran 
atığı T,İ 1 1 1 3 3 Az Önemli

Aktif karbon 
atığı T,İ 1 1 1 3 3 Az Önemli

R134a soğutucu 
gaz H,İ 3 1 3 3 9 Az Önemli

3 TOC UV lamba
UV lamba atığı T,İ 1 4 4 3 12 Az Önemli

Ambalaj atığı T 1 1 1 3 3 Az Önemli
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Tablo.4 Makine Bakım Departmanı Çevre Boyut Analizi
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1

Arıza /Bakım 
Çalışması, 
Projeler, 
Devreye Alma

Makine Yağları, 
Elektronik Kartlar, 
Yazıcı Mürekkepleri, 
Yazıcılar İçin Solvent, 
Pnömatik Ekipmanlar, 
Filtreler, 
Keçeler, Kablolar, 
Mekanik Parçalar, 
Bez

Atık yağ S, T, İ 3 3 9 3 27 Önemli

Elektronik 
atıklar T 2 2 4 3 12 Az Önemli

Mürekkep ve 
solvent atığı

H, S, 
T, İ 2 2 4 3 12 Az Önemli

Pnömatik 
ekipman atığı T 2 1 2 3 6 Az Önemli

Kontamine 
filtre atığı H, T, İ 2 4 8 3 24 Önemli

Keçe atığı T 3 1 3 3 9 Az Önemli

Kablo atığı T 2 1 2 3 6 Az Önemli

Mekanik parça 
atığı T 3 1 3 3 9 Az Önemli
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Tablo.5 Üretim Planlama/ Depo Departmanı Çevre Boyut Analizi
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1 Depolama
Hammadde, 
Ambalaj Malzemesi, 
Sarf Malzeme

Kontamine 
ambalaj atığı H,S,T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 3 5 15 3 45 Çok Önemli

Ambalaj atığı T 4 1 4 3 12 Az Önemli

Tehlikeli katı 
atık H,S,T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

2
İş Makineleri 
Periyodik 
Bakım

Filtre, 
Yağ, 
Bez, 
Akü, 
Temizleme ve Bakım 
Spray Kutuları, 
Dolgu Lastikler

Atık yağ S,T,İ 2 3 6 3 18 Önemli

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 3 4 12 3 36 Önemli

Akü atığı S,T 1 3 3 3 9 Az Önemli

Dolgu lastikleri 
atığı T 1 1 1 3 3 Az Önemli

Kimyasal atıksu S,T,İ 1 3 3 3 9 Az Önemli

3 Tartım-Tartım Hammadde

Tehlikeli katı 
atık H,S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Metal atık T,D 1 1 1 3 3 Az Önemli



38

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Tablo.6 Üretim Departmanı Çevre Boyut Analizi
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1

Granülasyon, 
Likit Üretim / 
Likit Dolum, 
Tablet Baskı, 
Saşe Dolum, 
Kapsül 
Dolum, 
Film 
Kaplama, 
Tüp Dolum, 
Blister, 
Strip Dolum, 
MDI Dolum, 
Nebül Dolum, 
Membran 
Dolum

Hammadde, 
Yarı Mamul,  
Solüsyon, 
Şurup şişesi (Cam), 
Koruyu ekipmanlar 
(eldiven, gözlük, 
kulaklık /Eldiven / 
kolluk), 
Kâğıt, 
Polietilen poşet, 
Kuşe folyo, 
Alüminyum poşet, 
Kimyasal şişeleri, 
Plastik Tüp, 
Blister, 
Metalik/ plastik 
kompozit folyo

Tehlikeli katı 
atık

H, S, 
T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Ambalaj atığı T 4 1 4 3 12 Az Önemli

Gürültü İ 4 2 8 3 24 Önemli

Kontamine 
ambalaj atığı

H, S, 
T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Koruyucu 
ekipman atıkları H,S,T,İ 4 2 8 3 24 Önemli

2 Soyunma 
Odası

Tek Kullanımlık 
Tulum, 
Maske, 
Bone, 
Galoş 
Tek Kullanımlık 
Bardak, 
Havlu Kağıt

Koruyucu 
ekipman atıkları H,S,T,İ 4 2 8 3 24 Önemli

Ambalaj atığı T 4 1 4 3 12 Az Önemli

3 Malzeme 
Odası

Bez, 
Yağ, 
Kağıt, 
Kürek, 
Alet Edevat

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli
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Tablo.7 Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depo Sahası Çevre Boyut Analizi
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1

Öğütme 
Makinesi 

Genel 
Temizliği

Kâğıt Atıklar, 
Hava Kâğıt atık T,D 5 1 5 3 15 Önemli

2 Pres Makinesi 
Temizliği Bez

Kontamine 
temizleme 

bezleri atığı
S,T,İ 4 3 12 3 36 Önemli

3 Mazgal 
Temizliği

Sıvı Atıklar, 
Preslenecek Atıklar Sıvı atık H,S,T,D,İ 2 5 10 3 30 Önemli

Tablo.8 Laboratuvar Bölümü Çevre Boyut Analizi

SI
R

A
 N

O

FAALİYET GİRDİ ÇEVRE 
BOYUTU

Ç
E

V
R

E
 E

T
K

İS
İ

O
L

A
SI

L
IK

 (O
)

Şİ
D

D
E

T 
(Ş

)

Ç
E

V
R

E
SE

L 
R

İS
K

 
PU

A
N

I R
=O

X
Ş

M
E

V
Z

U
AT

 
(M

)

TO
PL

A
M

 P
U

A
N

 
T

P=
R

X
M ÇEVRE 

BOYUTU 
ÖNEM 

DURUMU

1 “Genel Temizlik

Dezenfektan, 
Cam temizleyici, 
Paslanmaz Yüzey 
Parlatıcı, 
Bez, 
Su

Kontamine 
ambalaj atığı H,S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Şebeke suyu S, T, İ 3 1 3 3 9 Az Önemli

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

2

TOC, 
UV 
Spektrofotometre, 
HPLC

UV Lamba
UV lamba atığı T,İ 2 5 10 3 30 Önemli

Ambalaj atığı T 2 1 2 3 6 Az Önemli
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3 Laboratuvar

Kimyasallar,
Cam Malzeme, 
pH Metre, 
Bez, 
Su, 
Hammadde, 
Yarı Mamul, 
Plastik Tüp, 
Silikajelli plastik 
kapak, Reaktifler, 
Reaktif Şişeleri
(Plastik/Cam)

Sıvı atık H,S,T,D,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Şebeke suyu S, T, İ 3 1 3 3 9 Az Önemli

Kontamine 
ambalaj atığı H,S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Kimyasal atıksu S,T,İ 5 4 20 3 60 Çok Önemli

Kontamine cam 
ambalaj atığı T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Derişik Asit 
İçerikli Cam 
Ambalaj atığı

H,S,T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

pH metre Probu 
atığı T 2 2 4 3 12 Az Önemli

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

4 LAF Kabini

Analiz numuneleri, 
Besiyerleri içeren 
Şişeler/ petriler / 
tüpler 
Manifold

UV lamba atığı T,İ 2 5 10 3 30 Önemli

Kontamine cam 
ambalaj atığı T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

Kontamine 
plastik malzeme 
atığı

S,T,İ 2 4 8 3 24 Önemli

Kontamine 
temizleme 
bezleri atığı

S,T,İ 4 1 4 3 12 Az Önemli

Sıvı atık H,S,T,D,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

5 MB Laboratuvar

Petriler 
Besiyerleri 
Besiyeri İçeren Şişeler 
/Tüpler 
Besiyeri İçeren 
Petriler  
Galoş 
Bone  
Mikroorganizmalar 
Mikroorganizma 
İçeren Malzemeler 
Swab Çubukları 
İdentifikasyon 
Malzemeleri

Kontamine cam 
ambalaj atığı T,İ 4 5 20 3 60 Çok Önemli

Kontamine 
plastik malzeme 
atığı

S,T,İ 4 4 16 3 48 Çok Önemli

Kontamine 
ambalaj atığı H,S,T,İ 5 5 25 3 75 Çok Önemli

Mikrobiyoloji 
Otoklav 
 Atıkları 
 
Besi yeri

H,S,T,İ 5 4 20 3 60 Çok Önemli

Swab çubukları 
atığı T 4 2 8 3 24 Önemli

SONUÇLAR

İşyerindeki çalışma koşullarında iyileşme olabilmesi için olası çevresel boyutlarla ilgili tedbirlerin alınması ve 
gerekli bütçelerin planlanması risk değerlendirme çalışmaları sonucunda olmaktadır. Çevresel risk değerlen-
dirmeleri, çevresel olayların risk yönetimi için etkili bir araç olmasının yanında mevzuatları oluşturan merci-
lerin yönetmelik kurallarını belirlerken faydalanmalarına da olanak sağlamaktadır.    Sürdürülebilir kalkınma, 
doğru risk değerlendirmesi ve makul bir karar verme sürecini gerektirmektedir. 
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L tipi matris yöntemi kullanılarak çevresel risk değerlendirilmesi yapılan bu çalışmada 22 adet kabul edile-
mez risk olmak üzere toplam 61 adet risk tespit edilmiştir. Değerlendirme esnasında ilaç üretim sürecinde 
gerçekleşen faaliyetlerdeki çevresel etkilere karşı mevcut alınmış önlemler veya önlem alınmamış durumlar 
göz önünde bulundurularak puanlama yapılmıştır. Bu değerlendirmeden sonra kırmızı risklerden başlayarak 
öncelik sıralamasına göre düzenleyici faaliyetler başlatılmalı ve önlemler alınmalıdır. Etkin önlem alınarak iyi-
leştirilen veya ortadan kaldırılan bir risk için tablonun devamında aynı metotla ikinci bir değerlendirme yapıl-
ması öngörülmektedir. Ayrıca çalışmanın yapıldığı kuruluşta ISO 14001 çevre yönetimi standardının etkin bir 
şekilde yürütülüyor oluşu, çevresel analizlerin daha detaylı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağlamıştır.
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İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN ÇEVRE VE İSG YÖNETİMİ  
(ENVIRONMENT AND HSE MANAGEMENT FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY)

Merve ÜNLÜSOY1, Ahmet ÇELEBİ 2

1 Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Sakarya / Türkiye
2 Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Sakarya / Türkiye

Öz: Üretim yapan tesislerde çevre ve iş güvenliği boyutunda yasal mevzuatlara zorunlu uyumun yanında; temiz, 
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Bu çalışmaların 
standartlaşmış yönetim sistemleri ile desteklenmesi, çevresel ve iş güvenliği ile alakalı riskleri ortadan 
kaldırmada veya en aza indirmede avantaj sağladığı bilinmektedir. Yönetim sistemi uygulanan kuruluşun 
kapsamı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri, kurumsal yetki ve sorumluluklar, yapılan her bir faaliyet ve 
proseslerinin net bir şekilde belirlenmesi risk değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde 
önemli birer aşamalardır. Bu çalışmada ilaç üretimi sektöründeki uygulamalar, kullanılan makine ve ekipman-
lar da dikkate alınarak oluşturulan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği ile ISO 14001 çevre yönetim sistemlerinin 
amaç ve hedefleri ortaya konulmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için alınan aksiyonlar, sistemin işleyişi için 
oluşturulan prosedürler, talimatlar ve kontrol formları, iç tetkikler ve saha kontrollerinde izlenen yol, tehlike 
tanımlamaları çevresel risk boyutlarını belirlemede kullanılırlar. Bu bağlamdaki değerlendirmede kullanılan 
metotlar, ortaya çıkan uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve bu uygunsuzlukların tekrar yaşanmaması için 
yapılan faaliyetle, çalışanların yetkinlikleri arttırmak ve iş güvenliği faaliyetlerine katılımını sağlamak için 
uygulanan yöntemler çalışmanın ana bileşenleridir. Ayrıca sistemin işleyişi için ihtiyaç duyulan kaynaklar, 
farkındalık için yapılan çalışmalar, acil durumlara hazır olma ve müdahale için oluşturulan prosesler, sektöre 
ait yaşanmış iş ve çevre kazaları ve bunlar için yapılan iyileştirmeler, sistemin etkinliğinin belirlenmesi için 
yapılan performans değerlendirmesi için en iyi yönetim şekli ortaya konulmuştur. Endüstriyel bağlamda ilaç 
sektörü çevresel olarak en hassas olan sektörlerden biri olduğu tartışılmaz olup bu konuda en iyi yönetim meto-
dunun hassasiyetle uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç endüstrisi, İSG, çevresel etki, yönetim

GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler ve üretim metotlarındaki hızlı ilerleme işyerlerinde verimin ve kalitenin gelişmesine 
imkân tanırken aynı zamanda bu ilerleme çalışanların ve çevrenin yeni risk ve tehlikelere maruz kalması 
gibi sorunlara neden olmaktadır (Serin, G., Çuhadar, M.T., 2015). Bu nedenle işletmeler sadece ürün odaklı 
çalışan kalite yönetim sistemlerinin yanında çevre ve iş güvenliği faaliyetlerinin de bir sistemle yürütülme-
si gerektiğini anlamışlardır.  Çevre yönetim sistemi ISO 14001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemiyse ISO 45001 standardı olarak bilinmektedir. Yönetim sistemi perspektifi, son yıllarda ILO ve diğer 
uluslararası organizasyonların da temel konularından biri haline gelmiştir. Uluslararası çalışma teşkilatının 
2001 senesinde yayımladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberi ile 95. Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konferansında kabul edilen 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Güçlendirmesi Çerçevesi hakkında 
sözleşmede de yönetim sistemleri yaklaşımı temel hareket noktası olmuştur 4.

4 http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/utkuyilmaz/dosyalar/dosya_ve_belgeler/isg-yonetim-sistemleri.pdf
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Yönetim sistemlerinin asıl amacı çalışma esnasında oluşabilecek her türlü olumsuz etkiden korunmaktır. Bu 
bağlamda yönetim sistemi etkin bir şekilde planlanmalı, işletilmeli ve güncel gelişmeleri takip ederek sürek-
liliği sağlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) geniş bir halk sağlığı şemsiyesi altındadır (Levy &; Wegman, 2000). 1950’de 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş sağlığı hedeflerinin şunlar olması ge-
rektiğini beyan etmiştir;

• İşçilerin en yüksek düzeyde fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını teşvik etmek ve sürdürmek, 

• Çalışma koşulları nedeniyle işçilerin sağlıksız olmasını önlemek, 

• İşçileri, işlerinde sağlıklarına olumsuz olan faktörlerden korumak.

• İşçileri bireysel fiziksel ve psikolojik durumlarına uygun olan iş ortamlarına yerleştirmek ve yönetmek. 

Farmasötik üretim endüstrisi, ürettiği tedavi edici maddeleri giderek yoğunlaşan bir şekilde çok uluslu şirketler 
ve alt yüklenici şirketler ile üretmektedir. Sektör beş adet geniş aktivite alanına sahiptir. Bunlar; Araştırma ve 
geliştirme (AR & GE), Üretim, satış ve pazarlama, dağıtım ve yönetimdir. (Wigmore D., 2009).

Bu çalışmada ilaç endüstrisindeki iş prosesleri dikkate alınarak çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
anlayışlarının, organizasyonunun, bu kapsamda yürütülen çalışmaların örneklerle tarifi ve risklerin önlenmesi 
veya azaltılması yönünde sağladığı katkıları irdelenmektedir. 

İLAÇ ENDÜSTRİSİ VE POTANSİYEL RİSKLERİ

Şekil.1 İlaç Üretim Prosesi
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İlaç gibi insanların doğrudan sağlığını ilgilendiren ürünlerin güvenilir ortamlarda ve koşullarda üretilmesi ge-
reklidir. İyi imalat uygulamasının en üst safhada tutulduğu bu hassas üretim süreci; ihtiyaç duyulan girdilerin 
tedarikçilerden kontrollü teslim alınması, belirlenmiş uygun ortamlarda depolanması, üretim planlarına göre 
tartım sürecinden geçirilerek üretime gönderilmesi, nihai ürünün üretilmesi, depolanması ve bu süreçlerde 
gerek duyulan laboratuvar kontrollerinin yapılması faaliyetlerinden oluşur.

İlaç Üretiminde Oluşabilecek Muhtemel Kirleticiler 

İlaçlar, kolay içilebilmeleri ve uzun süre depolanabilmeleri amacı ile mümkün olduğu kadar dayanıklı ve sıvı 
fazda hareketlilikleri yüksek olacak şekilde üretilirler. Bu özelliklerinden dolayı, ilaç içindeki aktif maddeler 
ve biyotransformasyon ürünleri, ekosistemde birikerek çeşitli etkilere sebep olabilirler (Saygı, Ş., Battal, D., 
Şahin, N.Ö., 2012). 

İlaç üretim faaliyetleri esnasında oluşan tehlikeli ve tehlikesiz bazı kirleticileri gruplamak istediğimizde;

- Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar: endüstriyel atık su ön arıtma 
çamuru, biyolojik arıtma çamuru

- Tehlikeli madde içeren katı atıklar: Hammadde, Yarı mamul, Tüm Katı Reaktif Atıklar, Mikrobiyoloji otoklav 
atıkları

-Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları: solventler ve mürekkep atıkları

-Dip külü, cüruf ve kazan tozu: buhar kazanı bakımından oluşan cüruf atıkları

-Diğer hidrolik yağlar: bakımda oluşan yağlama yağları

-Karışık ambalaj: tüketilen içecek yiyeceklerin ambalajları, İlaç bulaşığı veya tehlikeli madde içermeyen ilaç 
kutuları/prospektüsleri, Kağıt öğütme makinesinde öğütülen kağıtlar

-Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar: Folyo, Plas-
tik tüp kapakları, İlaç bulaşığı veya tehlikeli madde içeren ambalaj malzemeleri

-Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar: tıbbi atıklar

-Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar olarak örneklenebilir.
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Tablo.1 Laboratuvar Faaliyetlerinden Oluşan Tehlikeli Kirleticiler ve Tehlike Kodları

ATIĞIN KİMYASAL SINIFI ATIKADI ATIK ÖZELLİĞİ

ASİT

Hydrofluoric Acid H6, H8

Sulfuric Acid H4, H8

Perchloric Acid H2, H4, H8

Gram Crystal Violet H4,H5

Gram Safranin H3-B,H5

BAZ

Ammonia Solution H4, H8
Triethylamine H4, H8

Gram Decolorize H3-B,H4

HALOJENLİ BİLEŞİK

Boron Trifluoride (In methanol 
complex) H4, H5, H6

Bromine H6, H8

Chloroform H3-B, H7

DİĞER ORGANİK 
BİLEŞİKLER

1-Butanol H4, H3-B, H5

1-Butylamine H4, H5

Methanol H3-B, H4, H5, H6, 
H7, H11

Formamide H3-B, H4, H5, H6, 
H7, H11

Isooctane H3-A, H5, H6, H14

Phenol H4, H5, H6, H8, H11

Pyridine H3-A, H5, H7, 

Tetrahydrofuran H3-B, H4, H5, H6, 
H11

Toluene H3-A, H4, H5, H6,

Hydrogene Peroxide H4, H4, H5, H8

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskler

Hammaddenin üretime beslenmesinden bitmiş ürününe kadar geçen süreçte ve laboratuvar analizlerinde kim-
yasallar ilaç üretiminin her aşamasında görülür. Bu yüzden öncelikli olarak kimyasalların depolanması, taşın-
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ması ve kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerin tanımlanması gerekir. İmalatta tozlu ortamda çalışma, 
laboratuvarda kullanılan reaktiflere maruziyet, kimyasal depolama matrisine uygun olmayacak depolama şe-
killeri sebebiyle patlama/ yangın gibi birtakım tehlikeler tanımlanabilir.

Tüm endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanabileceği gibi ilaç sektöründe de ortaya çıkan; ambalajlama hatla-
rında açık döner bantlar ve tekrarlı hareketler, üretim makinelerinde bakım faaliyetlerinin etkin olarak yapıl-
maması, alanda kullanılan kaldırma iletme ekipmanlarının ve basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yap-
tırılmaması, çalışanlara yeterli talimat verilmemesi ve kişisel koruyucu donanım sağlanmaması, iş planlarına 
uyulmaması gibi nedenlerle de iş kazaları yaşanabilmektedir.

Bu faaliyetler esnasında olumsuz çevresel etkileri azaltmak, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşma-
sını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek için çevresel çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için ise iş güvenliği ça-
lışmalarının risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Bu da etkin bir yönetim sisteminin tam uygu-
lanmasına bağlıdır.

Şekil.2 Etkin Bir İSG Yönetimi Adımları5

Büyük ilaç şirketleri genellikle çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre olarak aynı çatı 
altında yürütür. İstatistikler, programlar, hedefler, raporlar, rehberler ve diğer dokümanlar sağlık, emniyet ve 
çevre sorumlusu tarafından geliştirilir. Çevresel sorunların, iş güvenliği sorunlarından daha fazla vurgulandığı 
ve sağlık, emniyet ve çevre konularının yalnızca global ve kurumsal sitelerde değinildiği açıkça görülmektedir.

 
İlaç endüstrisi çalışanlarının, biyolojik etki yaratmak amaçlı olan pek çok materyal ile çalışmaları veya bu 
materyallere maruz kalma ihtimalleri açısından benzersiz bir konuma sahiptir. Ancak hasta kişiler tarafından 
iyileştirici etkiye sahip olması istenen bu ürünlerin üretimi esnasında hijyen koşulları çok önemlidir İlaç üreti-
mi süreçlerinin tümünde iş sağlığı ve güvenliğinin önemli olması vurgulanıyor olsa da, ilaçların kullanımı ve 

5 http://www.tskb.com.tr/tr/kurumsal-bankacilik/kurumsal-krediler/is-sagligi-ve-guvenligi
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atıkların imhası konularının yanında eşit değeri görmemektedir. (Binks, 2003; Teichman, Fleming Fallon, & 
Brandt-Rauf, 1988).

YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI

Bir kuruluşun faaliyetlerinin atmosfere, toprağa, sulara ve doğal kaynaklara etkisi, o kuruluşun çevre perfor-
mansını ortaya koymaktadır. Bu standartların amacı da mal ya da hizmet üreten kuruluşların çevre performans-
larını geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. (Özalp, İ, Besler, S. 2000)

İşletmelerde çevre ve İSG yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için en önemli faktör 
üst yönetimin desteği ve taahhüdüdür. Bu çalışmaların uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kay-
nak ihtiyacı vardır. Yapılacak çalışmalar için bir iş planı oluşturmak ve ihtiyaç duyulacak bütçenin belirlenmesi 
ve çalışmalara liderlik etmesi için Çevre ve iş güvenliği alanında tecrübeli ve bilgili bir yönetim temsilcisi 
seçilmelidir. Daha sonra sistemi oluşturacak bir ekip kurulmalıdır. Ekip üyeleri çalışma yaptığı alanda uzman-
laşmış kimseler olmalıdır.

Yönetim sistemlerini oluştururken ilk adım; çevre ve iş güvenliği faaliyetleri ile ilgili prensipleri açıklamak, 

İSG amaç ve hedeflerine çerçeve teşkil etmek üzere bir politika belirlenmesidir ve yönetim sisteminin kuruluş 
içindeki sınırlarını tarif edebilmek amacıyla kapsamın oluşturulmasıdır. Daha sonra çalışanlara ek olarak, ilgili 
diğer taraflar, bu tarafların ihtiyaç ve beklentileri oluşturulmalıdır.

Tablo.2 İlgili Taraflar ve Beklentileri Örnek Çalışma

İÇ / DIŞ HUSUSLAR İLGİLİ TARAFIN BEKLENTİSİ

İç Çalışan 
Temsilcileri

Sorumlu olduğu alan ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, 
sorumlu olduğu alan ile alakalı iş süreçlerinde değişiklik 
ve güncelleme öncesinde kendisine iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında danışılması

İç Engelli Personel Engel durumuna uygun güvenli ve sağlıklı çalışma 
ortamı belirlenmesi ve oluşturulması, acil durumlarda 
refakat edecek kişilerin belirlenmesi

Dış Tedarikçi Ürün ve hizmetlerle ilgili talep edilen çevre ve isg 
şartlarının iletilmesi, ürün ve hizmetin kullanımı 
aşamasında belirlenmiş olan çevre ve isg kurallarının 
uygulanması.

Dış Komşular Fabrikanın faaliyetleri esnasında etkilenebileceği 
risklerden haberdar olunması ve oluşabilecek 
acil durumlarla ilgili eylem planları kapsamında 
bilgilendirilmesi

ISO 45001 ve ISO 14001 standartlarının eski revizyonlarında çok fazla bahsedilmeyen, ancak son revizyon-
larda sıkça vurgulanan önemli faktörlerden biri de çalışan katılımıdır. Bu yüzden çevre ve iş güvenliği yönetim 
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sistemleri içindeki faaliyetlerde kilit rol alacak personellerin görev ve sorumlukları net olarak belirlenmeli ve 
belgelenmelidir. 

Çalışanlar;

-Yönetim sisteminin adımlarını tarif eden prosedür ve talimatların oluşturma ve geliştirme çalışmalarına katı-
larak,

-Risklerin yönetimi için oluşturulan risk analizlerinde fikir beyan ederek,

-Sağlık ve güvenliğinde risk oluşturan konularda ve yaşamış oldukları ramak kala durumlar için bildirim 
yaparak katılım sağlayabilmektedir.

Üretim faaliyetleri esnasında yaşam döngüsü bakış açısıyla çevre ile etkileşime giren proseslerin çevre boyut-
larını ve bu boyutların neden olduğu olumlu ya da olumsuz çevre etkilerini, çalışanların ruh ve beden sağlığı 
üzerine olumsuz etki yaratabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek risklerin yönetimini, rutin ve 
rutin olmayan durumlar, öngörülemeyen acil durumlar ve yasal şartlar da dikkate alınarak programlarının 
oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması yönetim sisteminin en önemli adımı olan planlama 
aşamasıdır. Kullanılacak olan risk değerlendirmesi metotları belirlenir ve tanımlanan tehlikeler değerlendirilir. 
Daha sonra firmanın mevcut kullandığı teknoloji, personel alışkanlıkları, riskleri, daha önce karşılaşılan uy-
gunsuzlukları, kazaları, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarda yaşanan kazaları, kirleticileri, çalışanların 
görüşlerini, belirlenen kaynakları, hukuki sorumlulukları ve ilgili tarafların beklentileri de dikkate alınarak ge-
lecek için hedefler ve aksiyonları belirlenir. Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi adına hedefler tutarlı ve 
ulaşılabilir olmalıdır. Çevre yönetimi için düşünüldüğünde; enerji tüketimi ve geri dönüşüm ile ilgili hedefler, 
iş sağlığı ve güvenliği için düşünüldüğünde sahadan gelebilecek riskli durum bildirimlerinin arttırılması ve iş 
kazası sayısının sıfıra indirilmesi ile ilgili hedefler belirlenir. Bu çalışmalar yapılırken yasal şartlara uyumun 
sağlanması için kontrol mekanizmaları oluşturulur.

Çalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, başarıların tanınması ve takdiri, çalışanların tu-
tum ve memnuniyet araştırması, yaratıcılığı ortaya çıkartacak ortamların oluşturulması, çalışan önerilerinin 
değerlendirilmesi, iletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının hızlandırılması, ekip ruhunun geliştirilmesi 
etkin bir yönetim sistemi sürdürmek adına dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

İç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, saha gözlemleri ve tespit edilen uygunsuzlukların tekrar 
yaşanmaması adına yapılacak düzeltici önleyici faaliyetler atlanmaması gereken maddelerdir. Bahsedilen tüm 
bu yönetim sisteminin beklenen çıktılara ulaşıp ulaşmadığının ispatı da performans değerlendirilmesi ile olur.

Tüm bu faaliyetlerin takip edilebilmesi ve güncelliğinin korunması için her birine prosedür veya talimat oluş-
turulmalı, işleyişin nasıl olduğuyla ilgili detaylı anlatım yapılmalı, yapılan işler oluşturulan listeler, kontrol 
formları gibi birçok doküman ile sistemin devamlı işleyebilmesi için yazılımlardan destek alınması önerilir. 
Bu yazılımlar standardın diline cevap verebilecek ve uyum sağlayabilecek, üretim prosesine de uygun olanının 
seçilmesi önem arz eder.

SONUÇ

Üretim yapan tesislerin, çevre ve İSG ile ilgili yasal mevzuatlara uyum için gerçekleştirdiği faaliyetlerin 
uygulanması esnasında yapılan işler yönetim sistemleri ile belgelendirildiğinde performansı çok daha yük-
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sek bir çalışma ortaya çıkmakta ve bu tesislerin uluslararası piyasada itibar elde ederek ihracat kapasitel-
erini arttığı görülmüştür. Bu yüzden kuruluşların, sebep oldukları, çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak 
etkileyecek faktörleri yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye düşürmek için bu sistemleri yönetmeleri ve 
sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Standartlara uygun bir işleyiş ile yürütülen sistemlerde iş kazaları ve 
çevre kazalarında düşüş olmakta, çalışanların sisteme dahil edilmesiyle iş güvenliği kültürü ve çevre bilinci 
artmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNÜNDEN SU AYAK İZİ VE FARKLI SEKTÖRLER İÇİN 
UYGULAMALARI

Sevde Tuğba DURMUŞ1,  Ahmet ÇELEBİ2

1-2Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Sakarya / Türkiye
Öz: Su ayak izi terimi ilk kez 2002’de Hollanda’daki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü’nde görev yapan 
Prof. Dr. Arjen Hoekstra tarafından kayda geçirilmişti. Sanal suiçeriği veya gömülü su, yalnızca ürünün içe-
risindeki saklı suyu ifade eder. Bu kavram, uluslararası veya bölgeler arası görünen su akışları bağlamında 
kullanılır. Bir ülke veya bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa veya ihraç ediyorsa, suyu da sanal olarak ithal/ihraç 
etmektedir. Bu da genel olarak sanal su akışı ya da ticareti olarak adlandırılır. Su ayak izi ise yalnızca su hacmi-
ni değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da gösterir. 
Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi, çok boyutlu bir göstergedir. Saklı su içeriği ve gömülü su ise yalnızca 
kullanılan suyun miktarını ifade eder. Miktar, su kullanımının yalnızca bir boyutudur. Suyun kullanıldığı yer 
ve zaman aralığı ile kullanılan suyun türü de miktar kadar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Su ayak izi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sanal su

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

ISO 14046 Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines standardı 
takip edilerek yapılmaktadır. 

Su ve onun yönetimi, sürdürülebilir kalkınma konusundaki küresel tartışmanın giderek daha da önem kazan-
masına neden olmuştur. Bu ilgi, artan sutalebi, birçok alanda su kıtlığının artması veya kalitesinin düşmesin-
den kaynaklanmıştır. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde iyileştirilmiş suyönetimine temel olarak su 
ile ilgili etkilerin daha iyi anlaşılması ihtiyacını doğurur.

Bu nedenle uluslararası olarak tutarlı bir şekilde kullanılabilecek uygun değerlendirme tekniklerine sahip 
olmak istenmektedir.

Bu amaç için geliştirilen tekniklerden biri de su ayak izi değerlendirmesidir.

Su ayak izlerini değerlendirmek ve raporlamak için artan bir talep vardır. Bunu yapmak için çeşitli yöntemler 
mevcuttur ve bu yöntemler su ile ilgili farklı yönleri vurgulamaktadır. Bu nedenle, su ayak izlerini değerlen-
dirme ve raporlamada tutarlılık sağlanmasına ihtiyaç vardır.

 Uluslararası Standardın, ürünlerin, süreçlerin veya kuruluşların su ayak izlerini değerlendirmek ve raporla-
mak için şeffaflık, tutarlılık, tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik sağlayarak dünya çapındaki kuruluşlara, hükü-
metlere ve diğer ilgili taraflara fayda sağlaması beklenir.

(ISO 14046:2014). 

AMAÇ 

 Sürdürülebilirliğin sağlanması için su ayak izinin  farklı sektörlerde uygulamaların incelenmesi.
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KAPSAM

Bir su ayak izi değerlendirmesinde; su ile ilgili potansiyel çevresel etkilerin büyüklüğünün değerlendirilmesi, 
ürünlerle ilişkili su ile ilgili olası çevresel etkileri azaltma fırsatlarını ve aynı zamanda yaşam döngüsünün 
çeşitli aşamalarında süreçleri ve organizasyonları belirlemek; su ile ilgili stratejik risk yönetimi; ürün, proses 
ve organizasyonel seviyelerde su verimliliğini ve su yönetimini optimize etmek; sanayi, hükümet veya sivil 
toplum örgütlerinde karar vericilere su ile ilgili potansiyel çevresel etkileri hakkında bilgi vermek (örneğin, 
stratejik planlama, öncelik belirleme, ürün veya süreç tasarımı veya yeniden tasarım, kaynakların yatırımına 
ilişkin kararlar için); su ayak izi sonuçlarını bildirmeye yönelik bilimsel kanıtlara dayanarak tutarlı ve güve-
nilir bilgi sağlamak.

Ürünlerin, süreçlerin veya kuruluşların genel çevresel etkilerini tanımlamak için tek başına bir su ayak izi 
değerlendirmesi yetersizdir.

Uluslararası Standarda göre su ayak izi değerlendirmesi, yalnızca su ile ilgili etkilerin değerlendirildiği veya 
kapsamlı bir çevresel etki grubunun dikkate alındığı bir yaşam döngüsü değerlendirmesinin parçası olarak 
tek başına bir değerlendirme olarak yapılabilir ve raporlanabilir ve sadece su ile ilgili etkiler değil.

Uluslararası Standartta, “su ayak izi” terimi yalnızca bir etki değerlendirmesinin sonucu olduğunda kullanılır.

Su ayak izi değerlendirmesinin spesifik kapsamı, gereklerine uygun olarak Uluslararası Standardın kullanıcı-
ları tarafından tanımlanmaktadır.

YÖNTEM

Su ayak izini hesaplamanın  3  temel bileseni vardır. bunlar Yeşil su ayak izi; Birim alana düşen yağış mik-
tarının yer altı sularına geçmediği ve yüzey üzerinde kaldığı veya bitkiler tarafından kullanıldığı durumlarda 
oluşur. Bu durum suyun buharlaşan miktarının ve bitkiler tarafından kullanılan miktarının bir göstergesidir. 
Yeşil su ayak izi tarımsal ürün yetiştirme süreçlerinde daha çok meydana gelmektedir.Mavi su ayak izi; Yer 
altı su kaynaklarından veya yüzeysel su kayaklarından çekilmiş suyun buharlaşma ile, üretimde kullanılma ile 
ve çekildiği su kaynağına geri dönmeme durumu ile oluşan tüketim miktarını ifade eden kavramdır. Tarımda 
kullanılan su, fabrikalarda üretim hatlarında kullanılan su ve evsel kullanım suyu Gri su ayak izi; Üretim 
aşaması ile ilgili olan Gri Su Ayak izi üretim faaliyetleri sonucu oluşan temiz su kirliliğin bir derecesi olarak 
tanımlanmaktadır. Alıcı ortamdaki kirlilik yüklerinin, aynı alıcı ortamın doğal kirlilik derecesine ve güncel 
kirlilik derecesine göre seyreltilmesi için gerekli olan temiz su miktarının ölçüsüdür.

Doğrudan Su Ayak izi hesaplamalarında metodoloji olarak ise “Water Footprint Network - The Water Footp-
rint Assessment Manual” kullanılabilmektedir. Dolaylı Su Ayakizi hesaplamaları için ise çeşitli araştırmacılar 
tarafıdan farklı hesaplama yaklaşımları geliştirilmiştir. Available WAter REmaining metodu, Berger et al 2014 
(Water Scarcity) metodu ve Pfister et al 2009 (Water Scarcity) metodları SimaPro gibi LCA programlarına 
entegre edilmiş ve Yaşam Döngüsü Analizi yöntemi ile hesaplanabilen metodlardır.

BULGULAR

Su ayak izi kavramı suyun nereden, ne zaman ve ne amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir. Su ayak izinin yüksek 
ya da düşük olması tek başına bir anlam ifade etmez. Üretim ve tüketim süreçlerinin su kaynakları üzerindeki 
etkisini anlamak için ilgili havzadaki koşulların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekir. Suyun 
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bol olduğu bir havzada su ayak izinin topluma, ekosistemlere ya da ekonomiye etkisi görece az olabilmektedir. 
Ancak, su kıtlığı yaşayan bir havzadaki yüksek su ayak izi; sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişim, nehirlerin 
kuruması, bazı canlı türlerinin yok olması ve geçim kaynaklarının azalması gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Türkiye, ağırlıklı olarak ülke içerisindeki su kaynaklarına bağlıdır; üretimi uygun olmayan ürünleri ithal eder ve 
su yoğun, katma değeri yüksek ürünleri ihraç eder. 2023 yılına yönelik İhracat Stratejisi’nde Türkiye, ihracatını 
500 milyar dolara yükseltmeyi ve uluslararası ticarette %1,5 pazar payına sahip olmayı hedeflemektedir. Bu 
strateji doğrultusunda Türkiye, bir takım önlemleri ve eylemleri öncelikli hale getirmiştir. Özellikle, tarımsal 
ürünlerde katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan Türkiye, tekstil ve hazır 
giyimi, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olan yükselen endüstriler olarak konumlamıştır. Ekonomik he-
defleri doğrultusunda ilerleyen Türkiye, artan nüfusun ve büyüyen ekonominin, tarımın ve imalatın su ayak izleri 
üzerinde yaratacağı baskıyı dikkate almalı, su konusunu makroekonomik kararlara entegre etmelidir.

Su ayak izinin olumsuz etkilerini azaltmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, su kaynaklarını 
kullanan tüm kesimlerin birlikte hareket etmesini gerektirir. Karar vericiler, yüksek su ayak izinin ve etkile-
rinin üstesinden gelebilmek için daha uygun stratejiler geliştirirken, iş dünyası ve bireyler farklı ölçeklerde 
çeşitli adımlar atmalıdır. Bu anlamda Türkiye’nin Su Ayak

İzi Raporu, su ayak izi kavramı etrafında tüm paydaşların katılımıyla yeni bir tartışma ortamı yaratmayı ve 
öneriler geliştirmeyi hedeflemektedir.

SONUÇ

İkim değişiklikleri ve su kaynaklarının  verimli kullanılmamasından kaynaklanan su ihtiyacının artmasına, 
kullanılan suyun ekosisteme tekrar kullanılabilir olarak kazandırılmaması sonucunda yer yüzünde belirli top-
lumlar su kıtlığı çekmeye başlamış, temiz ve kullanılabilir suya ulaşımları güçleşmiştir.  Bu olumsuz koşulların 
artması  sonucunda  iklim  mülteciliği kavramı  dahi hayatımıza girmiştir. Bunun önüne geçebilmek , yaklaşan 
olumsuz senaryoları erteleyebilmek  ve sürdürülebilirliği sağlamak için  farklı sektörlerde su ayak izi hesaplan-
malıdır. Endüstride  daha verimli su kullanımı sağlanmalı israfın önüne geçilmelidir. Evsel kullanımlarda dahi  
su israfını önelemek adına  toplumlar  bilinçlendirilmeli  su kullanımı kontrol altına alınmalıdır.
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 MERKEZİNDE İNCE PLAKA BULUNAN KAPALI KUTUDA ISI VE AKIŞ ANALİZİ

Çisil TİMURALP1, Zerrin SERT1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir/ Türkiye
Öz: Bu çalışmada, sürekli rejimde, merkezinde ince yalıtımlı bir plaka bulanan kare kapalı kutuda alt ve üst 
kenarları adyabatik kabul edilmiş, dikey kenarlardan biri ısıtılıp, karşı kenarı soğutulurken meydana gelen 
doğal taşınım olgusu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Süreklilik, Navier-
Stokes denklemleri ve Boussinesq yaklaşımının kullanıldığı enerji denklemi SIMPLE algoritması ve Ansys-
Fluent® ticari yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. L uzunluğunda ve 0.001H genişliğindeki plaka kapalı 
kutunun merkezinde yer almaktadır. Çalışma akışkanı olarak hava (Pr=0.71) kabul edilmiştir. Çalışmada Ray-
leigh sayısı (Ra=104-107) değiştirilerek, 4 farklı ince plaka uzunluğu (L=0.2H, 0.4H, 0.6H) ve 4 farklı plaka 
eğim açısı (θ = 0°, 45°,  -45°, 90°) için parametrik analiz yapılarak ısı ve akış analizi yapılmıştır. Problem iki 
boyutlu olarak ele alınmış, kütle, momentum ve enerjinin korunumunu temsil eden genel denklemler, uygun 
sınır şartları kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Tüm çözümlemeler için yakınsama kriteri 65 10−×  ola-
rak alınmıştır. Sonuç olarak akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri ve ortalama Nusselt sayısı farklı durumlar için 
verilmiştir. Elde edilen bu  sonuçlara göre plaka yatay konumdayken plaka uzunluğunun artması ısı geçişinde 
pek etkili olmamış, sıcaklık ve akım çizgilerinde benzer görüntü elde edilmiştir. Düşük Ra sayılarında kapalı 
kutuda düzgün bir döngü oluşurken, Ra sayısının artmasıyla bu düzgünlük bozulmuştur. Ra=107 değerinde ise 
tüm eğim açıları için, akım çizgileri plaka boyunca ters simetrik bir görüntü almıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapalı kutu, plaka, doğal taşınım

GİRİŞ

Kapalı hacimlerde, akış içerisine yerleştirilen plakalar, akış direncini ve yönünü etkilediğinden ısı transferi 
için önemli bir kontrol mekanizmasıdır. Bu yüzden kapalı kutularda sistem içerisine yerleştirilen geometrilerin 
doğal taşınım üzerine etkileri araştırılmaya devam edilmektedir. 

Kapalı kare kutu içerisine yerleştirilen iki adet ısıtılmış engelin, doğal taşınım ısı transferi ve akışkan akışı 
üzerine etkilerini Dağtekin ve Öztop (2001) sayısal olarak çalışmışlardır. Kapalı kutunun üst ve sol kenarları 
soğuk iken, sağ ve alt duvarları yalıtılmıştır. Plakanın farklı yükseklik ve pozisyonları için gerekli çözümleme-
ler yapılmıştır. Öztop vd. (2004) içinde ısıtılmış ince plaka bulunan hava dolu kare kapalı kutuda, Ra sayısını 
104 ile 106 aralığında değiştirerek doğal taşınımda ısıtılmış plakanın konumunun ve en/boy oranının ısı trans-
ferine ve akışa etkilerini incelemişlerdir. Plakanın yatay ve dikey konumunda ortalama Nusselt sayısının Ray-
leigh sayısı ile arttığını görmüşlerdir. Bilgen (2005) de yaptığı çalışmada benzer geometriyi kullanarak farklı 
Rayleigh sayılarında kanat uzunluğunu, kanatın konumunu, kanat malzemesini değiştirerek bunların etkisini 
incelemiştir. Nusselt sayısının; Rayleigh sayısının artan bir fonksiyonu iken kanat uzunluğu ve bağıl iletkenlik 
oranının ise azalan bir fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Ben-Nakhi ve Chamkha (2006), sol tarafından ısıtı-
lan sağ tarafından soğutulan ve sıcak yüzeyin ortasına yerleştirilmiş kanatçık bulunan kare kutu içerisindeki 
doğal taşınımı iki boyutlu olarak çalışmışlardır. Kanatçığın uzunluğu ve açısı değiştirilerek akış çizgileri ve 
sıcaklık kontürleri üzerindeki etkileri verilmiştir. Altaç ve Konrat (2009), izotermal plaka içeren sağ kenarın-
dan soğutulup diğer 3 kenarı yalıtılmış kabul edilen dikdörtgen kutudaki doğal taşınım ile ısı transferini ve 
akışı incelemişlerdir. Rayleigh sayısı, plaka uzunluğu ve plakanın konumu değiştirilmiş, artan Ra sayısı ile ısı 
geçiş oranının arttığı gözlenmiştir. İçerisinde adyabatik plaka bulunan yan duvarları sinüzoidal ve soğuk, alt 
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yüzeyinde L uzunluğunda sabit ısı akısı bulunan, kalan tüm yüzeylerin ise adyabatik kabul edildiği dörtgensel 
kutudaki doğal taşınımı Hussain vd. (2011) araştırmışlardır. Grashof sayısını, plaka eğim açısını ve sinüzoidal 
frekansını değiştirerek elde edilen sonuçları eş sıcaklık ve akım çizgileri ile açıklamışlardır. Saravanan ve 
Sivaraj (2012), içerisinde iki dikey ısı üreten plaka bulunan kapalı kutudaki doğal taşınımı araştırmışlardır. 
Isıtıcıların, aynı oranda veya farklı oranlarda eşit bir şekilde ısı ürettiği varsayılmıştır. Farklı konumlar ve ısı 
üretimi oranları için akış, ısı transferi ve ortalama Nusselt sayısına bakılmıştır. Plakaların bloke edici etkisinin 
ısı üretme oranına ve levhalar arasındaki mesafeye bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. İçi hava dolu ve arala-
rında d mesafesi olacak şekilde yerleştirilmiş iki dik ısı üreten plaka bulunan,  duvarları için farklı sınır şartları 
verilerek incelenen kare kapalı kutulardaki doğal taşınımı Saravanan ve Kumar (2014) analiz etmiştir. Pla-
kaların konumlarının ve dikey duvarlarına farklı sınır koşulları uygulanmasının ısı ve akışa etkisi verilmiştir.

Bu çalışmada da merkezinde ince yalıtımlı plaka bulunan kapalı kutularda laminer doğal taşınımla ısı trans-
feri ve akış analizi incelenmiştir. Parametrik çalışmada Rayleigh sayısı, ince plakanın uzunluğu ve eğim açısı 
değiştirilmiştir.

MATEMATİK MODEL

Şekil 1’de, kullanılan geometrinin koordinat sistemi ve sınır şartları görülmektedir. İncelenen geometri bir 
uzunluğu H olan kare kapalı kutu şeklindedir. Bu kutunun merkezinde uzunluğu L, genişliği 0.001H olan 
yalıtımlı ince bir plaka vardır. Kare kapalı kutunun alt ve üst cidarları yalıtımlı iken, soğutmanın gerçekleştiği 
soğuk cidar sıcaklığı TC  olarak alınmıştır. Sistemin tek ısı kaynağı olan sol cidar ise sabit Th sıcaklığında tutul-
maktadır. Kare kapalı kutunun içinin hava ile dolu olduğu kabul edilmiştir.  

Şekil 1. Analizi yapılan geometri ve sınır şartları.

Problemi tanımlayan genel korunum denklemlerinin çözümünde, akışın z yönünden bağımsız olduğu kabul 
edilerek, iki boyutlu (x,y), laminer, sıkıştırılamaz ve sürekli rejim şartları dikkate alınmıştır. Böylece bağımsız 
değişken sayısı azaltılmıştır. Ayrıca denklemlerin çözümünü kolaylaştırmak için doğal taşınım problemlerinde 
Boussinesq yaklaşımı kabulü de yapılmaktadır. Bu yaklaşımda kütle kuvvetindeki yoğunluk değişimi hariç, di-
ğer bütün akışkan özellikleri sabit kabul edilir. Bu kabuller altında denklemler aşağıdaki şekilde yazılmaktadır.
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Denklem (1) - Denklem (4)’de ( ,u v ) hız bileşenlerini, ρ  akışkanın yoğunluğu, P  basıncı,  υ  kinematik 

viskoziteyi, β  ısıl genleşme katsayısını, g  yerçekimi ivmesini, T sıcaklığı, 0T  referans sıcaklığını, α  ise ısı 
yayınım katsayısını temsil etmektedir.

Matematiksel modelin tanımlanması ve çözülmesi için tüm değişkenlere ait sınır şartlarının belirlenmesi gere-
kir. Hesaplamada kullanılan sınır şartları aşağıda verilmiştir.

Sınır şartlar

Sıcak cidar: 0,     hu v T T= = =  

Soğuk cidar:      0,     cu v T T= = =  

Yalıtımlı cidarlar ve plaka yüzeyleri:    0,     0Tu v
n

∂
= = =

∂
 

Burada n duvara dik doğrultuyu temsil etmektedir.

NÜMERİK ÇÖZÜM

Bu çalışmada, problemi tanımlayan genel korunum denklemleri, sonlu hacimler metodu ile çalışan Ansys-
Fluent® ticari koduyla çözülmüştür. Nümerik çözümlerde konveksiyon terimlerinde ikinci mertebeden (Se-
cond Order Upwind) şema, basınç – hız çifti ayrıklaştırılmasında SIMPLE algoritması, basınç interpolasyonu 
için PRESTO algoritması kullanılmıştır.

İçi hava (Pr=0.7) ile dolu kapalı kutuda laminer doğal taşınım etkileri Rayleigh sayısı (Ra) değiştirilerek analiz 
edilmiştir. Boyutsuz sayılardan Prandtl ve Rayleigh sayısı aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 3( )Pr , h cg T TRa Hβν
α ν α

−
= =   \* MERGEFORMAT (5)

Yüzeydeki boyutsuz sıcaklık gradyanına eşit olan ve yüzeyde taşınım ile olan ısı geçişinin bir ölçüsünü veren 
ortalama Nusselt sayısı bu çalışmada hesaplanmıştır. Soğuk duvar yüzeyi boyunca hesaplanan ortalama Nus-
selt sayısı 
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yukarıdaki şekilde yüzey integrali alınarak hesaplanmıştır.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak yapılan ANSYS-Fluent® çalışmalarında, güvenilirlilik kriterleri-
nin sağlanması gerekir. Bu güvenlik kriterlerinden biri çözümün gerçek değerleri vermesi için, çözümün hücre 
yapısından bağımsız olması diğeri de genel korunum denklemlerini sağlanmasıdır.

Ağdan bağımsızlık testi için L=0.6H plaka uzunluğuna, θ=90° plaka eğim açısına sahip kapalı kutuda üç farklı 
ağ yapısında çözümler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ortalama Nusselt sayıları üç farklı ağ yapı-
sında Tablo 1’de verilmiştir. Üç ağ yapısında da üçgen elemanlar kullanılmıştır. Ağ yapısı 1’de 11764 düğüm 
sayısı (23006 hücre sayısı), Ağ yapısı 2’de 46534 düğüm sayısı (92024 hücre sayısı), ağ yapısı 3’te ise 183402 
düğüm sayısı (364720 hücre sayısı) vardır. Bu çalışmada Ağ Yapısı 2 ile belirtilen ağ yapısının uygun olduğu 
belirlenmiş ve diğer tüm durumlarda bu ağ yapısı ile hücre yapıları oluşturulup, çözümler elde edilmiştir. Ay-
rıca optimum ağ yapısının element kalitesi (orthogonal quality) 0.6888 çıkmıştır. 

Tablo  1. L=0.6H ve θ=90° için ortalama Nusselt sayısı ile ağdan bağımsızlığın gösterilmesi.

Nu

Ağ Yapısı 1 Ağ Yapısı 2 Ağ Yapısı 3

Ra 11764 
düğüm 

23006 
hücre

46534 
düğüm

92024 
hücre

183402 
düğüm

364720 
hücre

104 1.9194 1.9141 1.9134

105 4.4645 4.4594 4.4583

106 8.8101 8.7858 8.7801

107 16.6987 16.5393 16.5025

BULGULAR ve TARTIŞMALAR

Çalışma farklı Rayleigh sayılarında (Ra=104-107), farklı plaka uzunluğunda (L=0.6H, 0.4H, 0.2H) ve plakanın 
farklı eğim açılarında (θ=0°, 45°, -45°, 90°) gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) 
yöntemi ile yapılan bu çalışmada doğal konveksiyonla gerçekleşen ısı transferi incelenmiştir. 

Şekil 2’de plaka yatay konumdayken (θ=0°) plaka uzunluğu 0.2H ve 0.4H alındığında Ra=104 ve Ra=107 
değerlerinde eş sıcaklık eğrileri ve akım çizgileri verilmiştir. Ra=104 durumunda eş sıcaklık eğrileri sol alt ve 
sağ üst köşelerde sık şekilde dizilmişlerdir. Isınan havanın yükselmesiyle, plakanın üstünde kalan bölgede sol 
cidardan sağ cidara doğru sıcaklık yayılmış, alt bölgede ise soğuk akışkan sıcak akışkanın terk ettiği bölgeye 
doğru ilerlemiştir. Akım çizgilerine bakıldığında ise plakayı merkezde kabul eden kapalı kutuyu kapsayacak 
şekilde, saat yönünde düzgün dağılı çevrimin oluştuğu görülmektedir. Ra=107 değerinde eş sıcaklık eğrileri 
plakaya paralel olacak şekilde dizilmiş bir görünüm almışlardır. Isınan akışkan plakanın üstünde yer alırken 
plakanın alt kısmında yer alan bölgede sıcaklık daha düşüktür. Akım çizgilerinde ise düzgün döngü bozulmuş, 
sıcak olan sol cidar yakınında yukarı doğru, sağ cidar yakınında ise aşağı doğru uzamış dörtgensel bir görüntü 
almıştır. Plaka uzunluğu arttırılıp L=0.4H alındığında eş sıcaklık ve akım çizgilerinin L=0.2H ile hemen he-
men aynı çıktığı görülmektedir. Yatay konumda plaka uzunluğunun arttırılmasının sıcaklık dağılımı ve akım 
çizgilerinin değişimi üzerine bir etkisi olmamıştır.
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Şekil 2. θ=0°’da L=0.2H ve 0.4H, Ra=104 ve 107 için sıcaklık dağılımları (solda) ve akım  
çizgileri (sağda).

Şekil 3’de plaka dikey konumdayken (θ=90°) 2 farklı plaka uzunluğu ve Ra sayısında eş sıcaklık eğrileri ve 
akım çizgileri verilmiştir. L=0.2H uzunluğunda eş sıcaklık eğrileri ve akım çizgileri Şekil 2’dekine benzerdir. 
Şekil 2’de Ra=104 değerinde plaka konumu nedeniyle akım çizgileri elips şeklindeyken Şekil 3’de dairesel bir 
görüntü almıştır. L=0.4 H ve Ra=107 için akım çizgilerinden ortadaki hareketsiz bölgenin plaka boyunca arttığı 
açıkça görülmektedir.
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Şekil 3. θ=90°’de L=0.2H ve 0.4H, Ra=104 ve 107 için sıcaklık dağılımları (solda) ve akım çizgileri  
(sağda). 

Ra=107 ve L=0.6H durumumda, farklı eğim açılarının sıcaklık ve akış üzerine etkileri Şekil 4’de verilmiştir. 4 
farklı eğim açısında da eş sıcaklık eğrileri birbirlerine paralel olacak şekilde dizilmişlerdir. Plakanın üstünde 
kalan bölgedeki akışkan sıcaklığı alt bölgeye göre daha yüksektir. θ=45° ve θ=90° konumlarında plakanın 
sol tarafındaki sıcaklık sağ tarafta kalan bölgeye göre biraz daha yüksektir. Akım çizgileri ise her durum için 
plaka boyunca ters simetrik bir görüntü almıştır. θ=0° konumunda tek merkezli düzgün olmayan bir döngü 
varken, eğim açısının değişimi ile tek merkezli döngü yerine iki merkezli döngüler oluşmuştur. Özellikle ince 
plakanın dik (θ=90°) konumda kapalı kutu iki hacme bölünmüş gibi davranmakta, akım çizgileri plakanın üst 
ve alt boşluğunda dolanarak çevrimi tamamlamaktadır. Plaka uzunluğu boyunca kutunun sağ ve sol tarafında 
iki ayrı döngü meydana gelmiştir.
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Şekil 4. L=0.6H ve Ra=107 için farklı eğim açılarında sıcaklık dağılımları (solda) ve akım çizgileri  
(sağda). 
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Şekil 5. L=0.6H için ince plaka eğim açısı ve Rayleigh sayısı değişiminin ortalama Nusselt sayısı  
üzerine etkisi.

Şekil 5’de 0.6H uzunluğundaki plaka için yatay ve dikey konumlarda Ra sayısı değişiminin Nusselt sayısının 
üzerine etkisi verilmiştir. Her iki konum için de Ra sayısının artmasıyla Nusselt sayısı artmıştır. Plakanın yatay 
veya dikey konumda olması ortalama Nusselt sayısını çok fazla etkilemezken yatay durumda Nusselt sayısı 
biraz daha yüksek çıkmıştır. Bu artış Ra sayısının düşük değerlerinde daha da belirgindir.

SONUÇ

•	L=0.6H uzunluklu yalıtımlı plaka dik konumda tutulunca kapalı kutu  sanki iki hacme bölünmekte, çevrim 
kapalı kutu üst ve alt cidarlara yakın gelişmekte, kapalı kutu merkezinde bir çevrim oluşmamaktadır. Bu du-
rumda da ısı geçişi minimum olmaktadır. 
•	Rayleigh sayısı arttıkça, yoğun izotermal eğriler gözlenmekte ve ısı transferi şiddeti artmaktadır.
•	Yatay konumda iken ince plaka eğim açısı ve ince plaka uzunluğunun ortalama Nusselt sayısı üzerine pek 
etkisi yoktur.
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BİR KANAT PROFİLİNDE AERODİNAMİK PERFORMANSIN SAYISAL ANALİZİ

Çisil TİMURALP

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir/ Türkiye
Öz: Bir uçağın hava içerisindeki davranışı, uçağa etki eden kuvvetler tarafından belirlenir. Üst yüzeyi alt yü-
zeye göre daha kavisli olan ve su damlasına benzeyen kanat yapısında bu durum basınç farkı meydana getirir. 
Alt yüzeyde üst yüzeye göre daha fazla bir basıncın oluşması kaldırma kuvvetini sağlar. Kanat profillerinin ae-
rodinamik performans özelliklerini artırmak, kanat profili etrafında oluşan kaldırma kuvvetinin arttırılması ve 
sürükleme kuvvetini azaltılması ile sağlanır. Böylelikle hava araçlarında da farklı uçuş şartlarında farklı kanat 
profil geometrileri ile uçuş gerçekleşir. Kanat profilleri uçakların hızlarına göre değişiklik gösterir. Düşük hız-
larda kanat kısmı daha kavisli iken savaş uçakları gibi yüksek hıza sahip uçaklarda kanat profilinin üst kavisi 
daha azdır. Günümüzde pek çok ülke tarafından geliştirilmiş çok çeşitli kanat profilleri vardır.  Bu çalışma-
da, bir kanat profili üzerindeki basınç dağılımı ve aerodinamik özellikler Reynolds ortalamalı Navier–Stokes 
denklemlerini sonlu hacim metodu ile çözen Ansys-Fluent® ticari yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İki 
boyutlu bir cismin arkasındaki akışı boyunca akım özellikleri değişmediğinden, bir cismin aerodinamik per-
formansı incelenirken sadece bir tek kesitinin etrafındaki akışı incelemek yeterlidir. Bu yüzden çalışmada fark-
lı hücum açılarındaki iki boyutlu kanat profilinin aerodinamik özellikleri incelenmiş, optimum ağ yapısının 
belirlenmesinde duvar fonksiyon (y+) değerleri kontrol edilmiştir. Farklı hücum açısındaki kanat profillerinin 
basınç dağılımları, yüzey sürtünme ve kaldırma katsayıları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aerodinamik, hücum açısı, kanat profili.

GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde, hızlı gelişen sektörler arasında sayılan havacılık sektörü, bu alanda yapılan yatırımlar 
göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda da öneminin devam edeceğini göstermektedir. Deneysel çalışma-
larda tasarım model prototipinin testte yer alması gerekmektedir. Bu da maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan akışlarını içeren problemleri çözmek ve analiz etmek için 
sayısal yöntemler ve algoritmalar kullanan akışkanlar mekaniğinin bir koludur. Oldukça karmaşık problemler 
için, çeşitli ağ boyutu ve tipleri oluşturmak HAD uygulamasında rutin bir işlem haline gelmiştir. Günümüzde 
HAD, testlerde maliyeti ve prototiplerin üretilme zamanını düşürürken, geliştirme, doğrulama, optimizasyon 
gibi işlemlerde sıkça kullanılmaktadır. Uçaklar üzerindeki sayısal tahminlerin rüzgar tünellerinden elde edilen 
deneysel sonuçlarla uyumlu olup bunları tamamladığını söyleyebiliriz.

Bu çalışmada HAD yöntemlerinden sonlu hacimler metodunu kullanan Ansys-Fluent®  ticari programı ile 
kanat üzerine gelen aerodinamik yükler hesaplanarak Reynolds sayısı ve hücum açısının değişiminin bu yükler 
üzerindeki etkileri incelenmiştir.

ANALİZ YÖNTEMİ

Kanatlar uçağı havaya kaldıran ve havada tutan en önemli yapıdır. Bir kanat geometrisi, uçağın çıkacağı hız-
lara göre farklılık gösterirken, kanatın üst ve kesit geometrilerinin de tipik bazı özellikleri vardır. Kanatların 
boylamasına doğrultuda kesilmeleri halinde elde edilen yanal kesit görünümüne kanat profili (airfoil, aerofoil) 
adı verilir.
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Kanat profili; hava, su gibi bir akışkan içinde hareket eden taşıta en uygun kaldırma/sürükleme oranını vermek 
için tasarlanmış genellikle damla şeklindeki kesitlerdir. Kendisini çevreleyen havanın fiziksel özelliklerini 
uçuş için gerekli olan kullanışlı bir kuvvete dönüştürür (Dingle, 2005).

Kanatların profilinin hava akımını karşılayan dairesel kenara hücum kenarı, hava akımının kanat profilini terk 
ettiği sivri kenara ise firar kenarı adı verilmektedir. Kanat profilinde hücum ve firar kenarlarını birleştiren 
doğru veter olarak tanımlanmaktadır. Kanat profilleri  kendilerinden beklenen aerodinamik özelliklere göre 
çeşitlilik gösterir. Eğrilik, kalınlık, maksimum kalınlığın yeri, hücum kenarı yarıçapı ve firar kenarı açısı gibi 
geometrik faktörler kanat profilinin aerodinamik özelliklerini belirler. Örneğin; kanat profilinin firar kenarı 
sivridir. Bu kalite açısından önemlidir ve ayrıca aerodinamik taşımanın oluşturulmasını sağlar.

                                      

Şekil 1. Kanada Etkiyen Kuvvetler (Hansen,2015)        Şekil 2. Kanat Profili Geometrisi (Dingle,2005)

Şekil 1’de kanat üzerine etkiyen kuvvetler verilmiştir. Akıştan gelen bileşke kuvveti F,  V∞ ’a dik ve paralel ola-
cak şekilde ayrışır. Aerodinamik kuvvetin hava hızına dik bileşenine kaldırma kuvveti (L), hava hızına paralel 
bileşenine ise sürükleme kuvveti (D) denir. Uçak için tasarlanan bir kanatta L/D oranının maksime edilmesi 
gereklidir. Kaldırma kuvveti yerçekiminin üstesinden gelmek için kullanılan kuvvettir ve bu kuvvet ne kadar 
büyükse yerden kaldırılabilecek ağırlık o kadar fazla olur. Sabit hızı korumak için sürüklenme motordan gelen 
itme kuvveti ile dengelenmelidir. M momenti ise hücum kenarından c/4 mesafesinde bulunur. Kanat yukarı 
doğru hareket ettiğinde bu değer pozitiftir (Hansen,2015).

Kanat profillerinin karakteristikleri ise Şekil 2’de gösterilmiştir. Simetrik kanatta, veter çizgisinin her iki yanı 
da aynı kavise sahipken asimetrik yapıda üst yüzey alt yüzeyden daha geniş bir kavise sahiptir. Tüm kanat 
profillerinde firar kenarı sivridir. Kamburluk eğrisi, kanat üst yüzeyi ile alt yüzeyi arasındaki orta noktaları 
birleştiren eğridir. Kamburluk ise kamburluk eğrisi ile veter doğrusu arasındaki maksimum mesafedir. Kalınlık 
ise veter boyunca değişirken maksimum değere ulaştıktan sonra firar kenarına doğru incelir (Dingle, 2005).

Hücum açısı (α), uçuş doğrultusu ile veter çizgisi arasında kalan açıdır. Bu açı kaldırma ve sürükleme kuvvet-
lerini etkilemektedir.

Kaldırma katsayısı (CL)              
( ) 21/ 2

LF
V A∞×ρ× ×

                                                                                             (1)

    

Sürükleme Katsayısı (CD)          
( ) 21/ 2

DF
V A∞×ρ× ×

                                                                                                    (2)
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Bu formüllerde FL kaldırma kuvveti, FD ise sürükleme kuvveti, ρ yoğunluk, V∞  hız, A karakteristik alanı tem-
sil etmektedir. Kaldırma kuvveti serbest akıma dik doğrultuda yukarı doğru etkiyen kuvvet iken sürükleme 
kuvveti havanın uçağın hareketine gösterdiği direnç olduğundan, uçağın hareket doğrultusunda, harekete zıt 
yöndeki kuvvet bileşenidir. Burada CL ve CD boyutsuz katsayılardır.

MATEMATİKSEL MODEL 

Çözümlemede kullanılan mesh yapısı Şekil 3’de verilmiştir. Rüzgar tüneline hava U sabit hızıyla girmekte ve 
kanadın üzerinden akışa devam etmektedir. Kanat profili duvarlardan etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmiş-
tir. Geometri nedeniyle üçgen mesh yapısı kanat civarında daha sık olacak şekilde kullanılmıştır. Türbülans 
modeli olarak Spalart-Allmaras türbülans modeli seçilmiştir. Bu modelin özellikle havacılık uygulamalarında 
sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Optimum mesh sayısı için kanat cidarlarına yapılan y+ adaptasyonları sonu-
cunda yaklaşık 572426 node sayısına ulaşılmıştır.

Şekil 3. Mesh Yapısı

Çalışmada dört farklı hücum (α=0°,5°, 10°, 20° ) açısında çözümler gerçekleştirilmiştir. Taşıma ve sürükleme 
katsayılarının sadece hücum açısı ve profil geometrisine değil aynı zamanda Reynolds sayısı (Re) ve Mach sa-
yısına da bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Bu çalışmada yüksek hızlara çıkılmadığı için Mach sayısı ile ilgili 
değerler alınmamıştır. Ayrıca hücum açısının büyüklüğü kanadın taşıma kuvveti ile yakından ilgidir ve hücum 
açıları genellikle sınırlı açılardır (α < 15 ÷ 20°).

KANAT PROFİLİ ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN TÜRBÜLANS MODELLERİ

Ahmed vd. (1998) ise NACA0012 profilinin etrafında oluşan akım alanıyla ilgili sayısal çözümlemeler yap-
mışlardır. 2 boyutlu olarak yaptıkları çalışmada türbülans modeli olarak k-Ɛ modelini kullanmışlardır. Akış 
alanı, kaldırma ve sürükleme katsayılarını içeren akış karakteristikleri farklı dönme hızları için hesaplanmıştır. 
Baker (2005) son 35 yılda hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde kullanılan mesh gelişimini çözümün doğrulu-
ğu, ağ boyutu ve ağ tipi bakımından inceleyerek bir uçağın transonik seyri sırasında sürüklenmesini tahmin 
etmede kullanılan çeşitli Navier-Stokes kodlarının doğruluğunun değerlendirmesini yapmıştır. Shan vd. (2005) 
NACA0012 profili üzerindeki akış ayrılmalarını 4o’lik hücum açısı ve Reynolds sayısının 105 olduğu durum 
için incelemişlerdir. Shan vd. (2008) yaptıkları diğer bir çalışmada ise bir NACA0012 kanat profili üzerinde 6° 
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‘lik bir hücum açısında subsonik akış ayrımını ve vorteks oluşumlarıyla akış ayrımını nümerik olarak 3 farklı 
durum için incelemişlerdir. Daud vd. (2011) kanal için tam gelişmiş ve NACA0012 profili üzerinden akış için 
Fluent programını kullanarak türbülansın akış üzerindeki etkilerini sayısal olarak çözmüşlerdir. Çözümlemeler 
3 farklı türbülans modeli (k-Ɛ, RNG, k-ω) için yapılmıştır. Zhou vd. (2011) Reynolds sayısını 5.3x103–5.1 
x104, hücum açısını da 0°-90° arasında değiştirerek NACA0012 kanat profilindeki ortalama kaldırma ve sü-
rükleme katsayılarının Reynolds sayısı ve hücum açısına göre değişimi incelenmiştir. Yao vd. (2012) NACA 
0018 rüzgar türbin kanat profilinin aerodinamik performansını iki boyutlu nümerik olarak çalışmışlardır. Kal-
dırma ve sürükleme katsayıları 4 farklı türbülans modeli (standart k-Ɛ, RNG k- Ɛ, Reynolds stress, transition 
SST) için analiz edilerek deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Patil ve Thakare (2015) NACA0012 kanat 
profilindeki kaldırma ve sürükleme katsayılarını 0°-80° arasında değişen hücum açıları için 10000 ile 800000 
aralığındaki Reynolds sayısı için nümerik olarak çalışmışlardır. Türbülans modeli olarak standart k-Ɛ modeli 
seçilmiştir. Reynolds sayısı arttıkça kaldırma ve sürükleme kuvvetleri artmıştır. Yılmaz vd. (2016) 3 farklı ka-
nat tipi, hız ve Reynolds sayılarında -4° ile 26° arasında değişen hücum açıları için aerodinamik parametreler-
den CL, CD ve CL/CD aerodinamik parametrelerini karşılaştırarak kanat profillerinin performanslarını subsonik 
rüzgar tünelinde deneysel olarak çalışmışlardır.

Türbülanslı akışlarda çözümlerin doğruluğu duvar etkilerinin doğru tahmin edilmesine bağlıdır. Akış alanında 
bir duvarın varlığı duvara normal yöndeki bileşenlerin sönümlenmesine ve türbülanslı akışın yöne bağımlı 
olmasına sebebiyet verdiği gibi türbülans üretiminin akış alanında oluşan kesme tabakası boyunca artmasına 
da sebep olur (Kalkan ve Tuncer, 2014). Duvar etrafındaki akışın modellenmesine yönelik temel olarak iki 
yöntem bulunmaktadır. Yöntemlerden biri, duvar etrafında yüksek çözünürlükte ve oldukça yoğun bir çözüm 
ağı oluşturarak akış değişkenlerinin ve türbülans parametrelerinin çözülmesidir. Bu yöntemin uygulanması 
düşük-Reynolds-sayılı (DRS) türbülans modeli gerektirmektedir. Öte yandan, Reynolds sayısının yükselmesi 
duvar etkileri altındaki bölgenin küçülmesine sebep olmasına rağmen, duvar etrafındaki gradyanların hesap-
lanması hala oldukça kritiktir. Bu noktada, basit bir mühendislik yaklaşımı ile söz konusu gradyanların hesaba 
katılması için bir fonksiyon sunulabilir Bu fonksiyon, yüksek çözünürlüklü bir çözüm ağına gerek duymadan, 
duvar ve akış alanı arasında bir köprü kurar ve hesaplama maliyetini düşürür. Bu yöntem duvar fonksiyonu 
yaklaşımı olarak adlandırılır ve bir yüksek-Reynolds-sayılı (YRS) türbülans modelini gerektirir (Kalkan ve 
Tuncer, 2014). Bu çalışmada da kanat civarına sık ağ yapısı uygulanarak, y+ değerleri kontrol edilmiştir.

BULGULAR

Şekil 4’te farklı hücum açıları için basınç kontürleri verilmiştir. Kanadın alt ve üst yüzeyleri arasında bir basınç 
farkı oluşması aslında kanat etrafından geçen havanın hız kazanmasıyla ilgilidir.  Tüm açılarda kanadın üst 
kısmında oluşan statik basınç alt kısmında oluşan basınçla karşılaştırıldığında daha düşüktür. 0° için statik ba-
sıncın en yüksek değeri ön yüzeyde gözlenirken hücum açısının 20° olduğu durumda alt yüzeyde oluşarak üst 
ve alt yüzey arasındaki basınç farkı artmıştır. Kaldırma kuvveti, yerçekimine zıt yönlü bir kuvvet olduğundan, 
alt yüzeydeki basınç ne kadar yüksek, alt ve üst yüzey arasındaki basınç farkı da ne kadar fazla olursa kaldırma 
kuvveti de o kadar büyük olur. Hücum açısının artmasıyla kaldırma kuvveti de artmıştır.

Gerek taşıma katsayısının gerekse sürükleme katsayısının hücum açısıyla değişimleri, küçük ve orta hücum 
açılarında çok düzenli, yüksek diye nitelendirilebilecek hücum açılarında ise bu düzenin bozulduğu bilinmek-
tedir.  Şekil 5’te de α=0° ve α=20° hücum açılı kanat profilinin etrafındaki akım çizgileri verilmiştir. Hücum 
açısı α=0° olan, hava kanadının etrafındaki akım çizgileri düzgün yayılıdır ve kanadı firar kenarından düzgün 
bir şekilde terk ettiği gözlenmektedir. α=20° hücum açılı kanat profilinde ise kanadın üst yüzeyinden başla-
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yarak akım çizgileri bozulmakta ve girdaplı, karmaşık bir akım bölgesi oluşmaktadır. Bu da taşıma artışlarını 
kısıtlamaktadır. Bu olay tutunma kaybı olarak bilinmektedir.

α=0° α=5°

α=10° α=20°

Şekil 4. Basınç kontürlerinin hücum açısı ile değişimi.

α=0° α=20°

Şekil 5. Normal hücum açısı ve 20° hücum açısı için akım çizgileri.

SONUÇ 

Hücum açısı arttıkça alt ve üst yüzey arasındaki basınç farkı arttığından kaldırma kuvveti artmıştır. Kaldırma 
katsayısı artan hız ile artış göstermiştir. Hız arttığında ise sürükleme katsayısı azalmıştır.

Hücum açısı arttıkça kanat profili etrafındaki akım çizgileri bozulmaktadır.
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BALİSTİK ETKİ ALTINDA SERAMİK ÖN YÜZLÜ ÇELİK ZIRH SİSTEMİNİN ÇELİK 
PLAKASINDA OLUŞAN GERİLME DURUMUNUN İNCELENMESİ

Barış KALAYCIOĞLU 1, Alemdar ONGUN1

1Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye
Öz: Bu çalışmada, 7,62 mm kalibreli mermi darbesine maruz seramik ön yüze sahip çelik zırh sisteminin, 
arka yüzündeki çelik plakasında oluşan plastik von_Mises eşdeğer gerilme durumu balistik sayısal analiz yar-
dımıyla incelenmiştir. Tasarımda zırhın seramik ön yüzeyi için 10 mm kalınlığında altıgen Alümina (Al2O3) 
seramikler ve arka yüzeyi için S235 zırh çeliğinden üretilmiş 6 mm kalınlığında plaka tercih edilmiştir. Zırh 
sisteminin balistik sayısal analizleri Ansys Explicit/Dynamic sonlu eleman programında gerçekleştirilmiştir. 
Analizlerde çelik plaka için yüksek hızlarda plastik deformasyona izin veren Johnson-Cook malzeme modeli 
ve seramikler için de Johnson-Holmquist malzeme modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda çelik plakada mer-
mi darbesi sonucu maksimum 577,7 MPa plastik von Mises efektif gerilmesinin oluştuğu ve plakada plastik 
deformasyon dışında herhangi bir hasarın oluşmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik ön yüzlü çelik zırh sistemleri, Balistik analiz, Plastik von_Mises eşdeğer gerilme, 
Yüksek şekil değiştirme hızı

GİRİŞ

Seramik ön yüzlü çelik zırh sistemlerinde, Şekil 1.’ de görüldüğü üzere ön yüzde bulunan seramik malzeme, 
çarpma anında merminin kinetik enerjisinin bir kısmı absorbe etmenin anında, sivri ve düzgün yapısını körel-
tip, mermi geometrisini bozarak, merminin çelik plakaya olan darbe etkisini azaltmaktadır (Fawaz, Zheng, & 
Behdinan, 2004). Mermi seramik malzemeye çarptıktan sonra bozulan geometrisi ile çelik arka plakada daha 
yaygın bir yüzeye etki eder ve geri kalan enerjisi çelik plaka tarafından absorbe edilir (Hetherington, 1992; 
Sadanandan & Hetherington, 1997; Shockey et al., 1990; Wilkins, 1978). 

Seramikler, balistik anlamda düşük yoğunluğu, yüksek sertliği ve basınç altında gösterdiği yüksek dayanım-
ları nedeniyle son 30 yıldan daha fazla süredir zırh sistemlerinde kullanılmaktadırlar (Holmquist & Johnson, 
2005). Balistik alanda en yaygın olarak kullanılan türleri bor karbür “B4C”, silisyum karbür “SiC” ve alümina 
seramikler “Al2O3” olup, Çizelge 1.’ de mekanik özellikleri gösterilmiştir.

Çizelge 1. Zırhlarda Kullanılan Seramiklerin Mekanik Özellikleri  (Glease, 1995)

Özellikler Al2O3 SiC B4C

Yoğunluk (kg/m3) 3900 3100 2500

Sertlik (HV) (GPa) 1600 (15) 2700 (27) 3870 (38)

Elastisite Modülü (GPa) 370 410 460

Eğilme Mukavemeti (MPa) 380 550 750

Zırh çelikleri, yük taşıyabilme özelliği, yüksek mukavemet ve sünek davranışlarının kombinasyonlarıyla ba-
listik darbe altında enerji sönümleyici olarak görev yapmaktadırlar (Backman & Goldsmith, 1978; Corbett, 
Reid, & Johnson, 1996; Zukas, 1990). Sıklıkla tercih edilen bazı zırh çeliklerine ait mekanik özellikler Çizelge 
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2.’ de gösterilmiştir. Bu çalışmada mermi darbesi sonrası çelik plakada oluşacak plastik deformasyonun izle-
nebilmesi için zırh çeliklerine göre çok daha sünek bir malzeme olan S235 çeliği tercih edilmiştir.

Çizelge 2. Zırh malzemesi olarak kullanılan bazı çeliklerin mekanik özellikleri (Plate, 2017; Sönmez & 
Ceyhun, 2014; SSAB, 2017)

Ticari Adı Sertlik (HB)
Akma 

Dayanımı 
(MPa)

Çekme 
Dayanımı 

(MPa)

Charpy -V    
(-40 °C) 
(Joule)

M-Protect 500 480-540 1250 1600 20

Armox 500T 480-540 1250 1450-1750 32

Ramor 300 260-320 820 940 60

Hardox 400 370-430 1000 1200-1400 45

Hardox 500 470-540 1400 1500-1600 37

S235 235 360 10

TEORİK ÇALIŞMALAR

Balistik sayısal analizlerde seramik malzeme modeli olarak Johnson - Holmquist malzeme modeli, çelik pla-
ka ve mermi malzemesine ait malzeme modeli olarak yüksek hızlarda plastik şekil değişimine izin veren JC 
malzeme modeli seçilmiştir. Seramik ön yüze sahip çelik zırh sistemine ait sayısal analiz modelinde 280.548 
düğüm noktası ve 216.423 ağ elemanı kullanılmıştır. Modelde alümina seramikler 3 boyutlu, 20 düğümlü, ter-
mal ve yapı analizi özellikli solid 186, tetrahedral mesh elemanı ile, çelik plaka ise solid 186, hexahedral mesh 
elemanı ile modellenmiştir. Mermi darbesine maruz alümina seramik ön yüzlü çelik zırh sisteminin balistik 
sayısal analizinde Alümina seramikler, S235 çelik plaka yüzeyine yapışık alınmıştır. NIJ – 0108.01 Seviye 4’ 
balistik standardına göre 7,62mm kalibreli mermi hızı 838±15 m/sn olarak alınmıştır.

Şekil 2. Zırh sistemine ait model elemanları

SONUÇ

7,62mm kalibreli mermi darbesine maruz alümina seramik ön yüzlü çelik zırh sisteminin balistik sayısal ana-
lizinde zırhın çelik plakasında şekil 4. te de gösterilmiş olan maksimum 577,7 MPa plastik von Mises efektif 
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gerilmesinin oluştuğu, bu gerilme değerinde plakada herhangi bir delinme ve yırtılmanın oluşmadığı tespit edil-
miştir.

Şekil 4. Çelik plakada oluşan plastik von Mises efektif gerilme dağılımı
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AGISOFT VE PIX4D YAZILIMLARININ KONUMSAL UYUM ANALİZİ

Umut Güneş SEFERCİK, Umut ÇAĞLAYAN, Can ATALAY*

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak / Türkiye
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği, Zonguldak / Türkiye

Öz: Görüntüden yapısal model oluşturma (Structure from motion - SFM) algoritması, güncel bir trend olan 
optik bileşenli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile toplanan veri setlerinden azami düzeyde fayda sağlamak için 
kullanılan yazılımlara entegre temel bir görüntü eşleme yaklaşımıdır. Her ne kadar görüntü eşleme ve yoğun 
nokta bulutu yazılımları ortak algoritmaları barındırsalar da değişken parametrelerden kaynaklanabileceği gibi 
aynı parametreler altında bile sonuç ürünlerinde yazılımların içerisinde çalışan gömülü modüllere ve mantıksal 
yaklaşımlara dayalı karakteristik farklılıklar ile karşılaşılabilir. Literatürde sıklıkla kullanılan modelleme yazı-
lımlarının görüntü temelli üretim söz konusu olduğunda algoritma farkları göz önüne alınmaksızın kullanıldığı 
ve ürünler üretildiği ancak konumsal anlamda karşılaştırmaların tam anlamıyla tasvirlenemediği belirlenmiştir. 
Amaca yönelik farklı disiplinler içinde gelecekteki araştırmalara referans olabilmesi adına bu çalışma gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu kampüsü Optik-
İHA kompozisyonuyla çift geçişli, farklı yüksekliklerden, bina bazlı radyal ve oblik olarak uçulmuş; yüksek 
çözünürlüklü hava fotoğrafları elde edilmiştir. SFM algoritmasını temel alan Agisoft ve Pix4D yazılımlar ile 
değerlendirme aşamasında 17 adet Yer Kontrol Noktası tesisi gerçekleştirilen kampüsün 3B Sayısal Yüzey 
Modeli (SYM) üretilmiştir. Her iki yazılımla da üretilen 25 cm.lik 3B SYMler; Agisoft yazılımı ile üretilmiş 
olan SYM referans alınarak görsel ve istatistiksel olarak yatay ve düşüy uyumları irdelenmiştir. Sonuç olarak 
SFM tabanlı her iki yazılımın da karşılaştırmalı şekilde başarısı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SFM, SYM, Agisoft, Pix4D, Kalite

GİRİŞ

Günümüz teknolojisindeki gelişmeler, veri kalitesi ve elde edilmesi konusudan ki ivmelenmeleri peşinden 
getirmiştir. Çeşitli disiplinlerin veriyi entegrasyonda işleyerek bilgiye geçiş sürecini hızlandırıp farklı etkile-
şimler yaratmışlardır. Hava kaynaklı lazer tarama (ALS) ve insansız hava aracı (İHA) bu entegrasyonun bir 
ürünü olduğu gibi aynı zamanda veri elde etmek için uzaktan algılama teknolojilerinin başlıca platformların-
dan olmuşlardır. Elde edilen ürünlerin ortak veri türü olan nokta bulutları X, Y planimetrik koordinatları ve Z 
yükseklik değerleriyle nesnelerin yüzeylerinin ayrıntılı tanımlanmasını sağlar. Structure-from-Motion (SfM) 
algoritması 2 boyutlu görüntülerden herhangi bir nesnenin 3 boyutlu hali ile ilgili bilgi veren bu süreç, birbir-
lerini izleyen bir dizi geometrik işlemden oluşmaktadır(Lowe 2004, Yakar ve Doğan 2017). Bu çalışmada, en 
çok tercih edilen SfM tabanlı görüntü eşleştirme algoritmasına sahip yazılım paketlerinden ikisi olan Agisoft 
ve Pix4D uyumları kapsamlı şekilde analiz edilmiştir. Analizde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ana 
yerleşkelerinden biri farklı arazi sınıflarını içeren çalışma alanı olarak kullanılmıştır.

Çalışma aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: çalışma alanı bölüm 2’de verilmiştir ve veri işleme metodolojisi bölüm 
3’te sunulmuştur. Sonuçlar bölüm 4’te ve ardından sonuç ile gösterilmiştir.

- Çalışma Alanı ve Materyalleri

Uygulamanın yapıldığı Şekil 1’de gösterilen 41 derece 27 dakika 13 saniye Kuzey, 31 derece 47 dakika 22 
saniye Doğu enlemindeki Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Kampüsü, Zonguldak ilinin TÜİK 2018 yılı ve-
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rilerine göre 91.569 nüfusa sahip olan Çaycuma ilçesinde bulunmaktadır. Çaycuma, Filyos Çayının doğu ve 
batısını oluşturan ovalar üzerine kurulmuştur. Binalar, yollar ve bitki örtüsü gibi farklı arazi sınıflarına sahiptir. 
Çalışma kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı üç boyutlu kapsama alanı uçuş güzergahları ve özellikleri 
Şekil 2 sunulmuştur.

Şekil 1. Çalışma alanının konumu ve İHA uçuşları ile elde edilen örnek bir hava fotoğrafı

Yarı-tam otomatik uçuş gerçekleştirebilen Optik - İHA platformundan veri toplamak amacıyla teknik özellikle-
ri Çizelge 1’de belirtilen Çinli üretici DJI firmasının Phantom 4 modelli quadcopter ürünü önceden belirlenen 
uçuş planı doğrultusunda fotogrametrik veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. Yer kontrol noktalarının 3B 
konum değerlerini elde etmek için CORS - TR uyumlu SATLAB SL600 GNSS alıcısı kullanılmıştır. Alıcıya 
ait teknik özellikler Çizelge 1’de sunulmuştur.
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Çizelge 1. Kullanılan malzemelerin özellikleri

Şartname Parametreler

DJI Phantom IV

Ağırlık 1380 gr

Gövde Quadcopter (4 Kollu)

Çap 350 mm

Max Rüzgar Mukavemeti 10 m/sn

Max Uçuş Süresi ~ 28 dk

Konumlandırma GPS/GLONASS

FOV 60°(Yatay), ±27°(Düşey)

70°(Ön/Arka), 50°(Sol/Sağ)

Kamera Sensörü 1/2.3” CMOS

Aktif Piksel 12.4 MP

SATLAB SL 600 GNSS

GNSS teknolojisi
6G; GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou , 
SBAS, QZSS

İşletim sistemi Linux

Çalışma modları Statik, VRS RTK, UHF RTK, tüm ölçme modları

Dahili bellek 1 GB

Konumlandırma
0,8 cm Yükseklik ,% 99,9 güven seviyesiyle 1,5 
cm

Hassasiyeti (RTK)

Pil
Çift; 24 sa statik, 18 sa RTK tabanı, 15 sa RTK 
gezici

CORS-TR (Türk GNSS 
sistemi) Mevcut
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Şekil 2. (a) YKN dağılımı (b)Görüntü alım geometrisi

Şekil 2.(a) görüleceği gibi 11 adet Yer Kontrol Noktası (YKN) kullanılmıştır. Bunlardan tümü binaları kapsa-
yacak şekilde konumlandırılmıştır.

Şekil 3. Çalışmanın metodolojisi; (a) üretim adımları, (b) doğrulama adımları

Yapılan uçuş planına göre bütün alan, hem Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yönlerinde minimum fotoğraf çifti 
elde edilecek şekilde ve oblik hem de enterpolasyon etkisini azaltmak amacıyla binalar dairesel olarak uçuldu. 
Nokta bulutu üzerindeki daha fazla fotoğrafın etkisini test etmek için, alanın yarısı diğer şeritlerin uçuş şeritleri 
kaydırılarak elde edilen tekrarlanan fotoğraf çiftleri ile kaplandı. Uçuşlarda en az % 80 boyuna ve % 40 enine 
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bindirme oranları ve % 5-10 eğik çekim tercih edildi. Toplam 1499 adet fotoğraf elde edilmiştir. 1139 adet 50 
metre ve 30 metre irtifadan 60 derecelik açıyla bütün kampüs ve

1 adet bina çift grid sisteminde uçulmuştur. 360 adet fotoğraf radyal 30 metre irtifadan her 5 derecede 1 fotoğ-
raf alınacak şekilde uçulmuştur. İlk olarak, hava fotoğraflarının eşleştirilmesi ve yoğun nokta bulutlarının üre-
tilmesi için Agisoft ve Pix4D yazılım paketleri kullanılmıştır. Ek olarak, yoğun nokta bulutlarının incelenmesi 
ve filtrelenmesi için Microstation TerraScan modülü kullanılmıştır. DYM üretimi yazılımların kendi içerisine 
bırakılmadan nokta bulutlarının çıktısı dışarıya aktarılarak LISA ve Surfer yazılım paketlerinde enterpolasyon 
algoritmaları uygulanarak yapılmıştır.

İkinci aşamada, üretilen DYM’lerin kaydırılması ve karşılaştırmaya dayalı doğruluk tespiti için Bundle Block 
Adjusment Leibniz Hannover Üniversitesi (BLUH) DYM doğrulama yazılımı kullanılmıştır. Görsel yorumlar 
ve doğruluk haritası oluşturma için bu bölümde LISA ve Surfer yazılım paketleri de kullanılmıştır.

Pix4d nokta bulutunda, Şekil 4’te gürültülü kısımların özellikle de nokta bulutunun güney-batı parçasındaki 
nokta bulutunun düşey profilinde bir çerçeve belirlenerek filtrelenmiştir. Çalışma alanının DYM’leri Agisoft 
ve Pix4d nokta bulutlarından ayrı ayrı üretildi. Orjinal grid mesafesi 0.25 m olarak tercih edilmiştir. Vektör-ras-
ter dönüşümü yapılırken her piksel için maksimum Z kullanımını mümkün kılabilmek amacıyla data metrics 
enterpolasyon yöntemi seçilmiştir.

Şekil 4. Gürültülü ve filtrelenmiş Pix4d nokta bulutları

DYM’lerin koordinat sistemi, yatay  ve  düşey  datumları aynı  olmalıdır. Agisoft ve  Pix4d İHA fotoğrafla-
rının  eşleştirilmesi  için  aynı YKN’lerin kullanılması, koordinat sistemileri aynıdır. Ortak koordinat s i st e m i  
Universal Transversal  Mercator  (UTM),  yatay  referans WGS84 ve düşeyi ortometriktir. Düşey d o ğ r u l u k 
ve   uyum   ana kuralı olan DYM’lerin %100 yatay örtüşmesidir . Çizelge 2, X ve Y yönlerindeki farklılıkların 
standart sapmasına dayalı olarak tahmini yatay kaymaları göstermektedir.

Çizelge 2. Tahmini ve elenen yatay ofsetler

Referans DYM DYM ile ΔX (cm) (Y (cm)

karşılaştırıldı

Agisoft Pix4d 0.1 - 6.8

(0.25 M) (0.25 M)

İstatistiksel incelemelerde ise DYM konum doğruluğu standard sapma (eşitlik 1) ve normalize medyan mut-
lak sapma (eşitlik 2) metrikleri kullanılarak hesaplanmıştır.
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= √ ∑ (∆   −  )2

  =1 (1)

  −1

̃ ̃ (2)

= 1.4826 ×  [|∆   −  (∆   )|]

Eşitlik 1’de, n karşılaştırılan piksel sayısını, ΔZ karşılaştırılan piksellerin yükseklik farklarını, µ ise bu farkla-
rın aritmetik ortalamasını ifade etmektedir. Eşitlik 2’de ise ̃ , yükseklik farklarının tek değişkenli veri setinin 
medyanını, ̃ ise ̃ ’den gelen yükseklik farklarının medyan değerini ifade eder. Normal hata dağılımında NMAD, 
SZ’e çok yakın bir değer olarak göze çarparken incelenen DYM’de rastlantısal hata dağılımına sebep olan 
bir yapı var ise NMAD değeri SZ’ten büyük çıkmaktadır. Bu, mutlak düşey doğruluk analizlerinde test edi-
len DYM’nin yapısal sıkıntı içinde olduğunu işaret eden istenmeyen bir durumdur. NMAD, önemli ölçüdeki 
yapısal hataların ortaya konması için robust bir doğruluk metriği olmasına rağmen minör yükseklik farklarını 
ortaya koyma anlamında SZ kadar performanslı değildir (Hellerstein 2008, Sefercik 2013).

4. Bulgular

Agisoft ve Pix4D elde edilen nokta bulutları, Şekil 5’de gösterilmiştir. Açıkça görülebileceği gibi, Pix4D gü-
ney-batısında nokta bulutlarında açıklılar vardır. Pix4D nokta bulutuna göre, eşleşme performansının Agisoft 
kadar yüksek olmadığı göstermektedir.

Şekil 5. Agisoft ve Pix4d nokta bulutları
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Agisoft ve Pix4D nokta bulutlarından üretilen yükseklik modelleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Agisoft ile 
karşılaştırıldığında, Pix4d ile üretilmiş olan DYM, özellikle tek şerit uçuş yapılan alanda gürültüye sahiptir. 
Kuzey kısımlarında, Pix4D DYM’nin tanımlama güçleri güney taraflardan daha yüksektir. Yani Agisoft ile 
karşılaştırıldığında, Pix4d daha yüksek 3B modelleme performansı elde etmek için daha fazla hava fotoğrafına 
ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Çizelge 3’de, Pix4D yazılımı ile üretilmiş olan DYM’nin referans seçilen 
Agisoft ile üretilmiş yükseklik modeli ile mutlak düşey uyumu, SZ ve NMAD esas alınarak verilmiştir.Çizel-
gede tüm alan ve eğimsiz alanların sonuçları ayrı ayrı gösterilmiştir. Analizde, yükseklik farkının 1 m’den daha 
fazla olduğu pikseller doğru yorumlama için hariç tutulmuştur. Pix4D için hariç tutulan noktaların yüzdesi % 
0,91’dir. Analizde, referans ile test edilen DYM arasındaki sistematik hata hesaplanır düşey öteleme ile elimine 
edilir. Sonuçlara göre, Pix4D

DYM’nin NMAD sonuçları, SZ’den daha iyidir. Bu, genel detaylar için niteliklerin Agisoft’a çok yakın olduğu 
anlamına gelir, ancak SZ tarafından belirlenen hatalı değerler, mutlak düşey doğruluk üzerinde önemli bir etki-
ye sahiptir. SZ sonuçlarına gelince, tüm alan için yaklaşık 0,4 m yükseklik farkı bulunmaktadır. Eğim olmayan 
alanlarda (≤6 °), her iki DYM için mutlak düşey uyum yaklaşık 0,25 m’dir.

Şekil 6. Agisoft ve Pix4D üretilen DSM’ler
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Çizelge 3. Agisoft DSM referanslı Pix4d ve VSFM DSM’lerin mutlak dikey tutarlılığı

Referans Test Systematic Hariç tutulan

Edilen Sınıf SZ   (m) NMAD (m)DYM hata (cm) noktalar (%)
DYM

Agisoft Pix4d Tüm Alan 0.40 0.12

- 4.2 +0.12×tan(α) +0.16×tan(α) 0.91

(0.25m) (0.25m)

Eğimli 
Alan

0.23 0.05

Şekil 7, frekans, SZ ve NMAD göre referans ve test edilen SYM’ler arasındaki yükseklik farklarının dağılımını 
göstermektedir. Agisoft-Pix4d analizinde NMAD, SZ’ye karşın frekansla daha iyi bir uyum gösterir ve yüksek-
lik farklarının zirvesi sıfır civarındadır, bu da tam bir doğruluk anlamına gelir. Bununla birlikte, yaklaşık 0.16 
m’de, anormal bir dağılıma işaret eden ikinci bir tepe mevcuttur. Bu tepe noktası, tek şeritli uçuştan türetilen 
alanın etkisi olabilir. Diğer yandan, Agisoft-VSFM grafiğinin yapısı tamamen farklıdır. Yükseklik farklılıkla-
rının zirveleri frekans, SZ ve NMAD için değişmektedir. SZ ve NMAD piklerinin sıfıra yakın olduğu yerlerde, 
frekans 0.06 m civarındadır. Çizgilerin yapıları normal dağılıma işaret eder gibi simetriktir. Bununla birlikte, 
dağılım ölçeği, referans SYM ile daha düşük mutlak düşey doğruluk gösteren Pix4D’den daha büyüktür.

Şekil 7. Yükseklik farklarının frekans dağılımı, SZ ve NMAD
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Şekil 8, ± 1 m yükseklik farkı ölçeğine sahip olan Agisoft ile üretilmiş DYM referansıyla Pix4d DYM’nin 
uyum haritası göstermektedir. Turuncu renkli alanlar, koyu mavinin en düşük uyumu işaret ettiği yerlerde ne-
redeyse tamamen tutarlı parçaları temsil eder.Uyum haritasına göre, Pix4D ile üretilen DYM, referans kabul 
edilen Agisoft DYM ile tutarlıdır. Özellikle bina çatılarında ve bitki parçalarında, uyumsuzluklar gözlenmek-
tedir. Enterpolasyon etkisiyle uyumsuzluğun maksimum olduğu yerler nesnelerin sınırlarıdır.

Şekil 8. Pix4D düşey uyum modeli

SONUÇ

Pix4D nokta bulutu gözle görülür boşluklara sahiptir. Mutlak düşey uyum sonuçları gösteriyor ki Pix4D ve 
Agisoft ile elde edilen DSM’ler benzer değerlere sahiptir. nMAD analizi, SZ göre daha iyi sonuç vermiş olması 
genel detaylar için test DSM’nin referans DSM’ye olan uyum kalitesini ortaya çıkarmaktadır.

Ancak SZ tarafından belirlenen küçük aykırı değerler mutlak düşey üzerinde üzerinde önemli bir etkiye sa-
hiptir.
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SZ analizine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, tüm alanda yaklaşık olarak 0.4 m yükseklik farklılığının var 
olduğu görülmüştür. Düşük eğimli alanlarda (≤6°), mutlak düşey tutarlılık 0.25 m seviyesinde olduğu tespit 
edilmiştir. Yazılımlar arası uyum analizinde, nMAD yükseklik farkı frekansı ile SZ göre daha iyi bir eşleşme 
göstermiştir. Yükseklik farklarının tepe noktası sıfır civarındadır bu da tam bir tutarlılığı belirtir. 0.16 m ci-
varında, yükseklik fark dağılımında ikinci bir tepeleşmenin görülmesi anormal dağılımı belirtmektedir. Bu 
tepeleşme bir uçuş şeritinden türetilen alanın etkisi olabilir.

DSM modeller arasındaki genel uyum görülse de bina çatılarının ve vejetasyon dokusunun bulunduğu bölge-
lerde referans ve test model arasındaki uyumun düştüğü gözle görülmektedir. Buradaki etken özellikle obje 
sınırları arasındaki boşlukları doldurmak için devreye giren enterpolasyon olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, referans Agisoft DSM ile test Pix4D DSM arasındaki uyum görsel olarak yorumlanmış ve ista-
tistiksel olarak analiz edilmiştir. Genel detaylar açısından yüksek uyumluluk tespit edilmiştir.
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Abstract: The traditional recruiting process has been insufficient with task delays and miscommunications, 
resulting in a protracted hiring process and high hiring costs if there are a lot of applicants. The use of internet 
has changed many HR processes including recruiting. E-recruiting goes through the similar basic stages like 
the traditional one, advantages of e-recruiting are achieved with the broad use of a central database and of app-
lications. With tools like applicant tracking systems, e-recruiting can more effectively attract, engage, manage, 
interview, and hire new employees. Whenever we apply online for any companies, resumes aren’t typically 
sent to the recruiter directly. It first comes to the applicant tracking software (ATS). These systems maintain 
all the resumes of the company position wise in one place and is helpful for the HR managers to manage and 
organize all the hiring process. . In many occasions they filter resumes automatically based on given criteria 
in terms of keywords, skills, former employers, years of experience and schools. The aim of this study is to 
analyze different Applicant Tracking Softwares and determine the most suitable software alternative. There 
are many criteria that affects alternatives. The criteria stated in the literature are User Friendliness, Candidate 
Screening Tools, Integration with Other Platforms, Time to Hire, Security, Reliability, Annual Cost, Cost of 
Implementation, Customization Quality. In this study we analyze both important software in the market and 
selection criteria. The important criteria both from literature and according to the experts’ point of view are 
explained.

Keywords: Human Resources, Applicant Tracking System, e-recruiting.

INTRODUCTION

Recruitment is the process of finding and hiring the best-qualified candidate for a job, on a timely and cost ef-
fective manner. The hiring process includes analyzing the needed qualifications of a job, attracting employees 
to that job, screening and selecting applicants, hiring, and integrating the new employee to the organization. 
With the advancements of new recruitment methods, organizations have been concerned with attracting and 
retaining highly talented employees. Finding qualified employees from hundreds may be thousands of candi-
dates is not easy. In order to achieve this, organizations are using e-recruitment (online recruitment) methods.

PURPOSE

Applicant tracking systems are one of the most important software types for e-recruiting. Every applicant 
tracking system has different features. Every organization needs to pick the most suitable software to stay com-
petitive. In this study, decision criteria are stated for choosing the most appropriate applicant tracking system.

SCOPE

Criteria are determined by surveys which are conducted with human resource executives and fuzzy applications.

METHOD

Organizations compete with other organizations in order to attract and hire qualified employee candidates. 
Problem is not just decreasing number of candidates effectively in order to hire best candidate from appli-
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cant pool, it is also about attracting qualified candidates to the company which is defined as war for talent 
(Pfeffer,2001). As competition grows, recruiting strategies become more important. Especially competitive 
organizations have to attract the most qualified candidates to compete and survive in the market. Business 
organizations need to be forward and an innovative toward e-recruiting if they want to achieve their goals. As 
a result of that, organizations are trying to have the best recruiting strategy in market to attract the best candida-
tes. According to Lee (2007) recruiting process is separated into 6 stage. First step is called employer branding. 
Organization develop a detailed image through marketing. Second step is candidate attraction; organization 
post job ads on different channels and try to fill their employee need. Third step is applicant management; 
organization administrate received applications and communication with candidates. Fourth and fifth steps are 
pre-selection and selection, then recruiting process end with hiring.

Fig. 1 Hiring process (Lee,2007)

Recruiting processes are one of the most expensive human resources tasks (Laumer, Maier, Eckhardt 2010). 
as technology continues to advance, recruiting is also get affected by new developments. E-recruiting has 
completely changed hiring processes. Traditional recruiting processes are basically paper based. According to 
Khosrowpour (2007) traditional recruiting has issues like long hiring cycle time, bad process quality which can 
be defined as quality of candidate and satisfaction of employer. high cost per hire and unproductive applicant 
management. E-recruitment provides shorter recruiting cycle time because employer can quickly identify app-
licants who have applied previously and create stability in the recruitment process with standardized processes 
and templates. E-recruiting improves the capability to handle job applications and job postings by minimizing 
paperwork and computerize basic recruiting activities and helps employer to reduce their screening cost, man-
power and extra efforts of hiring employee. According to Gill (2001) Dow Chemical decreased their cycle

time from 90 days to 34 days and cost per hire by 26 percent by adapting e-recruiting into their organization. 
The employee can select candidate from anywhere and anytime, which gives a chance for organization and 
provide interface between employer and candidate.

According to Bruce (2015) Google receive 57.000 applications per week. As the number of applicants increa-
ses, recruitment process become more complicated to pick the most qualified candidate as a result e-recruiting 
systems add new features and functions. The size of the organization, advertisement and time spent on revi-
ewing resumes are the main costs of recruitment processes. Cost of recruiting also varies on job category, as 
Dube, Freeman and Reich (2010) state that cost of hiring manual laborers is 2000$, while cost of hiring ma-
nagerial and professionals is 7000$. LinkedIn Corp’s Us Recruiting Trends 2015 report that 69% of business 
organizations are facing increased hiring volume. However only 48% of them adjusted their hiring budgets to 
meet this volume increase.

Applicant tracking system (ATS) is a software application that provide automation of recruitment and hiring 
needs. So many applicants apply for each job, manually analyzing these applicants is costly and time consu-
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ming. By automating recruiting process, applicant tracking systems increase efficiency. Hiring in applicant 
tracking system basically function as follows; Job is created. Then applicant apply for a job and uploads a CV 
and fill out necessary forms and answer extra questions if there is any. Then applicant tracking system analyze 
applicants’ CV and other information by using algorithm, then analyzed information of candidates classified 
and put into applicant tracking system’s database. After that, applicant tracking system will grade applicants 
based on indicated field and job by using keywords which either given by employer or by using algorithm. 
After that, applicant tracking system will calculate how well the applicants fits for the requirements of job. 
Finally, human resources decide which candidates to interview according to knowledge they receive from 
applicant tracking system.

Fig 2. Steps of Recruiting on Applicant Tracking System

Applicant tracking systems reduces time spent on hiring significantly. Recruiters have direct access to the 
resumes of qualified and selected applicant and the resumes of interview applicants can be digitally filed and 
called up in only a couple of seconds. The hiring manager have the number of resumes sourced by applicant 
tracking system for each position and can analyze different stages of interviews. Mails can be sent by using the 
system to the interview panel and applicants. After interviews, feedback can be uploaded into the system or can 
be sent by e-mail to the applicant.

Applicant tracking softwares have similar basic structure, however every software have different features. 
Organizations need to pick the best fitting software for their company. There are different criteria that have 
influence on the selection process.

-Cost of İmplementation: Cost to implement new model into old system.

- Annual Cost: Regular cost per year after implementation
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- Customization Quality: Every organization has its own requirements. Software should have customization 
features to configure to different needs.

- Reliability: The fewer failures that are observed the more stable an application is. Errors that brings a system 
down can cause difficulties

- Security: Softwares should be able to secure data of companies. Data breaches can result in huge fines and 
damage organization’s reputation.

- Time to Hire: Time frame from applying to hiring.

- Integration with Other Platforms: Candidates are able to login with other platforms like linkedin, zink, kari-
yer.net etc and data is automatically transferred to applicant tracking software.

- Candidate Screening Tools: Organizations should be able to filter through many candidates in couple minutes. 
Screening tools scan applications for keywords and phrases.

- User Friendliness: There’s no point in investing in software that no one can use or that have unnecessary fe-
atures which makes software more complicated and have no use. Software should have simple interface. The 
more complex the software is for applicants, the more likely they will give up and apply elsewhere.

CONCLUSION

With the right applicant tracking software, organizations can administrate their recruitment processes better. 
Since it is crucial for any company to hire the most suitable candidate for a specific job, deciding process for 
applicant tracking systems is important. There are many factors that affect deciding process about the most 
suitable applicant tracking software alternative. Criteria determined in this paper represents organizations in 
general terms. These criteria and their importance change significantly for different industries and number of 
workers in organization.
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Abstract: The influence of thermo-mechanical processes on the gain size of CuZn10 alloy were investigated. 
The deformation microstructures of thermomecahnical treated samples were revealed by optical microscope 
observations. Additionally, the effect of reorganized grain size on the mechanical properties were examined. It 
was seen that the cold rolled microstructures have significant effects on the grain size optimization. The tensile 
ductility of the thermomechanical treated CuZn10 alloy were also improved which is thought to be due to 
elimination high angle grain boundaries and annealing twins.

Keywords: CuZn10, Thermomechanic, Grain, Deformation, Microstructure

INTRODUCTION and THEOROTICAL FRAMEWORK

Mechanical properties of polycrystalline materials depend on the quantity, type and distribution of grains. 
Optimization of grain boundaries by thermomechanical process have significant effects on the mechanical and 
chemical properties of some metallic materials [1]. Hence, grain boundary optimization can be a reasonable 
solution for materials properties improvement [2]. The effect of grain size and new grains produced by an-
nealing twins are important for improving mechanical properties of metallic materials [3]. The main effect of 
grain size optimization on mechanical properties is the increase of low-angle grain boundaries and breaking 
the network of random high-angle grain boundaries [4].

Thermomechanical process was used to improve mechanical properties of metallic materials by optimization 
of grain boundaries [5]. The important parameters for useful termomechanical properties are strain rate, an-
nealing temperature and annealing time [6]. The optimization of grain boundaries can been processed by two 
different types of termomechanical processes which are strain-annealing and strain-recrystallization types [7]. 
Low-strain deformation (2-7%) with long annealing time at lower temperature were used for strain annealing 
process [8]. The other process is strain-recrystallization process which use low or medium levels of strain (5-
30%) with low annealing time at higher temperatures [9]. The mechanism of microstructural transformation 
at the end of termomechanical processes is still limitedly known and may be explained by the grain boundary 
optimization [10]. It is thought that the probably twins during deformation and annealing are effective on grain 
boundary optimization [11].

PURPOSE

Two type thermomechanical process can be applied to copper alloys to improve strength with ductility to-
gether. We have tried to apply low-strain deformation and strain-recrystallization processes to see their effect 
on grain boundary optimization, and optimum strain rate of CuZn10. In addition to compare the effect of these 
two processes.
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SCOPE

Copper alloys of CuZn10 where produced by hot and cold rolling. Tensile stress and ductility are important 
for engineering applications. Thermomechanical process having cold rolling together with annealing were ap-
plied to optimize grain boundary. CuZn10 was used especially for bullet shell. Engineers prefer this alloy as 
optimized mechanical properties.

EXPERIMENTAL

CuZn10 was first melted with using coreless induction furnace. The slabs were casted in the size of 200 mm. 
The slabs were hot rolled into plates in the size of 19 mm at 800 oC. The hot-rolled plates were cold rolled 
with @70% reduction to 6 mm. This plate is annealed at 520 oC for 8 h. The annealing was applied to get the 
specimens having optimized grain boundaries and annealed twins. This sheets cold rolled with 60% reduction 
to 2,52 mm and annealed 520 oC for 8 h, which were used as the base material. Ten groups of base specimens 
were cold rolled for thermomechanical process. The reductions of 3%, 5%, 7%, 10% and 20%, respectively 
were applied. Two specimens at each reduction were prepared for annealing process from cold-rolled sheets. 
The cold rolled specimens were annealed at 650 oC for 10 min and 450 oC for 7 h, respectively. The annealed 
specimens were cooled in the water after annealing. 

The tensile samples were prepared from the base sample and thermomechanical treated samples by using 100 
kN universal testing machine. 

RESULTS

Microstructure of Samples

Fig. 1 shows the microstructure for base sample. It is observed from fig.1 that the microstructure of base 
sample has approximately 20 µm sized grains. Annealing twins were also observed in base sample grains. 

Fig. 1. The microstructure of sample base sample.
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The reduction ratio and subsequently annealing process breaks high-angle network and causes formation of 
low-angle grain boundaries. It is thought that the form and growth rate of annealing twins and stacking faults 
play important roles during regeneration of low angle grain boundaries [12]. The relationship between grain 
size and thermomechanical reductions for CuZn10 alloy samples are presented in Fig. 2. 

Fig 2. The variation of grain size after the cold rolling for two annealing regimes.

As seen in fig.2, the grain size of all thermomechanical treated samples increases up to 7-10% cold rolling 
reduction, and then decreases with the increase of cold rolling reduction ratio (Fig. 2). It can be seen that 10% 
cold rolling reduction is the most effective peak values for strain-recrystallization processes and 7% low-strain 
deformation is effective for cold rolling reduction thermomecahanical treated CuZn10 alloy. In addition, the 
grain size values of samples achieved by 650 oC/10 min annealing process are higher than the annealing proses 
of 450 oC/7 h. This result may be due to the different behavior of grain boundary migration which depend on 
the type of annealing processes. From the figure 2 it can be seen that the grain size of samples increases up 
to the range of 3-5% reduction. The grain size of the samples were then decreased up to 20% reduction. The 
micrographs of base sample and thermomechanical treated samples are shown in Fig. 3.

The samples which were subjected to reduction of 3-7% show microstructures having coarser grain sizes than 
those of base sample and other samples. However, the microstructure of the samples after a reduction ratio 
more than 10% show finer grain sizes. In contrast, it was seen that the samples subjected to 7-10% cold rolling 
has a weakened network of high angle connectivity and also a fine grain size microstructure. The applied ther-
momechanical process gave a result that cold rolling with 7-10% reduction is the most appropriate deformation 
ratio for the grain boundary optimization of the CuZn10 alloy.
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650 oC/10 min 450 oC/7 h

a

b

c

Fig.3. Grain boundary map of the termomechanical treated samples for 650 oC/10 min and 450 oC/7 h 
annealing regimes, a) %3, b) %10, c) %20 reduction.

It was aimed to investigate the effect of thermomechanical process on the microstructure and mechanical 
properties of CuZn10 alloys. Tensile tests were carried out on the base sample and the samples which were 
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termomechanical treated as low-strain deformation and strain-recrystallization processes. Fig. 4 shows the 
relationship between the tensile stress and reduction ratio for the two different annealing process.

Fig. 4. Comparison of the tensile properties of termomechanical treated samples.

From figure 4 it is apparent that the tensile strength of termomechanical treated (%7-10 reduction) samples 
are significantly improved comparing to base sample. Furthermore, it was seen that low-strain deformation 
process is more effective than strain-recrystallization process to increase yield stress of CuZn10 alloy by te-
hermomechanical process. The relationship between grain size and hardness-strain rate of the samples where 
compared (Figure4). It wa seen that the thermomechanical process improved strain rate and hardness of the 
samples together with stress of the samples. 

 

Fig. 5. Comparison of the grain size of low temperature annealed samples with a) brinel hardness, b) 
Strain rate.

The stage of thermo mechanical process for high and low temperature annealing were schematically illustrated 
in figure5. In addition, the effect of stacking faults and deformation twins on grain boundary migration during 
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thermomechanic process was designed. During annealing the migration of grain boundary at stacking faults 
proceeds as twins, and new grains forms on twinned regions.

CONCLUSION

(1)  High temperature and low annealing process (650 oC for 10 min) and low temperature high annealing 
processes (450 oC for 7 h) were compared. Low temperature high annealing processes is better for the grain 
boundary optimization of the CuZn10 alloy. This process gave high tensile strength. 

(2) The critical strain rate during cold rolling was determined as 7-10% reduction for the formation of twins 
during thermomechanical process. Hence, the optimum strain for the termomechanical process of the CuZn10 
alloy is suggested as 7-10% strain for the deformation twins.

(3) The ductility of the termomechanical processed as high and low temperature process samples can be im-
proved with yield and ultimate tensile strengths.
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Öz: Amortisörler taşıt araçlarına saplama, bağlantı braketi ve yüzük (amortisör burcu) gibi farklı parçalarla 
montajlanabilmektedirler. Bu bağlantı parçaları, araç seyir esnasındayken yoldan gelen titreşimlerin azaltıl-
ması için bazı sönümleme elemanları barındırmaktadırlar. Bu elemanlar saplama lastikleri veya burçlu lastik 
parçalarıdır. Hem binek hem de ağır vasıta araçlarda kullanılan teleskobik tip amortisörlerde yüzük parçasının 
içerisinde yoğunlukla burçlu lastik parçası tercih edilmekte olup aracın tipine, kullanım yerine ve amortisörün 
maruz kalacağı yüklere göre tasarımı şekillenmektedir. Burçlu lastikler birçok kritere bağlı olarak tasarlan-
makta olup, bu kriterler OEM’ ler tarafından araç dinamiğine göre belirlenmektedirler. Burçlu lastikler, araç 
üzerinde montajlanacağı bölgenin tasarımına bağlı olarak farklı eksenlerden gelen çeşitli kuvvetlere maruz 
kalmaktadırlar. Bu kuvvetler, sadece amortisörün açılıp kapanması esnasında oluşan düşey yönlü kuvvetleri 
değil aynı zamanda aracın sürüş esnasındaki hareketine bağlı olarak radyal ve kardanik yönde oluşan kuvvetle-
ri de kapsamaktadır. Bu kuvvetlerin altında burçlu lastik parçasının yüzükten çıkmaya karşı yeterince dirençli 
olması ve amortisörün pozisyonunu montajlandığı bölgede koruması gerekmektedir. Oluşabilecek güvenlik 
risklerinin önüne geçebilmek için çıkma kuvvetinin belirlenen eksenel kuvvetlerden yüksek olması gerek-
mektedir. Bu çalışmada teleskobik tip bir amortisörde yüzük bağlantı noktasında çıkma kuvveti daha yüksek 
yeni bir vulkanize burçlu lastik ortaya konması için yapılan tasarım ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Farklı tasarımlara ve farklı mekanik özelliklere sahip burçlu lastik malzemeleri için çıkma testleri yapılarak 
çıkma kuvvetindeki değişim değerlendirilmiştir. Aynı zamanda burçlu lastik parçasındaki lastik ve amortisör 
üzerindeki yüzük parçasının sıkı geçme miktarındaki değişimin çıkma kuvvetine olan etkisi de incelenmiştir. 
Tanımlanan test metoduna göre yapılan çalışmalar neticesinde istenilen kuvvetlere ulaşılabilmiş ve izlenmesi 
gereken tasarım metodu literatüre sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Amortisör, burçlu lastik, çıkma kuvveti, tasarım, test

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Aracın yükünü taşımayan, yay veya körük parçasıyla bağlantısı bulunmayan ve sadece aracın salınım hareke-
tini sönümleyen amortisörler teleskobik tip amortisör olarak isimlendirilmektedirler (Şekil 1). 

Şekil 1. Teleskobik tip amortisör örneği (Çetin H., 2019, s.9) 
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Şekil 1’ de her iki ucunda Yüzük (amortisör burcu) bağlantısına sahip teleskobik tip bir amortisör örneği gös-
terilmektedir.

Teleskobik tip amortisörlerde yüksek frekanslı ve düşük genlikli titreşimlerin iletimini engellemek ve sönüm-
lemek için amortisörün her iki uç bağlantısında kauçuk bir parça kullanılır. Bu parçalar aynı zamanda belirli 
bir miktar dönme, burulma hareketine ve montaj noktalarının yanlış hizalanmasına izin verirler (Dixon J.C., 
2007).

Teleskobik tip amortisörlerde bağlantı grupları Yüzük bağlantı ve Saplama bağlantı olarak 2 gruba ayrılabilir. 
Bu bağlantılar amortisörün hem üst hem de alt araç bağlantısı olarak kullanılabilirler (Şekil 2).

Şekil 2. Üst bağlantısı saplama tip, alt bağlantısı yüzük bağlantı olan teleskobik amortisör örneği (Çe-
tin H., 2019, s.19’ dan değiştirilerek alınmıştır).

 

Şekil 3. Saplama(a) ve yüzük(b) bağlantılarının kesit görünüşü (Dixon J.C., 2007).

Şekil 3.a’ da saplama tip bağlantıya ait olmakla beraber saplamanın üzerine 2 adet kıvrık pul arasında 2 adet 
saplama lastiği bulunmaktadır. Araç sacı bu iki lastik arasında konumlanmakta olup üst kısımda bulunan so-
mun ile belirli bir tork değerinde sıkılarak montaj yapılmaktadır.

Şekil 3.b’ de ise çalışmaya konu olan yüzük (Kıvrık dış burç) ve içerisinde burçlu (iç burç) lastik bulunan yapı 
görülmektedir. Burçlu lastik parçası 2 alt parçadan oluşmaktadır. Bunlar burç ve lastik olarak tanımlanmakta-
dır. Bu parçalar üretim metoduna göre ayrı ayrı montajlanabildiği gibi, daha çok vulkanize edilerek kullanıla-
bilmektedirler. 
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Şekil 4. Örnek bir araç bağlantısı (Jackson G. W., 1959)

Araç bağlantısı şase üzerinde bulunan delik ile burç merkezini eş eksenli pozisyonlayarak ve bir cıvata somun 
bağlantısı kullanılarak yapılmaktadır (Şekil 4). 

Burçlu lastik parçaları montajlanacakları yüzük parçasının şekli ile ilişkili olacak şekilde farklı tasarımlara 
sahip olabilmektedirler (Şekil 5). Yüzük (amortisöre kaynaklı montajlanmış bağlantı burcu) ve iç burcun ara-
sında sıkışan kauçuk malzeme belirli sıkılık oluşturması gerekmektedir. Bu sayede belirli bir seviyedeki yanal 
kuvvetlere karşı yeterince direnç gösterebilmelidir.

Şekil 5. Burçlu lastik ve yüzük örnekleriyle beraber bunların birbirine montajı sonrası oluşan kesit 
görünüş örnekleri.
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Burçlu lastiklerin lastik tasarımları oldukça düz bir geometri olacak şekilde tasarlanabilirlerdi. Ancak oluşabi-
lecek risklerin ve yüzükten çıkma kuvvetinin önüne geçilebilmesi için Şekil 5’ te gösterilen örneklerde olduğu 
gibi birbirinden farklı burçlu lastik tasarımları bulunmaktadır. Kesit çizgileri sık tanımlanmış parçalar lastik 
parçaları göstermektedir.

Şekil 5, (a) görselinde düz bir yüzük içerisine konumlanan ve dış dudaklarıyla yüzüğün geometrisine tam ola-
rak oturan ve belirli bir oranda sıkışan bir lastik geometrisi görülmektedir. Burçlu lastik dış çapı ile yüzüğün 
iç çapı kesiştiği için montaj sonrasında lastik bir miktar baskı altında kalmaktadır. Bu kesişim bölgesini iki 
parça arasındaki girişim olarak ifade edebiliriz. Ayrıca kenarlarda bulunan dudaklar öngergiye sahip bir şekilde 
çıkma kuvvetinin artması için tasarıma eklenmişlerdir.

Şekil 5, (b) de ise formlu bir yüzük ve bu yüzükle montajlanabilmesi için benzer formda tasarlanmış bir burçlu 
lastik görülmektedir. İki parça arasında yine belirli bir miktar girişim bulunmaktadır ve bu sayede lastik parçası 
belirli bir sıkılık oluşturabilmektedir. Parçalar üzerinde bulunan form (a) görselindeki burçlu lastiğin uç kısım-
larında bulunan çıkıntılı bölgelere benzer şekilde çıkma kuvvetini artırmak amacıyla yapılmıştır. 

Burçlu lastik bağlantılarında çıkma kuvvetini artırmak amaçlı yapılan bu tasarım faaliyetlerinde montaj edile-
bilirliğin de düşünülmesi gerekmektedir. Gürültü iyileştirmesi, konfor, ömür gibi kriterlere göre birçok farklı 
burçlu lastik tasarımı söz konusu olsa bile bu çalışmada çıkma kuvvetine yönelik faaliyetler anlatılmaktadır.

AMAÇ 

Özellikle ağır vasıtalarda kullanılan amortisörler başta olmak üzere hafif ticari ve binek araçların arka teker-
lerinde kullanılan teleskobik tip amortisörlerin bağlantı gruplarının çeşitli kriterleri sağlaması gerekmektedir. 
Bu parçalardan belirli bir ömür dayanımı, düşük genlikteki titreşimlerin sönümlemesi ve montaj güvenliğini 
sağlaması beklenmektedir. 

Teleskobik tip amortisörlerde genel olarak yüzük bağlantısıyla birlikte burçlu lastik kullanılmaktadır. Burçlu 
lastik parçasının montajlandığı yüzük parçasından çıkmaya karşı belirli bir direnç gösterebilmesi gerekir. Bu 
çıkma kuvvet değeri araç ve dorse üreticisi firmalar tarafından kendi tasarımlarına göre belirlemektedirler. 
Amortisörün araca montaj şekline göre farklılık gösterse bile çıkma kuvvetinin yüksek olması araç güvenliği 
için oldukça önemlidir.

Bu çalışmadaki amaç, çıkma kuvveti yüksek yeni bir burçlu lastik tasarımının gerçekleştirilmesi ve çıkarma 
testleriyle elde edilen sonuçların literatüre sunulmasıdır. 

KAPSAM

Amortisörler çeşitli metotlarla araca ve çevre elementlerle birbirine montajlanabilmektedirler. Bu bildiri kap-
samında sadece burçlu lastik parçası ve bu parçanın monte edildiği yüzük parçasından çıkma kuvvetinin artı-
rılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Burçlu lastik parçası amortisörlerde yüzük parçası ile kullanılmakta olup sıklıkla ağır vasıta araçlarda, dor-
selerde ve hafif ticari ve binek araçların arka amortisörlerinde kullanılmaktadırlar. Bu çalışma, ağır vasıta bir 
araçta kullanılmak üzere girdi sınır şartları belirlenmiş bir burçlu lastik parçasının çıkma kuvvetinin artırılma-
sına yönelik geliştirme süreçlerini kapsamaktadır. 
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Çalışma kapsamında ilk olarak yeni lastik geometrisi tasarlanmış ve yapılan değişikliklerin çıkma kuvvetine 
olan etkisi değerlendirilmiştir. Diğer bir çalışma ise lastik malzemesinin mekanik özellikleri değiştirilerek 
gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu yapılan çalışmalarda çıkma kuvveti ölçümleri yapılmış ve sonuçlar değerlen-
dirilmiştir. Son olarak yüzük ve lastik parçasının birbirine olan girişim miktarında değişiklik yapılarak çıkma 
kuvvetindeki değişim gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda nihai tasarım ortaya koyulmuştur.

YÖNTEM

Amortisörlerin araç üzerinde çalışma ömrü boyunca eksenel kuvvetlere rağmen pozisyonunu koruyarak çalış-
maya devam edebilmeleri için bağlantı elemanları oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu parçaların geliştir-
me süreçleri ve yapılacak testler de buna göre belirlenerek gerçekleştirilmektedirler.

Burçlu lastik ile yapılan amortisör araç bağlantılarında burçlu lastiğin yüzük parçası içerisinden çıkmaması ve 
pozisyonunu koruyarak amortisörün görevini yapmasını sağlaması oldukça önemlidir. Bu çalışmada burçlu 
lastiğin kendisinden beklenen bu şartı sağlayabilmesi için aşağıda detaylandırılan çıkma testi uygulanmıştır. 

Şekil 6. Burçlu lastiğin çıkma kuvveti testinin şematik gösterimi.

Montajlanmış burçlu lastiğin yüzükten çıkarılması operasyonu, Şekil 6’ da gösterildiği gibi yüzük parçasından 
sabit bir zemine oturtulmakta ve burç üzerine yük uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Uygulanan kuvvet line-
er olarak artırılmakta ve lastiğin yüzükten tamamen çıkıncaya kadar gösterdiği direnç kuvveti (çıkma kuvveti) 
bir grafik ile konuma bağlı olarak elde edilmektedir. Çalışma başlangıcında ulaşılması beklenen hedef çıkma 
kuvveti 20 kN olarak belirlenmiştir.

Çıkma testleri Zwick marka 10 tonluk statik çekme basma test makinasında gerçekleştirilmiştir. Testler 300mm/
dk basma hızında gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında yeni bir lastik geometrisi tasarlanmıştır (Şekil 7.b). Buna göre lastik parçasının yüzük 
parçası içerisinde çok daha gergin olması ve çıkmaya karşı daha fazla direnç uygulayacak bir sonuç vermesi 
amaçlanmıştır. 
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Şekil 7. a) Mevcut tasarım, b) Yeni tasarım.

Lastik malzemesinin mekanik özelliklerinin değiştirilmesiyle belirli çıkma kuvvet değerleri elde edilmiştir. 
Farklı malzemelerle yapılan burçlu lastik üretimleri Şekil 7.b’ de gösterilen yeni tasarım üzerinden çalışılmış-
tır. Prototip kalıp geliştirilerek yapılan bu çalışmalarda geometri değiştirilmemiştir.

Çıkma kuvvetinin artırılması için Lastik parçasının yüzük parçasıyla arasında oluşan girişim miktarı çapta 1 
mm artırılarak testler gerçekleştirilmiştir. Girişim değeri yüzük parçasının iç çapı 1mm küçültülerek artırılmış-
tır. İlk çalışmada çapta 3mm girişim söz konusu iken sonraki çalışmada 4mm girişim oluşturulmuştur.

BULGULAR

İlk yapılan çalışmalarda lastik geometrisi değiştirilerek yeni yapılan tasarımla mevcut tasarım kıyaslanmıştır. 
Mevcut tasarım ve yeni tasarım Şekil 7’ de sunulmuştur.

Tablo 1. Mevcut tasarım ve yeni tasarım burçlu lastiklerin çıkma kuvvetleri.

No Tasarım Çıkma kuvveti (kN)

1 Mevcut tasarım 12

2 Yeni tasarım 17

Tablo 1’ de İki farklı tasarımın aynı geometriye sahip yüzük parçalarından çıkartılabilmesi için gereken kuv-
vetler gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre yeni tasarım 5 kN daha yüksek çıkma kuvvetine sahiptir.

İkinci çalışma lastik malzemesinin mekanik özelliklerinde yapılan bir miktar değişikliği içermektedir. Burada 
birçok çalışma yapılmış olsa bile hamur malzemesinin hazırlanmasında birçok girdi bulunmakta ve know-how 
gizliliği gerekçesi ile tüm detayları paylaşmamaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirli malzemeler 
kıyaslanmıştır (Tablo 2).



99

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Tablo 2. Farklı mekanik özelliklere sahip lastik malzemelerinin çıkma kuvvetlerinin kıyaslanması

No Malzeme Sertlik (shA.) Elastisite (%) Çıkma kuvveti (kN)

1 M2 63 51 15,5

2 M5 64 60 17,5

3 M6 68 64 20

Son çalışma ise burçlu lastik parçasının lastik malzemesinin iç burç ve yüzük parçaları arasında sıkışma mik-
tarını artırmaya yönelik yapılmıştır. Montaj yapılabilirliği de göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada 
2 farklı lastik malzemesi ile üretilen numuneler kullanılmıştır. İç çapları arasında 1mm fark bulunan 2 farklı 
yüzük ile monte edilerek daha sonra çıkma kuvvetleri elde edilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Farklı girişim oranlarında oluşan çıkma kuvvet değerleri

No Girişim Malzeme Çıkma kuvveti (kN)

1 3mm M5 17,5

2 4mm M5 29

3 3mm M6 20

4 4mm M6 34

SONUÇ

Bu çalışma, yapılan birçok deneme ve test çalışmasının özetlenmesi ile oluşturulmuş ve literatüre sunulmuş-
tur. Burçlu lastik geometrisi çıkma kuvvetinde oldukça belirleyici olup piyasada birçok farklı tasarım çeşidi 
bulunmaktadır. Ayrıca lastik malzemesi de alt parça tedarikçisinin hazırladığı reçeteye bağlı olarak farklılıklar 
gösterebilmektedir. Bu bildiride mevcut bir tasarım ile ilk çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 12 kN değerine ula-
şılmıştır. 20 kN çıkma kuvvet hedefine ulaşabilmek için lastik geometrisi, lastik malzemesi ve girişim mikta-
rında farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde lastik geometrisinin sahip olduğu formların çıkma kuvvetine oldukça etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Yeni geometri tasarımı ile 5 kN kadar çıkma kuvvetinde artış söz konusu olmuştur 
(Tablo 1). Diğer bir çalışmada malzemenin etkisi incelenmiş olup lastiğin mekanik özelliklerinde yapılan 
değişikliklerin çıkma kuvvetine etkisi görülmüştür. Sertlik ve elastisite değerlerinin birlikte yükseltilmesi ile 
montaj yapılabilirliği göz önünde bulundurularak çıkma kuvvetinde 2,5 kN değerinde bir artış sağlanabilmiş-
tir. Lastik parçasının yüzük parçası ile girişim miktarının artırılması ile doğru orantılı olarak çıkma kuvvetinin 
11-14 kN arttığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 8. Çalışma başlangıcında ve sonunda elde edilen çıkma kuvvet grafikleri

Tüm bu çalışmalar neticesinde Şekil 8’ de de görüldüğü gibi burçlu lastik çıkma kuvvetinin 20 kN alt sınırı 
sağladığı parametrik olarak yapılan çalışmalarla garanti altına alınmıştır.
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KÜR SİSTEMLERİ VE KO-AJANLARIN NBR KAUÇUĞUN FİZİKOKİMYASAL 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mücella KEBELİ 1, Hazal KILIÇARSLAN2, Sibel ANGUN3

1-3SUPTEK Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul / Türkiye

Öz: NBR (akrilonitril bütadien) kauçuk düşük kalıcı deformasyonu, iyi yağ ve aşınma direnci davranışı gös-
termesi, işlenebilirliğinin kolay olması nedeniyle sızdırmazlık endüstrisinde kullanılmaktadır. Yer değiştirme 
enerjisine sahip polimer yapının çapraz bağlar oluşturarak yer değiştirmeyen daha dayanıklı yapı oluşturma-
sına vulkanizasyon denir. Peroksit ve kükürtlü sistemler elastomerlerin işlenmesinde çapraz bağların oluşumu 
için tercih edilen kür sistemleridir. Peroksitli vulkanizasyon sistemlerinde meydana gelen yan reaksiyonları 
önlemek ve çapraz bağ verimliliğini arttırmak için ko-ajan (ko-ajan) kullanılmaktadır. Bu çalışmada yirmi 
yedi farklı formülasyon oluşturarak NBR kauçuğun üç farklı peroksit ve üç farklı ko-ajan ile vulkanizasyonu 
incelenmiştir. Çalışmada kullanılan üç farklı peroksitin aktif oksijen konsantrasyonları göz önüne alınarak her 
formülasyon için miktarlar hesaplanmıştır. Formülasyondaki ko-ajanlerin kullanım miktarları aktif oksijen 
konsantrasyonlarının eşitlenmesi ile belirlenmiştir. Akrilonitril-bütadien kauçuğun oksidasyonu ile bütadien 
yapıdaki çift bağlar yapının sertliğinin artmasına ve yapının kırılgan hale gelmesine neden olmuştur. Bu amaç-
la yirmi yedi farklı her formülasyon için vulkanize olmamış kauçukta mooney pişme, mooney viskozite ve 
reometre testleri; vulkanize olmuş kauçukta ise yoğunluk, aşınma, kalıcı deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma 
mukavemeti, kopma uzama testleri ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) analizi yapılmıştır. Vulkanize olmuş ürüne 
havada yaşlandırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma sonrası sertlik değişimi  (%), kopma mukavemeti 
değişimi (%), kopma uzama değişimi (%), ve yırtılma mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Çalışmada ki 
tüm testler için üç tekrar ölçüm yapılıp ortalama değerlendirmeye alınmıştır. Test sonuçları, ayrı ayrı peroksit 
ve ko-ajan konsantrastyonları sabit tutulup diğer değişkenler ile karşılaştırma yapılıp yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vulkanizasyon, elastomer, peroksit, ko-ajan, akrilonitril-bütadien kauçuk

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Polimer malzemeler sınıfında geniş bir yeri olan kauçuklar yüksek elastikiyet, iyi aşınma dayanımı, düşük 
deformasyon gibi performans bakımından önemli özellikler gösterirler. Bu özelliklerin yanı sıra geliştirilen 
reçeteler ile içerisindeki malzemelerin türü ve malzemelerin oranları değişebilmektedir. Geliştirilen formüller 
ile farklı mekanik özellikler elde edilebildiğinden oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Kauçuklar 
diğer polimerlere göre üstün olan bu özelliklerini yapılarında oluşan çapraz bağlarla sağlamaktadırlar. Elas-
tomerler organik malzeme olarak bilinen polimer grubu içerisinde yer alır. Elastomerleri daha kapsamlı bir 
şekilde tanımlayacak olursak düşük sıcaklıklarda cam gibi sert olan, yüksek sıcaklıklarda dahi yoğun akışkan 
özellikler göstermeyen, oda sıcaklığından bozulma sıcaklığına kadar geniş aralıkta elastik özellikler gösteren 
seyrek çapraz bağlarla bağlanmış polimerik malzemeler olarak tanımlayabiliriz. Termoplastiklere göre daha 
uzun polimer yapısına sahip olmaları, esnek olmalarındaki en büyük etkendir. Elastomerler doğal kauçuk 
ve sentetik kauçuk olarak iki genel kategoriye ayrılmaktadırlar. Sentetik kauçuklar, petrolün parçalanması 
ve rafine edilmesinden elde edilen monomerlerden üretilir. Genel amaçlı ve özel amaçlı olarak, doğal kau-
çuğun dezavantajlarını (yağ direnci, alev direnci ve hava direnci) aşmak için üretilmiştir. Çalışmalarımızda 
akrilonitril-bütadien (NBR) kauçuğu kullanılmıştır. Akrilonitril-bütadien kauçuk, bütadien ve akrilonitril’in 
kopolimeridir (Şekil 1). Akrilonitril-bütadien kauçuğu, akrilonitril oranına bağlı olarak özelliklerinde farklılık 
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göstermektedir. Kauçuktaki akrilonitril miktarı arttıkça mineral ve bitkisel yağlara, yakıtlara, aromatik hid-
rokarbonlara, zayıf asit ve bazlara karşı dayanım ve yoğunluk, sertlik parametreler ile vulkanizasyon hızı ve 
mekanik özellikler artmaktadır. Bunun tam tersi, akrilonitril miktarı azaldıkça düşük sıcaklık dayanımı ve gaz 
geçirgenliği artmaktadır. (1,2,3)   

 
Şekil 1: Akrilonitril-bütadien kauçuğu.

Kauçuk hamur formu vulkanizasyon öncesinde visko elastik özelliklere sahip bir akışkan olup, elastikliği  
düşüktür. Moleküller dağınık dizilime sahip olsa da, gerilim altında, viskoz bir akışa yol açarak, karmaşık 
polimer zincirleri durumunu kolayca değiştirebilme yetisine sahiptir. Kauçuk karışımının, dışarıdan müdahale 
ile plastik halden elastik hale geçiş aşamasına vulkanizasyon denir.(4) Çapraz bağların kurulabilmesi için vul-
kanize edilebilen kauçuk karışımı, sıcaklık, zaman ve basınç faktörlerine ihtiyaç vardır.(5) Vulkanizasyon so-
nucu; kauçuk daha geniş sıcaklık ve kuvvet aralıklarında elastikiyet gösterir, kauçuğun yapışkanlığı kaybolur, 
mekanik özellikleri iyileşir, çözücüler ile müdahale edildiğinde çözülmez ve kauçuğun sertliği artar. Kükürt 
ve peroksit kür sistemleri kauçuk malzemelerin çapraz bağlanması için en sık tercih edilen vulkanizasyon sis-
temlerindendir. Her iki kür sistemi içinde reaksiyon mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır. Peroksit 
ile vulkanizasyonun en büyük avantajlarından biri hem doymuş hem de doymamış elastomerlerin vulkanize 
edilmesi için kullanılır. Peroksit kür sisteminin dezavantajları ise zayıf mekanik özellikler ve çapraz bağlama 
ile birlikte rekabet eden çoğu zaman vulkanizasyon verimliliğini azaltan yan reaksiyonların gelişmesidir. Pe-
roksit kür sisteminde gelişen yan reaksiyonların olumsuz etkileri ko-ajanler ile minimalize edilebilmektedir. 
Peroksitler, radikal oluşturmak üzere homolitik bölünürler. Peroksite ait O-O bağları ısı etkisi ile kırılır ve 
moleküllerden H atomları ayrılarak oksi-radikaller oluşur. Peroksit radikalleri, polimer zincirleri ile kararlı 
karbon-karbon çapraz bağları kurarlar. Peroksit radikalleri ile kurulan karbon-karbon bağları, sülfür ile ger-
çekleşen vulkanizasyon ile kurulan karbon-sülfür bağlarından daha güçlüdür. Peroksit serbest radikal türleri 
elastomerler ile iki farklı mekanizma yoluyla potansiyel olarak reaksiyona girebilir. Doymamış çift bağlara 
saldırarak ve elastomer zincirinden H atomu kopararak. Her iki reaksiyonda eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. 
Peroksitli çapraz bağlayıcılar genelde R-O-O-R yapısındadır. Burada R bir hidrokarbon grubudur. Birincil 
veya ikincil karbona bağlı peroksi grubu bulunan peroksitler daha az kararlıdır. Organik peroksitler kimyasal 
yapılarına bağlı olarak dialkil peroksit, alkil-arilalkil peroksit, di-arilalkil peroksit, di-açil peroksit, peroksi ke-
tal ve peroksi ester olarak altı gruba ayrılırlar.(6,7,8,9) Çalışmada kullanılan peroksitler peroksit-A, peroksit-B ve 
peroksit-C dir. Yapılarına göre peroksit-C alkil-aril alkil peroksit, peroksit-A di-aril alkil peroksit ve peroksit-B 
peroksi ketal sınıfına girmektedir. Ko-ajanlar (ko-ajanler), serbest radikallerin varlığında oldukça reaktif olup 
çapraz bağ oluşumunu arttıran doymamış organik moleküllerdir. Çapraz bağ kurulmuş yapının özellikleri kul-
lanılan ko-ajanlerin yapısı ve kimyasal davranışları ile doğrudan ilgilidir.(10,11) Ko-ajanlar hem vulkanizasyon 
çapraz bağ yoğunluğunu hem de etkinliğini arttırmak için kullanılır. Yan reaksiyonları büyük ölçüde engelle-
yerek peroksit verimliliğini artırırlar. Elastomer zinciri ile ilave çapraz bağ oluştururlar ve vulkanizasyonun 
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çapraz bağlanma etkinliğini arttırırlar. Doymuş elastomer durumunda, vulkanizasyon sürecine katkılarına göre 
ko-ajanlar Tip I ve Tip II olmak üzere iki gruba ayrılır.  Çalışmada kullanılan ko-ajanler ko-ajan-1  , ko-ajan-2 
(ve ko-ajan-3 dir. Ko-ajan-3 ve Ko-ajan-2 ko-ajanleri tip-I iken Ko-ajan-1 ko-ajanü tip-II sınıfına girmektedir. 
Tip-I ko-ajanler, düşük molekül ağırlığına sahip, polar yapılı aktif çift bağa sahip ve ilave reaksiyonlar yoluyla 
bağ kurabilen moleküllerdir. Tip I ko-ajanler sadece vulkanizasyon oranını arttırmaz, aynı zamanda çapraz bağ 
yoğunluğunu da arttırırlar. Ancak polar yapıda oldukları için polar olmayan kauçuk matrislerle uyumlulukları 
sınırlı olmaktadır. Radikallere karşı oldukça aktif davranış sergilerler. Tip-II ko-ajanler ise  tip-I ko-ajanlere 
oranla daha az polardır. Bunun yanında düşük molekül ağırlıklı ve daha kararlı serbest radikal oluşturan mo-
leküllerdir. Peroksit vulkanizasyonunda her iki mekanizma yoluyla reaksiyona girebilirler. Tip II ko-ajanler 
çapraz bağ yoğunluğunu arttırırlar fakat tip I ko-ajanlere oranla kür oranını arttırmazlar. Birçok elastomer ile 
uyumluluğu iyidir.(12-18)

AMAÇ 

Akrilonitril-bütadien (NBR) kauçuk kullanılarak peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C yapılarının aktif oksijen 
konsantrasyonları sabit tutularak farklı konsantrasyonlardaki ko-ajan-1, ko-ajan-2 ve ko-ajan-3 ko-ajanlerinin 
vulkanizasyonunu incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitril kauçuğun oksidasyonu üzerine araştırma ya-
pılmıştır. Farklı formülasyon ile hazırlanan vulkanize olmuş ürünlerin havada yaşlandırma davranışları in-
celenmiştir. Farklı tip ko-ajan türleri kullanılarak vulkanizasyon çapraz bağ oluşum verimliliğini arttırmak 
istenmiştir. Bu amaçla reolojik, mekanik, termal ve morfolojik özellikler testler yardımıyla incelenmiştir. Aktif 
oksijen konsantrasyonları sabit tutulan peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C peroksitlerinin yapısal farklılıkla-
rının da vulkanize olmuş ürünlerin yaşlandırma sonrası özelliklerine etkisi değerlendirilmiştir. Peroksit miktarı 
sabit kalmak şartı ile ko-ajan tür ve konsantrasyon değişiminin ürünlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerine 
yansıması da incelenmiş ve yaşlandırma sonrası testler tekrar edilerek sonuçlar karşılaştırlmıştır.

KAPSAM

Çalışmada peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C ‘nin aktif oksijen miktarı göz önünde bulundurularak konsant-
rasyonları hesaplanarak sabit tutulmuştur. Peroksitlerin aktif oksijen konsantrasyonları eşitlenmiştir. Ko-ajan 
olarak ko-ajan-1, ko-ajan-2 ve ko-ajan-3 konsantrasyonları ise sırasıyla x phr, 2x phr ve 3x phr‘dır. Ko-ajan 
konsantrasyonları iki kat (2x) ve üç kat(3x) arttırılarak yirmi yedi farklı vulkanize olmamış ve vulkanizasyonu 
gerçekleşmiş ürün elde edilmiştir. Her farklı konsantrasyonda ki yarı mamüle reometre testleri,  mamüle ise 
fiziksel-mekaniksel testler ve Tg analizi uygulayarak peroksit konsantrasyonunun sabit kalmasına karşılık ko-
ajan tür ve konsantrasyonundaki değişimin nitril kauçuğun yaşlandırma sonrası davranışlarına etkisi incelen-
miştir. Formülasyonda ki diğer tüm etkenler ve peroksit miktarı sabit kalmak şartıyla ko-ajan değişiminin ve 
ko-ajan konsantrasyon artışının vulkanizasyon mekanizması üzerindeki etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM

Çalışmada formülize edilen yirmi yedi farklı reçeteye reometre testi (TS 3436/ISO 3417) yapılmış pişme 
zamanı (Ts1), Tc(90) , ML (minimum kuvvet) ve MH (maksimum kuvvet) değerleri üç tekrar çalışılarak öl-
çülmüştür. Fiziko-mekaniksel sertlik (ISO 48), aşınma (ISO 4649-A), yoğunluk (ISO 2781), yırtılma (ISO 
34-1), kopma mukavemeti (ISO 37), kopma uzama (ISO 37) ve kalıcı biçim değiştirme (ISO 815-1 )  testleri 
yapılmıştır. Kauçuk türü değişmeden farklı formülasyonlar da camsı geçiş sıcaklıklarını karşılaştırmak ama-
cıyla tüm hazırlanan formüllerin Tg analizleri BTU ‘de yaptırılmıştır. Vulkanize olmuş ürüne 100C° de 70 saat 
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havada yaşlandırma testi uygulanarak sertlik, kopma mukavemeti değişimi, kopma uzama değişimi ve yırtılma 
mukavemeti değişimi değerleri yaşlandırma testi öncesi değerler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Yapılan analizlerin sonucunda çalışmada yer alan her üç peroksit de artan ko-ajan konsantrasyonlarına kar-
şı Tc90 değeri kayda değer değişim göstermeyip sabit kalmıştır. Çalışmada en kısa Tc90 değeri sırası ile 
peroksit-B, peroksit-A ve peroksit-C şeklindedir. Peroksit-B’nin her üç ko-ajan kombinasyonu ile çapraz bağ 
yoğunluğunun %90’nı tamamlama süresinin diğer peroksitlere oranla daha hızlı olduğu görülmüştür. Peroksit 
radikallerinin aktivitesi sadece yapılarına bağlı değil aynı zamanda sterik olarak boyutlarına bağlıdır. Peroksit-
B’nin yapısında çift bağ olmayışı O-O bağının homolotik olarak daha hızlı kırılmasını ve hızlı bir şekilde 
Tc90 ‘a varmasını sağlar. Oluşan sekonder metil radikalleri daha küçüktür ve sterik olarak daha az engellenir. 
Böylece elastomer merkezlerine daha hızlı erişebilir.(Şekil 2.)

Şekil 2: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonunda Tc90 değer grafiği.

Her üç peroksitin ve kullanılan her üç ko-ajanın artan konsatrasyonları için pişme zamanı değerlerinde belirgin 
farklılık gözlenmemiştir. Ko-ajan konsantrasyonunda ki değişimin çapraz bağ başlangıç zamanını etkilemediği 
görülmüştür. Ko-ajan-1, ko-ajan-2 ve ko-ajan-3 ile kurulan peroksit kombinasyonlarında peroksit-B’nin diğer 
peroksitlere göre daha erken çapraz bağ yapmaya başladığı görülmüştür. Bu durum hızla oluşan radikaller ile 
Nitril-bütadien kauçuğun çapraz bağlı ağ yapısı oluşumu ile açıklanabilir. Peroksit-A her iki peroksit mekaniz-
ması ile reaksiyon verebilir. Peroksit-A’nın O-O bağ enerjisi Peroksit-C’nin bağ enerjisine oranla daha düşük 
olduğu için daha hızlı radikal oluşturup doymamış yapılara atak başlatabilir. (Şekil 3.)
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Şekil 3: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonunda pişme zamanı grafiği.

Peroksit-C’nin ise O-O bağını kırmak ve radikal oluşturmak için daha yüksek enerjiye ihtiyacı vardır. 
Peroksit-C yapı itibariyle birden fazla peroksi grubu içerir ve sterik olarak engellenebilir. Bu durum peroxan-
A’ın peroksit-C’den daha erken pişme zamanına ulaşmasına sebep olur. Yapılan test ölçümlerinin sonucunda, 
kendi içinde yapılan peroksit ko-ajan kombinasyonları ile sertlik parametresi değerlendirildiğinde artan ko-
ajan konsantrasyonuna bağlı olarak sertlik değerinde kayda değer değişim gözlenmemiştir. Peroksit-B ve her 
üç ko-ajan kombinasyonu ile vulkanize olmuş ürünlerin sertlik değerlerinin birbirlerine yakın olmakla birlikte 
diğer peroksit-A ve peroksit-C ile vulkanize olmuş ürünlerden daha düşük sertlik değerine sahip olduğu görül-
müştür. Bu durum beklenildiği gibi peroksit-B’nin aşınma değerinin diğer peroksitler ile elde edilen ürünlerin 
aşınma değerlerinden daha iyi olmasıyla neticelenmiştir. 

Şekil 4. Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonunda kopme mukavemeti grafiği.

Peroksit-B ile ko-ajan-3 ve ko-ajan-2 ko-ajanlerinin kullanıldığı reçetelerde ko-ajan konsantrasyonu iki katına 
çıkarıldığında kopma mukavemet değerleri azalırken konsantrasyon üç katına çıkarıldığında kopma muka-
vemet değerlerinde artış gözlenmiştir. (Şekil 4.) Ko-ajan-1 de ise konsantrasyon artışına bağlı olarak kopma 
mukavemeti değerinde azalma gözlenmiştir. Bu durum Mh değeri ile bağlantılı olarak yorumlanabilir. %100 
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pişmenin gerçekleştiği durumda bağ türü ve yoğunluğuna bağlı olarak maksimum tork değerinin artış ve aza-
lış hareketi ile orantılı olarak kopma mukavemeti değeri değişim göstermiştir. Kopma uzama; kopma anın-
da, elastomer malzemenin ilk boyuna oranla uzama miktarıdır. %uzama cinsinden ifade edilir. Peroksit-C ve 
peroksit-A kopma uzama değerleri peroksit-B uzama değerinden kayda değer farklılık göstermiştir. Peroksit-B 
ile özellikle ko-ajan-1 (2x) ürününde polimer bağların genişlediği ve kaymaların başladığı bunun sonucunda 
da yüksek uzama değeri gözlenmiştir. 

Kopma uzama test sonuçlarını değerlendirdiğimizde ko-ajan ve peroksit tür ve konsantrasyon değişiminden 
etkilendiği görülmüştür. Peroksit-A için her üç ko-ajan içinde benzer davranış sergilemiş ve ko-ajan kon-
santrasyonu iki katına çıktığında kopma uzama değeri artarken üç katına çıktığında azalmıştır. Peroksit-B 
ve Peroksit-C ko-ajan-3 ve ko-ajan-1 ile x ve 2x ko-ajan konsantrasyonları için sırayla azalan ve artıp azalan 
kopma uzama değerleri sergilemişlerdir. Peroksit-C ve ko-ajan-2nin kombinlendiği formülasyonun vulkanize 
olmuş ürününde kopma uzama değeri önce azalıp sonra artan davranış göstermiştir. Peroksit-A ise ko-ajan-
2nin konsantrasyon artışı ile sürekli artan kopma uzama değerleri vermiştir. (Şekil 5.)

Şekil 5. Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonunda kopme uzama grafiği.

Kalıcı deformasyon testi elastomer malzemenin sızdırmazlık özelliği açısından önemlidir. En iyi kalıcı de-
formasyon C-C kısa çapraz bağları ile gerçekleşir. Peroksit-C en iyi kalıcı deformasyon değerine sahipken 
peroksit-A ve peroksit-B daha yüksek deformasyon değerlerine sahiptir. Bu değerlerden peroksit-A’ın yüksek 
çapraz bağ yoğunluğuna sahip olduğu düşünülebilir. Peroksit-B ile hazırlanan vulkanizatlar da ko-ajan kon-
santrasyonu iki katına çıkarıldığında kalıcı biçim değiştirme değişim göstermezken konsantrasyon üç katına 
çıkarıldığında kalıcı biçim değiştirme değerinde azalma gözlenmiştir. (Şekil 6.) 
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Şekil 6. Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonun da kalıcı biçim değiştirme (%) grafiği.

Vulkanize olmuş ürünlerin belirli sıcaklık ve süre yaşlandırılmaları sonunda fiziksel özelliklerinin değişimi in-
celenmiştir. Kopma mukavemeti değişimi şekil.7 de ki gibidir. Peroksit-B diğer iki peroksite oranla minimum 
değişim göstermiştir. Daha sonra bu değişim oranını  peroksit-A ve peroksit-C takip etmektedir.

 
Şekil 7. Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonun da kopma mukavemeti değişimi 

(%) grafiği.

Havada yaşlandırma sonrası vulkanize olmuş ürünlerin yırtılma mukavemeti değerleri incelendiğinde 
Peroksit-C maksimum değişime sahiptir. Test sonuçları vulkanize olmuş ürünlerin peroksit ve ko-ajan tür ve 
konsantrasyonuna göre değişim gösterdiği dikkat çekmiştir. Peroksit-B ve peroksit-A yakın değişimler sergi-
lerken peroksit-C ait vulkanize olmuş ürünlerde bozulma reaksiyonu gözlenmiştir.
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Şekil 8. Üç farklı peroksit ile artan üç farklı ko-ajan konsantrasyonun da yırtılma mukavemeti değişi-

mi (%) grafiği.

SONUÇ

NBR kauçuk vulkanizasyonuna farklı yapıda ve konsantrasyonda peroksit ve ko-ajan etkisi gözlenmiştir. 
Havada yaşlanma testi sonunda yapılan ölçümlerde Peroksit-B’nin kopma mukavemeti değerinin minimum 
değiştiği görülmüştür. Yaşlanma sonrası en çk yırtılma mukavemeti değişimi pozitif yönde Peroksit-C de göz-
lenmiştir. Testlerde minimum optimum pişme süresi sırası ile peroksit-B, peroksit-A ve peroksit-C şeklinde-
dir. Peroksit-B’nin her üç ko-ajan kombinasyonu ile optimum pişme süresinin diğer peroksitlere oranla daha 
hızlı olduğu görülmüştür. Çalışmadaki üç peroksit ve kullanılan her üç ko-ajanın artan konsantrasyonları için 
pişme zamanı değerlerinde kayda değer değişim gözlenmemiştir. Tek tip peroksitte  farklı tip ve konsantras-
yonda ko-ajan etkisi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda farklı tip ve konsantrasyondaki ko-ajanlar ile 
vulkanizasyon hızı arasında direkt bağıntı olmadığı görülmüştür. Peroksit-B’nin aşınma test sonuçları diğer 
peroksitler ile elde edilen ürünlerin aşınma değerinden daha iyidir. Seçilen peroksitin vulkanizasyon hızını en 
çok etkilediği sonucu çıkarılmıştır. Artan ko-ajan konsantrasyonu ile sertlik, yoğunluk gibi parametrelerin doğ-
rudan ilişkilendirilemeyeceği görülmüştür. Çalışmada hazırlanan yirmi yedi farklı formül sonucu elde edilen 
tüm ürünlerin yoğunluk değerleri birbirlerine yakın değerler bulunmuştur. Maksimum tork değeri ko-ajan tip 
ve konsantrasyonundan etkilenmemiştir. Peroksit-B vulkanizatında MH değeri diğer iki peroksitin MH değe-
rine oranla daha düşük bulunmuştur. Peroksit-C ve peroksit-A minimum tork değerleri Peroksit-B minimum 
tork değerinden yüksek bulunmuştur. Havada yaşlandırma sonrası sertlik değişiminin (%) de değişen ko-ajan 
tip ve konsantrasyonundan doğrudan etkilenmediği gözlenmiştir. Hazırlanan tüm formülasyonlarda Tg tayini 
yapılmış ve sonuçlar birbirleri ile örtüşmüştür.
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YOLCULAR METAMORFİTLERİ (BİTLİS MASİFİ) İÇİNDEKİ NA-K FELDİSPATÇA 
ZENGİN GRANİTOİD VE APLİT DAYKLARININ FELDİSPAT KAYNAĞI OLARAK 

KULLANILABİLİRLİĞİ

Vural OYAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Van / Türkiye 
Öz: Bitlis masifi, alt metamorfitler ve üst metamorfitler olarak iki farklı kayaç serisinden oluşan, Türkiye’nin 
en büyük ve en önemli metamorfik masiflerinden biridir. Kuzeyden güneye yaklaşık 50 km genişliğinde ve 
doğudan batıya yaklaşık 300 km uzunluğunda, yüksek sıcaklık-basınç ve düşük sıcaklık-basınç koşulları ile 
temsil edilir. Alt Metamorfitler amfibolit, paragnays/şist, eklojit, migmatit ve bunları kesen granitik ve holo-
lökokratik granitik kayaçlardan, Üst Metamorfitler ise metapelitler ve bunları geçişli olarak örten metakar-
bonatlardan oluşmakta ve ayrıca granitik bileşimli aplit dayklarının Bitlis Masifinde Alt metamorfitleri ve 
Üst Metamorfitleri kestiği bilinmektedir. Bu jeolojik yapı içinde seramik ve cam sektörlerinin yoğun olarak 
kullandığı Na feldispat ve K feldispat mineralleri ve zenginleşmeleri Prekambriyen yaşlı granitoid kütlelerinin 
lökokratik seviyelerinde ve aplit dayklarında gözlenmiştir. Yolcular Metamorfitlerin (Çekirdek Serisi)’ deki 
granitoid kütleleri ve aplit dayklarındaki çalışmalarda bu kütlelerin Na feldispatça ve K feldispatça zenginleş-
tikleri belirlenmiştir. Bu kayaçlar üzerinde yapılan zenginleştirme (manyetik ayırma ve flotasyon) çalışmaları 
ile olumlu sonuçlar elde edilmiş; Na- feldispatça zengin olan granitik bileşimli lökokratik seviyelerde toplam 
alkali içeriği % 11.35’e, aplit dayklarında toplam alkali içeriği % 11.8 yükseltilmiş, seramik ve cam bünyelerde 
istenmeyen TiO2 ve Fe2O3 içerikleri standart limitlere kadar indirilmiştir. Bu sonuçlar bu tür granitik kayaç-
ların seramik ve cam sektörü için 1.kalite feldispat kaynağı ve seramik-cam bünyede alümina kaynağı olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bitlis Masifi, granitoid, feldispat, zenginleştirme, seramik, cam

GİRİŞ

Doğu Anadolu, Arabistan ve Anadolu plakaları arasında yer almış olan Tetis Okyanusu’nun kuzey koluna ait 
okyanus tabanının kuzeye doğru dalıp batmasına ve bu okyanusun tükenmesini izleyen evrede söz konusu 
levhalar arasındaki kıtasal çarpışmaya bağlı olarak Miyosen’den itibaren, kuvvetli kuzey-güney sıkışması ile 
meydana gelmiş yüksek bir platodur (Şengör ve Kidd, 1979). Bu sıkışmanın sonucu doğu-batı uzanımlı kıv-
rımlar, ters faylar ve doğrultu atımlı iki grup fay sistemi gelişmiştir (Yılmaz vd., 1987).  Bu çarpışma sonucun-
da Van’ın güneyinden başlayıp Bitlis – Kulp – Genç – Avnik – arasında yaklaşık 30 km daha batıda Sivrice – 
Pötürge – Çelikhan arasında 120 km uzunluğunda ve 20-50 km genişliğinde bir kuşak boyunca, düşük–yüksek 
basınç ve düşük - yüksek sıcaklık koşullarında oluşan Bitlis Masifi metamorfitleri yüzeylenmiştir (Şekil 1).

Bitlis Masifi’nde yüzeyleyen bölgesel metamorfitler birçok araştırmacı tarafından ( Yılmaz, 1971; Tollluoğlu, 
1981; Şengün; 1984, Göncüoğlu ve Turhan, 1985) çekirdek serisi (Alt metamorfitler) ve örtü serisi (Üst me-
tamorfitler) olarak iki litolojiye ayrılmakta, Alt Birlik veya çekirdek kayaçları olarak adlandırılan litolojiler 
amfibolit, paragnays / şist, eklojit ve bunları kesen granit ve hololökokratik granitik kayaçlardan, Üst Birlik ise 
metapelitler ve bunları geçişli olarak örten Üst Devoniyen – Mesozoyik yaşlı metakarbonatlardan (rekristalize 
kireçtaşı / dolomitik mermer / mermer / kuvars – mermer, kloritoyid–mermer)  oluşmaktadır. 

Türkiye’de doğal kaynaklar ve endüstriyel hammaddeler yönünden çok zengin bir jeolojik yapıya sahip olan 
Bitlis metamorfitleri feldispat, disten, granat, pirofillit, talk, mika, kuvarsit ve mermer gibi endüstriyel öneme 
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sahip mineral ve kayaç gruplarını barındırmakta ve zaman zaman bu konular üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
Özellikle Yolalan ve Bölükyazı çevresinde yaygın görülen Alt Metamorfitlerdeki endüstriyel hammadde zen-
ginlikleri hem Türkiye’nin hem de bölge insanının gelişimine ve ekonomisine büyük yararlar sağlayacaktır. 

Şekil 1. Feldispatça zengin lökogranitik kayaçların genel yer bulduru ve jeoloji haritası. Jeoloji harita-
sında taralı alan feldispatça zengin zonları temsil eder.

AMAÇ

Bu çalışmada, seramik, cam, plastik, kaynak elektrodları vb endüstri alanlarının çok sık kullandığı ve önemli 
bir hammadde grubu olan feldispat minerallerinin Bitlis Masifi içindeki yeri ve öneminin araştırılması amaç-
lanmıştır. Ayrıca, bu çalışmalar için seçilen pilot bölge Yolcular Metamorfitlerindeki (Şekil 1) feldispat kay-
nakları ve bu kaynaklardaki kayaç gruplarının endüstrinin istediği düzeyde zenginleşip zenginleşemeyeceği ve 
özellikle seramik ve cam sektörü için kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
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KAPSAM

Feldispat minerallerinin Bitlis Masifi’nin alt metamorfitleri içinde yer alan Yolcular metamorfitlerindeki 
zenginleşmesini konu alan bu çalışma kapsamında, arazi çalışmaları ile örnek alımı, örneklerin mineralojik-
petrografik tayinleri, jeokimyasal özellikleri ile zenginleştirme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsa-
mında, zenginleşmiş cevherlerin pişme testleri ve kimyasal analizleri yapılarak, seramik ve cam sektörü için 
istenilen düzeylerde olup olmadıkları belirlenmiştir.

YÖNTEM

Arazi çalışmaları ile yaklaşık 50 kg alınmış olan feldispatça zengin kayaç gruplarından ilk önce yaklaşık 30 
mikron kalınlığında incekesitler hazırlanarak polarize mikroskoplarda mineralojik petrografik analizler ger-
çekleştirilmiştir. Bu analizlerden sonra, kayaç örnekleri çeneli kırıcı ve agat havanda öğütülerek toz haline 
getirilmiş ve örneklerin kimyasal analizleri MTA genel müdürlüğündeki XRF cihazı ile elde edilmiştir. Elde 
edilen kimyasal analiz sonuçlarına göre, istenmeyen elementleri uzaklaştırmak amacıyla MTA genel müdürlü-
ğünde manyetik seperasyon ve flotasyon işlemleri örneklere uygulanmış ve son olarak zenginleşmiş örnekler 
üzerinde pişme testleri ile kimyasal analizler yapılmıştır. 

BULGULAR

Feldispatça Zengin Kayaçların Petrografik Ve Mineralojik Özellikleri

Yolcular Metamorfitlerinde feldispatça zengin olan kayaçlar aplit daykları ( K-feldispatça zengin) ve granitk 
bileşimli ve anateksi süreçleriyle gelişmiş lokokratik seviyeler (Na-feldispatça zengin) olarak belirlenmiştir. 
Saha çalışmalarında açık renkli ve yüzeysel bozunmalara uğramış olarak görülen bu kayaçlar makro ölçektede 
koyu renkli mineralleri çok nadir oranlarda içermektedirler. Aplit daykları makro ölçekte cm den m’ye kadar 
değişen kalınlıklara ve çalışma alanında sık aralıklarla değişen özelliklere sahiptirler. Mineralojik olarak açık 
renkli minerallerden kuvars, plajiyoklaz feldispat, ortoklaz (alkali feldispat) minerallerini ana bileşen olarak 
içerirlerken, nadir oranda biyotit, muskovit, granat ve turmalin gibi koyu renkli mineralleri içermektedirler. 
Feldispat olarak kullanımlarında tane büyüklüğü olarak plajiyoklazlar yaklaşık 1 mm boyutlarında, ortoklaz 
mineralleri ise yaklaşık 0.8 mm boyutlarında gözlenmektedirler. 

Feldispatça Zengin Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri

Feldispatça zengin görülen kayaçların XRF yöntemi kullanılarak kimyasal analizleri yapılmıştır. Bu kimyasal 
analizler sonucunda lökokratik seviyelerin Na-feldispatça, aplit dayklarının ise K-feldispatça zenginleştikleri 
görülmüştür. Kimyasal analizler sonucunda her iki kayaç grubununda seramik ve cam sektöründe istenilme-
yen TiO2 ve Fe2O3 içerikleri istenilen düzeylerin üzerinde elde edilmiştir. Normatif kuvars olarak her iki ka-
yaç grubunda SiO2 içeriği % 70 in üzerinde çıkmış ve bu oran kayaç gruplarındaki toplam alkali oranlarının 
düşük çıkmasına sebep olmuştur. Bu kayaç gruplarındaki yüksek TiO2, Fe2O3, ve SiO2 içerikleri kayaçlarda 
zenginleştirme işlemlerinin yapılması gerektiğini ve endüstri için daha elverişli bir hammadde elde edilmesi 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Kimyasal analizler sonucunda aplit dayklarında eni iyi sonuçların alındığı V-93 
nolu örnekte ve lökokratik seviyelerde de V-5a nolu örnekte manyetik ayırma ve flotasyon ile zenginleştirme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. V-5a ve V-93 nolu örneklerin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. V-93 nolu aplit daykı ve V-5a nolu lökokratik seviyenin kimyasal analiz sonuçları.

Litoloji Lökokratik seviye Aplit
Örnek No V-5A V-93

SiO 2  (%) 77 74.3
TiO 2 0.27 <0.1

Al 2 O 3 13.5 13.8
Fe 2 O 3 0.62 0.4

MnO <0.1 <0.1
MgO 0.2 0.1
CaO 1 0.5

Na 2 O 6.7 3
K 2 O 0.1 5.5

P 2 O 5 0.05 <0.1

Feldispatça Zengin Kayaçların Zenginleştirme Çalışmaları

Arazi, mineralojik ve kimyasal çalışmalar sonucunda toplam alkali olarak en zengin ve istenmeyen oksitler 
olarak en uygun olan V-5a nolu lökokratik seviyede ve V-93 nolu aplit daykı üzerinde zenginleştrime çalışma-
ları yapılmıştır. Bu çalışmalar öncesinde bu kayaç gruplarından 70 kg’lık örnek alınarak  M.T.A Maden Ana-
lizleri ve Teknoloji Dairesi Cevher Zenginleştirme laboratuvarında zenginleştirme işlemleri yapılmıştır. Bu ça-
lışmalarda ilk önce mineralojik analizler yapılmış daha sonra çeneli ve konik kırıcılardan geçirilerek yaklaşık 
1 cm boyutlarına getirilen numuneler seramik bilyalı değirmenlerde öğütülerek zenginleştirme çalışmalarına 
geçilmiştir. V-5a nolu örnek için -80 + 25 mikron boyutu uygun görülmüş ve bu boyuttaki malzeme üzerinde 
çalışmalar sürdürülmüştür.  Yaş manyetik ayırma deneyleri master magnets marka yüksek alan şiddetli man-
yetik ayırma cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Manyetik ayırma işlemi özellikle örneklerin içerdiği demir ve titan 
kaynaklı minerallerin uzaklaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bunun için iki kez manyetik ayırıcıdan geçirilen 
numunede % ağırlık olarak 8.42 manyetik atık ve 91.58 manyetik konsantre -80 +25 mikron tane boyutunda 
elde edilmiştir. Zenginleştirme işlemlerinin yoğun şekilde yapılması gereken aşama ise flotasyon deneyi olarak 
belirlenmiş ve özellikle 3 aşamalı mika, oksit ve feldispat flotasyonu yapılmıştır. Bu flotasyon çalışmasının op-
timum koşulları Çizelge 2’de ve zenginleştirilmiş numunenin kimyasal analiz sonucu Çizelge 4’de verilmiştir.

V -93 nolu örnek içinde en uygun boyut -100 mikron olarak seçilmiştir. Seramik bilyalı değirmende -100 
mikron boyutuna ufalanan cevhere master magnet marka yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayrıcıda manyetik 
ayırım uygulanmıştır. Bu işlem sonucunda demir içeriği % 0.4’den % 0.1’e indirilmiş, titan içeriği de yine % 
0.1’in altında kalmıştır. Daha sonra aynı numuneye 3 aşamalı flotasyon uygulanmıştır. Flotasyonun optimum 
koşulları Çizelge 3’de ve zenginleşen aplit numunesinin kimyasal analiz sonucu Çizelge 4’de verilmiştir. 

Zenginleşmiş numunelerin kimyasal analiz çalışmaları sonucunda V-5a nolu örneğin Na2O içeriği 11.25’e, 
V-93 nolu aplit daykının ise K2O içeriği % 7.5’e yükseltilmiş ve toplam alkali içerikleri yaklaşık %11.5 olarak 
görülmüştür. Daha sonra 1300 oC’de gerçekleştirilen pişme testlerinde, numunelerin erime ve pişme olarak 
beyaz renk tonlarında olduğu ve endüstrinin kullanabileceği düzeyde olduğu görülmüştür.
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Çizelge 2. Optimum flotasyon koşulları ( V-5a nolu örnek için)

Mika Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Tallow amin asetat (Armac T), 100 g/t
Koşullandırma süresi                       : 3 dak.
pH : 3 H2SO4 ile
Köpürtücü türü ve miktarı : Metil izobütil karbinal (MIBC) + çamyağı, 50 g/t

Oksit Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Na-oleat, 150 g/t
Koşullandırma süresi                       : 5 dak.
pH : 5.5, H2SO4 ile
Köpürtücü türü ve miktarı : Metil izobütil karbinal (MIBC) + çamyağı, 50 g/t

Feldispat Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Tallow amin asetat (Armac T), 100 g/t
Koşullandırma süresi                       : 3. dak.
pH : 2.5-3, HF ile
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Çizelge 3. Optimum flotasyon koşulları (V-93 nolu örnek için).

Mika Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Tallow amin asetat (Armac T), 204 g/t
Koşullandırma süresi                       : 3 dak.
pH : 3 H2SO4 ile
Köpürtücü türü ve miktarı : Metil izobütil karbinal (MIBC) 69 g/t

Oksit Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Na-oleat, 1820 g/t
Koşullandırma süresi                       : 5 dak.
pH : 5.5, H2SO4 ile
Köpürtücü türü ve miktarı : Metil izobütil karbinal (MIBC) 68 g/t

Feldispat Flotasyonu

Palp katı/sıvı oranı (koşullandırma) : % 70 (ağılıkça)
Palp katı/sıvı oranı (flotasyon) : % 30 (ağırlıkça)
Toplayıcı türü ve miktarı                 : Tallow amin asetat (Armac T), 1340 g/t
Koşullandırma süresi                       : 5. dak.
pH : 2.8 HF ile
Köpürtücü türü ve miktarı : Metil izobütil karbinal (MIBC) 23 g/t

Çizelge 4. V-5a ve V-93 nolu numunelerin zenginleşmiş cevherlerinin kimyasal analiz sonuçları

Litoloji Lökokratik seviye Aplit
Örnek No V-5A V-93

SiO 2  (%) 65.45 67.05
TiO 2 < 0.05 <0.1

Al 2 O 3 21.6 18.1
Fe 2 O 3 0.12 0.1

MnO 0.005 <0.1
MgO 0.05 0.1
CaO 1.05 0.5

Na 2 O 11.25 4.3
K 2 O 0.1 7.9

P 2 O 5 0.02 <0.1

SONUÇ

Bitlis Masifi’nin içermiş olduğu Prekambriyen yaşlı kayaçların varlığı ve eski çalışmalarda bu kayaçların lö-
kokratik ve albitik bileşimde olduklarının belirlenmesi ile bu kayaç gruplarının feldispatça zengin olduğu dü-
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şünülmüş ve pilot bölge olarak seçilmiş Yolcular Metamorfitlerindeki granitik bileşimli lökokratik kayaçlarda 
feldispat zenginleşmesi araştırılmış ve mineralojik, kimyasal ve zenginleştirme özellikleri ortaya koyulmuştur. 
Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler bu kayaç gruplarından aplit dayklarının hem toplam alkali hemde 
K-feldispat bakımından zengin olduğunu, lökokratik seviyelerin ise Na-feldispat bakımından zengin olduğunu 
göstermiştir. 

 Seramik ve cam sektöründe giderek artan teknolojiler ile feldispat minerallerine ihtiyaç da o oranda artmak-
tadır. Özellikle Türkiye’nin Na-feldispat rezervlerinin çok yüksek olmasına karşın K-feldispatı halen yurtdı-
şından ithal ettiği bilinmektedir. Bitlis masifi’nin feldispat minerallerinin zenginleşebileceği kayaç gruplarını 
barındırdığı gerçeği göz önüne alınacak olursa, feldispat minerallerinin özellikle K-feldispat minerallerinin 
masifde bulunabileceği bu pilot çalışmayla belirlenmiştir. Masifdeki diğer büyük kütleler halindeki granitoid-
lerde yapılacak bu tür feldispat çalışmaları ile daha büyük yatakların bulunabileceği ve hem ülke ekonomisine 
hemde seramik ve cam sektörü için en önemli hammadde grubunu oluşturan bu minerallerin bulunabileceği 
gerçeği gözler önüne serilmektedir. 
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BİR DİŞLİ KUTUSUNUN MODELLENMESİ VE OYUKÇUK HATASININ TESPİTİ

Cihan KİREÇÇİ1,2, Hasan ÖZTÜRK3, Rafet Can ÜMÜTLÜ1
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3Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir / Türkiye
Öz: Dişli kutuları, mekanik sistemlerde hareket ve güç iletiminde çok sık kullanılan en önemli makina eleman-
larından birisidir ve dişli kutularında zorlu çalışma şartları altında veya yorulmalar sonucu bazı hasarlar mey-
dana gelebilmektedir. Dişlilerde oluşabilecek bu hasarlar ait oldukları mekanik sistemlerin çalışma performan-
sını, güç ve hareket iletim fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilmekle birlikte zamanla ait olduğu mekanik 
sistem üzerinde geri dönüşü olmayan çok daha ciddi hasarlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeple dişli kutusu 
elemanlarında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesi çok önemlidir. Literatürde dişli 
kutularında oluşan hataların tespitleri üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak dişli kutularındaki hata 
tespitleri genelde deneysel olarak yapılmaktadır ve bu yöntem oldukça zaman alıcı ve masraflıdır. Deneysel 
çalışmalarda karşılaşılan bir diğer zorluk ise istenen hata türlerinin ve hata seviyelerinin yapay olarak oluş-
turulmasıdır. Bu çalışmada dişli kutularındaki farklı seviyelerde oyukçuk hatası tipleri bilgisayar ortamında 
modellenmiş ve titreşim sinyalleri FFT (Fast Fourier Transform) metodu ile incelenmiştir. Yapılan bu çalışma 
ile dişli kutularında oluşan hataları incelemek için yapılan deneysel çalışmaların yol açtığı yüksek maliyet ve 
zaman kaybı sorunları ortadan kaldırılmış, incelenmesi istenen hata türleri ve hata seviyeleri bilgisayar orta-
mında kolaylıkla modellenip analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar dişli kutularında 
oluşabilecek hata türleri ve analizi konusunda yapılacak yeni çalışmalara öncü olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dişli kutusu, arıza tespiti, oyukçuk analizi, titreşim, FFT

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mekanik sistemlerde hareket ve güç iletimini sağlayan en yaygın makine elemanlarından birisi dişli kutuları-
dır. Dişli kutuları, çalışma koşullarına bağlı olarak yüksek zorlanmalara ve zorlayıcı çevre koşullarına maruz 
kalabilirler. Bunun yanında dişlilerde uzun çalışma süreleri sebepli yorulmalar da görülebilmektedir. Zorlu ça-
lışma koşulları ve yorulmalar hareket ve güç iletimini sağlayan bu dişlilerde hasarlar meydana getirebilmekte 
ve mekanik sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Dişlilerde meydana gelen bu hatalar zamanla 
daha büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle dişli kutularında hataların önceden teşhis edilip düzel-
tilmesi çok önemlidir. Dişli kutularından alınan titreşim verileri makinanın içyapısı konusunda bize fazlasıyla 
bilgi verebilmektedir. Titreşim analizi yaparken dikkate alınan iki bileşen vardır. Bunlar; frekans (belirli bir za-
man periyodunda olayın oluş sayısı) ve genliktir (titreşim sinyalinin boyutu). Titreşimin gerçekleştiği frekans, 
hasarın ya da hatanın tipini gösterir. Titreşim sinyalinin genliği ise, hatanın ya da arızanın şiddeti hakkında 
bilgi verir. (Kalyoncu, 2006).

Bir dişlide, dişli eşleşme frekansı, dişlinin diş sayısı ile dişlinin dönüş hızının çarpımıdır. (Taylor J.I., 1994)

Dişlilerde oluşabilecek hatalar 5 farklı sebep altında incelenmiştir. Bunlar; yüzey yorulması hasarları, aşınma, 
plastik akma, kırılma ve imalat kaynaklı hasarlardır. Yüzey yorulma hasarları, yüksek basınçlı ve tekrarlı 
yüklerin diş yüzeyinde veya altında oluşturduğu küçük çatlakların büyüyüp, birleşmesiyle yüzeyden malzeme 
kopararak oyukçuklar oluşmasına sebep olur.(Kızılaslan, 2007)
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Aşınma, tekrarlı temas eden yüzeylerde fiziksel veya kimyasal değişimler sebepli parça ayrılması şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Aşınma durumunda dişliler arasındaki boşluk büyür ve sistemin çalışma performansı 
azalır. (Akkurt, 2000)

Plastik akma, malzemenin akma sınırının üzerinde bir yüke maruz kalması sonucu kalıcı şekil değiştirmesi ve 
güç aktarımında kayma şeklinde karşımıza çıkar.( Kızılaslan, 2010)

Kırılma, diğer hata modlarına kıyasla, dişli kutusunun çalışma performansına etkisinin en yüksek olduğu, 
bağlı olduğu sistemin hasar görmesi bakımından en tehlikeli hasar tipidir. Temas halinde olan bir dişin diş kö-
künde, temasın meydana geldiği taraf çekme gerilimlerine maruz kalırken, diş kökünün diğer tarafı ise basma 
gerilimlerine maruz kalmaktadır. Bu iki kritik bölgede oluşan gerilimler, dişli malzemesinin dayanım sınırının 
üzerine çıkar ise yorulma çatlakları ortaya çıkmaya başlayacak ve devam eden zorlayıcı çalışma ile de çatlak 
ilerleyerek dişin gövdeden tamamen ayrılmasına sebep olacaktır. (Öztürk, 2006)

İmalat sırasında oluşan hatalar, dişlilerde temas yüzeyini sertleştirme ve taşlama prosesi sonucu ortaya çıka-
bilmektedir. 

Bu çalışma, dişli kutularındaki hata tiplerinden biri olan oyukçuk hatasına odaklanmıştır. Sağlam ve farklı se-
viyelerdeki oyukçuk hatalarına sahip dişli kutuları bilgisayar ortamında modellenerek titreşim verileri zaman 
ve frekans bölgelerinde kıyaslanmıştır. Bu çalışma ile dişli kutularında oyukçuk hatasının oluşumu ve hata 
seviyesi artışının sisteme etkisi deneysel verilere ihtiyaç duymadan incelenebilmiştir. 

Çalışma kapsamında ayrıca dişli kutularında oluşan titreşim verileri 4 farklı istatistiksel parametre ile zaman 
ve frekans bölgelerinde ayrı ayrı incelenmiştir. Bunlar Tablo 1’de gösterildiği gibi RMS, crest factor, skewness 
ve kurtosistir. Bu formullerde, x, x ,  , 𝜎 ve 𝑁 sırasıyla titreşim verisi, ortalama, incelenen titreşim verisi, 
standart sapma ve toplam örnek sayısını göstermektedir. (Ümütlü, 2018)

Tablo 1. İstatistiksel Parametre Denklemleri
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AMAÇ 

Bu çalışma kapsamında dişli kutularında oluşabilecek farklı seviyelerdeki oyukçuk hatası tipleri yapay olarak 
modellenmiş, titreşim sinyalleri zaman ve frekans bölgelerinde incelenmiştir. 

Bu çalışma, dişli kutularında oluşabilecek hata türlerinin tespitinin sağlanmasında bilgisayar destekli analiz-
lerin kullanılarak deneysel çalışmaların yol açtığı maliyet ve zaman kaybı gibi durumların önüne geçilmesini, 
deneysel çalışmaların en büyük zorluklarından biri olarak karşımıza çıkan, “istenen hata türünün yapay ola-
rak” yaratılması prosesine ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. 

Yapılan bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar dişli kutularında oluşabilecek hata türleri ve analizi ile ilgili 
yapılacak yeni çalışmalara öncü olabilecektir.

YÖNTEM

Çalışma kapsamında ilk olarak sağlam dişlileri, milleri ve yataklama gövdesini içeren katı model SolidWorks 
paket programı kullanılarak tasarlanmıştır. Tasarlanan bu katı model MSC Apex paket programına aktarılarak 
malzeme özellikleri, sınır koşulları ve ağ yapısı tanımlanmıştır. MSC Apex paket programı ile yapılan işlemler, 
ilk tasarlanan katı modelin rijit yapıdan elastik bir yapıya geçmesini sağlamıştır. Daha sonra bu elastik model 
MSC Adams paket programına aktarılarak gerekli hareket kısıtlamaları, karşı yük torku ve dönme hızı özel-
likleri tanımlanmıştır. 

Pinyon Dişli Diş Sayısı : 23

Sürülen Dişli Diş Sayısı : 33

Pinyon Dişli Dönme Hızı : 10 Hz

Dişli Eşleşme Frekansı : 230 Hz

Şekil 1. Dişli Kutusu özellikleri

İkinci aşamada dişli kutusunun pinyon dişlisi üzerinde Şekil 5’de gösterilen 4 farklı seviyede oyukçuk hataları 
oluşturularak yukarıda belirtilen işlemler tekrar edilmiştir. Hazırlanan bu 5 farklı model (1 sağlam ve 4 farklı 
seviye hata) MCS Adams paket programı içerisinde pinyon dişli hızı 600 devir/dakika olacak şekilde 2 tam tur 
döndürülmüş, Şekil 1’de yuvarlak içerisindeki bir noktadan x-y-z eksenlerindeki titreşim verileri elde edilmiş-
tir. Elde edilen bu titreşim verileri Matlab ortamına aktarılarak zaman ve frekans bölgelerinde analiz edilmiş, 
istatistiksel parametreler ile incelenmiştir. 
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Şekil 2. Hata tipleri

BULGULAR

5 farklı modelden elde edilen titreşim verileri zaman ve frekans bölgelerinde incelenmiştir. Titreşim verilerini 
zaman bölgesinde ele aldığımızda sağlam dişli içeren modelde titreşim grafiğinin periyodik formda olduğu 
görülmüştür. Hatalı dişlileri içeren modellerde ise arızalı dişlilerin karşılık dişlisi ile temas ettiği bölgelerde 
bozulmalar net olarak gösterilmiştir. Bunun yanında hata seviyesinin artması ile bozulma miktarının arttığı da 
tespit edilmiştir. (Şekil 3, 4 ve 5)

Şekil 3. X eksenindeki titreşim grafiği (Zaman Bölgesi)
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Şekil 4. Y eksenindeki titreşim grafiği (Zaman Bölgesi)

Şekil 5. Z eksenindeki titreşim grafiği (Zaman Bölgesi)

Titreşim verilerini frekans bölgesinde incelediğimizde dişli eşleşme frekansının (230Hz) ve harmoniklerinde 
net olarak görüldüğü, hatalı dişlilerde ise bu eşleşme frekanslarında toplanan yan bantların oluştuğu gözlem-
lenmiştir. Hatalı dişli modelinde oluşan yan bantların genliklerinin hata seviyesi ile doğru orantılı olarak arttığı 
tespit edilmiştir. (Şekil 6, 7 ve 8)
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Şekil 6. X eksenindeki titreşim grafiği (Frekans Bölgesi)

Şekil 7. Y eksenindeki titreşim grafiği (Frekans Bölgesi)
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Şekil 8. Z eksenindeki titreşim grafiği (Frekans Bölgesi)

Elde edilen titreşim verileri zaman ve frekans bölgelerinde sağlam dişliye ait titreşim sinyaline normalize edil-
miş ve istatistiksel parametreler ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre dişlilerde oyukçuk hatası 
oluşumunun her 4 istatistiksel parametre ile her iki bölgede de belirlenebildiği gösterilmiştir. Hata seviyesinin 
artışının ise x ekseninde RMS (Şekil 9), y ve z eksenlerinde, özellikle frekans bölgesinde, kurtosis ve skewness 
parametreleri ile takip edilebileceği gösterilmiştir. (Şekil 10 ve 11)

Şekil 9. İstatistiksel parametreler (X ekseni)
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Şekil 10. İstatistiksel parametreler (Y ekseni)

Şekil 11. İstatistiksel parametreler (Z ekseni)

SONUÇ

Bu çalışmada dişli kutularındaki farklı seviyelerde oyukçuk hatası tipleri bilgisayar ortamında modellenmiş ve 
titreşim sinyalleri FFT (Fast Fourier Transform) metodu ile incelenmiştir. Daha sonra bu sinyaller istatistiksel 
parametreler ile irdelenmiştir.

Çalışma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde oyukçuk hatasının oluşumu tespit edilmiş ve hata se-
viyesinin artması ile titreşim sinyallerindeki bozulma seviyesinin de arttığı gösterilmiştir. Özellikle, frekans 
bölgesinde, diş eşleşme frekanslarında hataya bağlı yan bantların oluştuğu gözlemlenmiştir. Oluşan yan bant-
ların genliklerinin hata ilerleyişine paralel olarak arttığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, hata oluşumu zaman 
ve frekans bölgesinde 4 farklı istatistik parametresi ile tespit edilebilmiştir. Hatanın ilerlemesinin ise frekans 
bölgesinde, skewness ve kurtosis parametereleri ile takip edilebildiği görülmüştür. 

Bu sonuçlar ile, bilgisayar destekli analizlerin, dişli kutularında yapılmak istenen hataların tespiti ve hata se-
viyelerinin analizi çalışmalarında kullanılabileceği ve bu sayede yüksek maliyet ve zaman kaybına sebep olan 
deneysel çalışmalara daha az ihtiyaç duyulabileceği gösterilmiştir.
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SARAY (VAN) BÖLGESİNDEKİ ANDEZİTİK KAYAÇLARIN DOĞAL YAPI TAŞI OLARAK 
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Elif OYAN1, Ogün Ozan VAROL2, Funda TÜRKMENOĞLU2, Vural OYAN2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van / Türkiye 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Van / Türkiye 

Öz: Volkanik kökenli ve ortaç bileşimli olan andezitik kayaçlar, sağlam olmalarından ve farklı desen-renk bile-
şimlerinden dolayı Türkiye’de kaplama taşı ve bazı özellikleri ile agrega olarak kullanılmaktadırlar. Türkiye’de 
andezitik volkanik kayaçlar ve kimyasal isimlendirme olarak türevleri Ankara, Afyon, Denizli, Uşak ve Erzu-
rum illerinde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Çalışma konusunu oluşturan Özalp-Saray (Van) bölgesindeki 
andezitik kayaçlar hem renk hem de rezerv bakımından doğal yapı taşı veya agrega olarak kullanılabilecek 
potansiyele sahiptirler. Çalışma alanında bulunan litolojik birimler, ofiyolitler, kireçtaşı-mermer üyeleri ile 
bazalt ve andezitik volkanik kayaçlardır. Andezitik kayaçlar çalışma alanında lav akıntısından ziyade, visko-
zitesi yüksek lav domları şeklinde gelişmiştir. Andezit kayaçlar, bölgedeki Kretase yaşlı ofiyolitik birimler 
ile Paeozoyik yaşlı kireçtaşı-mermer birimlerini uyumsuz olarak örtmüşlerdir. Plajiyoklaz, biyotit, amfibol 
kayaçların ana mineral parajenezini oluşturmakta ve kayacın hamuru volkanik cam ve aynı minerallerin mik-
rolitlerinden meydana gelmektedir. Yapı taşı olarak kullanılabilecek andezitler ortalama olarak % 57 SiO2, % 
15 Al2O3 ve %6.12 Fe2O3 içeriğine sahiptirler ve TAS ( toplam alkali-silika) diyagramına göre kimyasal olarak 
andezit olarak adlandırılmışlardır. Çalışılmış olan andezit kayaçların fiziko-mekanik özellikleri TSE ve ISRM 
standartlarında belirtilen deney yöntemlerine göre yapılmış ve özgül ağırlıkları 2.60 gr/cm3, ağırlıkça su emme 
değerleri % 3.24, görünür gözenekliliği % 7.38, schmidt çekici sertliği 24 ve basınç dayanımı 502.25 kgf/cm2 
olarak belirlenmiştir. Bu veriler andezitik kayaçların yapı taşı olarak kullanılabilirliklerini kısıtlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Volkanik Kayaç, Andezit, Yapı Taşı

GİRİŞ

Doğal yapı taşlarının genel olarak kullanıldıkları alanlar inşaat sektörü, heykeltıraşlık, süs eşyaları ve taşları 
ile cami, kale vb. eski yapıların restorasyonu ve rekresyon alanlarında kullanılmaktadır. Ticari anlamda blok 
alınabilen, kesilebilen ve parlatılabilen her türlü doğal taş mermer sınıfı içinde yer almaktadır. Jeolojik olarak, 
sedimanter, magmatik ve metomarfik kayaç kütleleri geçmişte ve günümüzde doğal yapı taşı olarak kullanıl-
makta ve özellikle dekorasyon ve kaplama taşı alanlarında geniş bir ticari alana hizmet etmektedirler. Bu kayaç 
gruplarından andezitler hem renk hem doku hem de ticari anlamda magmatik kayaç grupları içinde mermer 
olarak en sık kullanım alanına sahip olan kayaç gruplarından birini oluşturmaktadır. Çalışmaya konu olan, 
andezitik kayaçlar Van ili Saray ilçesinin 20 km güneyinde yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Andezitik kayaçların yer bulduru haritası ve alanın jeoloji haritası (jeoloji haritası MTA 
1/500000 ölçekli jeoloji haritasından değiştirilerek alınmıştır). 

Çalışma alanındaki andezitik kayaçlar, bazaltik kayaçlar ile birlikte gözlenirler ve domsal yapı sergileyen lav 
kütlelerini oluşturmuşturlar. Çalışma alanındaki temel kayaçları metamorfize olmuş şist ve ganys kütleleri ile 
Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar (peridotit, gabro, diyabaz ve eşlik eden volkanikler) ile ofiyolitik melanj (kar-
maşık) oluşturmaktadır. Bu temel kayaçların üzerine ise Paleosen-Oligosen yaşlı kırıntılı kayaçlar gelmektedir. 
Bazaltik ve andezitik kayaçlar Pliyosen yaşlı olup, temel kayaçlardan şist-gnays kütleleri ile filiş serilerini kes-
mişlerdir. Bu jeolojik birliktelik içinde, masif ve blok verebilen andezitler porfirik dokulu ve grimsi-pembemsi 
renkleri ile yapı taşı olarak kullanılabilecek kütleleri oluşturmaktadırlar. 
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AMAÇ

Bu çalışmada, Van ili Saray ilçesinin güneyindeki andezitik kayaç kütlelerinin yapı taşı olarak kullanılabilirli-
ğinin araştırılması amaçlanmıştır. Andezitlerin günümüzde yapı taşı olarak kaplama ve döşeme taşı endüstri-
sinde çok sık olarak kullanılmaya başlaması bu kayaçların hem mineralojik-petrografik hem kimyasal hemde 
teknolojik testlerinin yapılarak, yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasını önemli kılmıştır. Bu amaç-
la, çalışılan alandaki andezitlerin jeolojik özellikleri ile teknolojik özellikleri araştırılmıştır. 

KAPSAM

Van ili Saray ilçesinin güneyindeki andezitik kayaçların yapı taşı olarak kullanılabilirliklerini konu alan bu ça-
lışma kapsamında, arazi çalışmaları ile örnek alımı, örneklerin mineralojik-petrografik tayinleri, jeokimyasal 
özellikleri ile yapı taşı olarak kullanılabilirliklerini denetlemek için bir dizi ön teknolojik deneyleri gerçekleşti-
rilmiştir. Çalışma kapsamında, elde edilen veriler göre kaplama taşı, dış döşeme taşı veya iç döşeme taşı olarak 
kullanıp kullanılamayacağı belirlenmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM

Arazi çalışmaları ile alınmış olan andezitik kayaçlardan, ilk önce yaklaşık 30 mikron kalınlığında incekesitler 
hazırlanarak polarize mikroskoplarda mineralojik petrografik analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerden 
sonra, kayaç örnekleri çeneli kırıcı ve agat havanda öğütülerek toz haline getirilmiş ve örneklerin kimyasal 
analizleri ACME (Kanada) analitik laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Petrografik ve jeokimyasal analizlerden 
sonra, Uluslararası kaya mekaniği derneği tarafından önerilen (ISRM, 2007) standartlar çerçevesinde, ande-
zitik kayaçlar bazı teknolojik analizlere tabi tutulmuştur. Özgül ağırlık deneyi için örnekler çeneli kırıcıda 
kırılmış ve agat havanda öğütülerek 100 mikronun altına indirilmiş ve 105 oC lik etüvde 24 saat kurutulmuştur. 
Kurutulan numunenin piknometre ile özgül ağırlığı belirlenmiştir. Ağırlıkça su emme ve porazite testleri kenar 
uzunluğu 70 mm olan küp numuneler üzerinde gerçekleştirilmiş ve schmidt çekici deneyleri darbe enerjisi 
0.74Nm olan L tipi çekiç kullanılarak boy/çap oranı 2 olan 6 adet silindirik numune üzerinde gerçekleştiril-
miştir. Tek eksenli basınç dayanımı testleri ise boy/çap oranı 2 olan 6 adet silindirik numune üzerinde gerçek-
leştirilmiştir. 

BULGULAR

Andezitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Çalışılmış andezitik kayaçlar pembe-gri renk tonlarında, masif ve gaz boşluğu-vezikül içermeyen bir yapıya 
sahiptir. Kayaç içerisinde şeffaf ve prizmatik feldispat (max: 0.2 cm) kristalleri ile koyu renkli, pulsu biyotit 
(max: 0.1 cm) ve prizmatik amfibol (max: 0.15 cm) mineralleri gözle görülebilecek düzeydedir ve kayaç 
içinde fenokristalleri oluşturmaktadırlar. Kayaç, fenokristallerin grimsi-pembe bir hamur içinde dağılmaları 
ile porfirik doku karakteristikleri göstermektedir. Kayacın hazırlanan incekesitleri polarizan mikroskoplarda 
incelenmiş ve kayacın genel olarak taze olduğu, kahverengimsi biyotit, özşekilli hornblend ve plajiyoklaz fe-
nokristallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Kayacın hamurunu aynı minerallerin mikrololitleri ile volkanik cam 
oluşturmaktadır. Genel olarak açık renkli minerallerce zengin olduğu ve içermiş olduğu amfibol ile biyotit 
kristallerinden dolayı, feldispat minerallerinin türlerinin oranlarına göre petrografik olarak ANDEZİT bileşi-
minde olduğu belirlenmiştir (Şekil 2). Kayacın hem el örneğinde hem de incekesit altında çok fazla alterasyon 
yüzeyine ve minerallerde bozunmalara maruz kalmaması yapı taşı olarak kullanılabilirliği açısından da önemli 
bir parametre olarak görülmektedir.
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Şekil 2. Andezitlerin mikroskobik görüntüleri.

Andezitik kayaçların majör oksit içeriklerini belirlemek amacıyla XRF yöntemiyle yapılan analiz sonuçlarına 
göre % 57 SiO2, % 0.9 TiO2, % 15 Al2O3, % 6.12 Fe2O3, % 0.51 MnO, % 3.88 MgO, % 6.92 CaO, % 2.97 Na2O, 
% 2.85 K2O, % 0.14 P2O5 ve % 1.4 ateşte kayıp (LOI) değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre 
kayaç kimyasal olarak andezit olarak sınıflanmış ve LOI değerlerinin düşük olmasından dolayı alterasyondan 
çok fazla etkilenmediği ve bozunmalara bağlı olarak dayanımının düşmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Andezitlerin Fizikomekanik Testleri

Andezitlerin fizikomekanik özelliklerini belirlemek amacıyla bazı testler uygulanmış ve standart değerler ile 
karşılaştırılmıştır. Andezitler üzerinde gerçekleştirilen test ve deneyler sonucunda andezitlerin yoğunluğu orta-
lama 2.60 gr/cm3, ağırlıkça su emmesi % 2.73, görünür gözeneklilik derecesi 7.38 ve boşluk oranı 0.07 olarak 
belirlenmiştir. Bu verilere ve TSE standartlarına göre çalışılan andezitik kayaçlar fiziksel olarak yoğunluk ve 
gözeneklilik açısından andezitlerin yapı taşı olarak kullanılabilirliği için uygun olmakla birlikte su emme de-
ğerleri standartların üzerinde elde edilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Çalışılmış andezitin ortalama fiziksel özellikleri ile standart değerler

Yoğunluk (gr/cm3) Kütlece su emme % Gözeneklilik % Boşluk oranı

Çalışılmış andezit 2.60 2.73 7.38 0.07

TS 2513 Bazalt > 2.55 < 1.8 - -

TS 1910 > 2.30 - 12 <1

TS 10835 Andezit > 2.55 <0.7 -

Çalışılmış olan andezitik kayaç örneklerin tek eksenli basınç deneyi ile elde edilen basınç değerleri ortalama 
506.25 kgf/cm2 olarak belirlenmiştir. TS 10835 standardına göre andezitlerin döşeme taşı olarak kullanılabil-
mesi için en az 1000 kgf/cm2 ve kaplama taşı olarak kullanılabilmesi için en az 600 kgf/cm2 basınç değerlerine 
sahip olması beklenir. Çalışılmış andezitlerden elde edilen basınç değeri bu kayaçların standartlara göre basınç 
dayanımı açısından yapı taşı olarak uygun olmadığını gösterse de, Deere ve Miller (1966) birleştirilmiş mü-
hendislik sınıflaması abağına göre orta mukavemetli kayaçlar grubuna girmekte ve bu da taban döşemelerinde 
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kullanılabileceği veya iç cephe kaplamasına uygun olabileceği anlamına gelmektedir. Erdoğan (1991) yapı 
taşlarını yoğunluk ve basınç dayanımı değerlerine göre sınıflamış ve TSE 2513’de yapılması önerilen sınıfla-
masına göre ise çalışılmış andezitlerin ağır yapı taşı sınıfına girdiği (önerilen değerler; basınç dayanımı > 400 
kgf/cm2, yoğunluk > 2.50 cm3) ve taban döşemesi ile dış cephe kaplamasında da kullanılabileceği öngörül-
müştür. Çalışılmış andezit örnekleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde geri sıçrama (tepme değeri) değeri 
(schmidt çekici sertliği) 24 olarak belirlenmiş ve bu değerin ISRM (1978) standart sınıfına göre az sert kayaç 
olarak tanımlanabileceği belirlenmiştir.  

SONUÇ

Van ili Saray ilçesinin yaklaşık 20 km güneyinde yer alan andezitik kayaçlar hem renk hemde blok verme ve 
kesilebilme özellikleri ile yapı taşı olarak kullanılabilirlik açısından incelenmiş ve petrografik-jeokimyasal 
ve teknolojik özellikleri belirlenmiştir. Jeolojik olarak volkanik bir kayaç olan andezitler, çalışma alanında 
metamorfik, ofiyolitik ve sedimanter kayaçları üzerlemişler ve bunun yanı sıra mermer ve şist kütleleri ile do-
kanak ilişkisi oluşturmuşlardır. El örneklerinde masif, gaz boşluğu içermeyen pembemsi ve gri renk tonlarına 
sahip olan bu andezitlerin ana mineralojik bileşimini plajiyoklaz, biyotit, hornblend mineralleri ile volkanik 
cam oluşturmaktadır. Hem el örneğinde hemde incekesitler altında incelenmiş olan bu andezitik kayaçların 
bozunmaya maruz kalmadıkları belirlenmiş, sadece hornblend minerallerinin opasitleşme şeklinde bozunma-
ya uğradıkları tespit edilmiştir. Bu veri jeokimyasal olarak ateşte kayıp değerlerinin (LOI) düşük çıkması ile 
de desteklenmiştir. Bozunmanın ve alterasyonun yok denecek kadar az olması bu kayaçların dayanımının iyi 
olabileceği ve yapı taşı olarak kullanım açısından jeolojik olarak yeterli olabileceğine işaret etmiştir.

Fizikomekanik testlerden elde edilen sonuçlar, fiziksel olarak yoğunluk ve gözeneklilik açısından andezitlerin 
yapı taşı olarak kullanılabilirliği için uygun olmakla birlikte su emme değerleri standartların üzerinde elde 
edilmiştir. Bunu yanı sıra basınç dayanımları 506.25 kgf/cm2 olarak belirlenmiş ve standartlara göre basınç 
dayanımı açısından uygun olmadığı gözlemlenmiş olmasına karşın, bazı jeomekanik sınıflandırmalarda orta 
mukavemetli yapı taşı ve ağır yapı taşı sınıfına girdiği ve bu özellikleri ile kapama ve iç döşeme taşı olarak 
kullanılabileceği ön görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, bu kayaçlar üzerinde, aşınma direnci (böh-
me metosu), termal şok etkisiyle yıpranmaya direnç ve sonik hız analizlerinin ek olarak yapılması ve bu çalış-
madan elde edilen verilerle karşılaştırılması ile bu andezitlerin yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin tam olarak 
tayin edilmesi gerektiği görülmüştür.
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KOCAELİ İLİ’NDE DİZEL VE DOĞAL GAZ MOTORU İLE ÇALIŞAN MİNİBÜS VE 
OTOBÜSLERİN EMİSYON ENVANTERİ 

Sabri Berk RECEPOĞLU1, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK2

1*Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları verilerine göre, Temmuz 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu 
otobüs oluşturmaktadır ve her geçen yıl bu sayı giderek artmaktadır. Sayının artması beraberinde taşıt kaynak-
lı oluşan emisyon miktarının da artmasına ve kirliliğe neden olmaktadır, ancak bu tek başına etken değildir. 
Motorlu taşıtların egzozundan açığa çıkan kirletici konsantrasyonu, trafik yoğunluğu ve sıkışıklığı, dur kalk 
sıklığı, yakıt tipi, araç yaşı ve atmosferik şartlar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu çalışmada, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile minibüslerinden kaynaklanan emis-
yonların envanterlenmesi amaçlanmıştır. İl’deki 2017 yılı verilerine göre, 1797 adet dizel, 243 adet doğal gaz 
ile çalışan otobüs ve minibüs bulunmaktadır. Envanterlemede taşıtların yakıt sarfiyatları, teknik özellikleri ve 
seyir halindeyken doluluk oranları dikkate alınmış ve hesaplamalar Kocaeli İlçeleri olan Başiskele, Çayırova, 
Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez için ayrı ayrı yapıl-
mıştır. Emisyon envanteri için kullanılan metot IPCC Tier yaklaşımı olup, değerlendirilen emisyonlar; karbon 
monoksit (CO), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), azot oksit (NOX), partiküler madde (PM10), 
diazot monoksit, (N2O), amonyak (NH3), karbon dioksit (CO2) ve kükürt dioksit (SO2)’tir. Yapılan envanter 
çalışması ile; ilçelerdeki toplu taşıma araçlarının yol güzergahları ve sefer sayılarına bağlı olarak ortalama 
yakıt sarfiyatları belirlenmiş, toplu taşıtlardan kaynaklanan emisyon miktarlarının yakıt tipine ve ilçelere göre 
yüzdelik dilimleri çıkarılmıştır. Emisyon envanteri sonucuna dayanarak yakıt tipinin avantaj ve dezavantajı 
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, Belediye ve Özel Halk Otobüsleri, Kocaeli.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentlerdeki insan nüfusu her geçen yıl artmaktadır. Artan nüfusla birlikte ulaşım ihtiyaçlarının da gelişimi 
gözlenmektedir. Ulaşım ihtiyaçlarının artması ise trafik kaynaklı emisyonların artışıyla şehirlerdeki hava ka-
litesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaşım alanında en fazla tercih edilen yol karayolu ulaşımı olup, toplu 
taşıma araçları ulaşımın önemli parçasını oluşturmaktadır. Azot oksitler (NOX), kükürt dioksit (SO2) karbon 
monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), partiküler maddeler (PM), metan (CH4) ve hidrokarbonlar (HC); taşıt 
araçlarından kaynaklanan kirleticilerdir (Dönmez ve vd., 2009; Uyumaz vd., 2017). Taşıt kaynaklı egzozlardan 
kaynaklanan egzoz emisyonlarının atmosfere salınması çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkiler oluşma-
sına neden olurlar. Taşıt sektöründeki, yakıt tüketimine ve tercih edilen yakıtın türüne bağlı olarak salınım 
miktarı değişen ve sera gazları arasında yer alan karbondioksit emisyonlarının (CO2) azaltılması yönündeki 
çabalar küresel ısınma sorunu ile ön plana çıkmıştır. Sera etkisine neden olan gazlar %4–9 metan %9–26 kar-
bondioksit, %36–70 su buharı ve %3–7 ile ozondur (Diler, 2008; Tektanıl, 2008). Tüm dünyada giderek artan 
araç sayısına bağlı olarak egzoz emisyonlarının aynı yönde artış gösterdiği düşünüldüğünde, taşıt kaynaklı 
emisyonların azaltılması için kullanılabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Diğer 
fosil yakıtlarla kıyaslandığında daha az maliyetli ve daha temiz bir yakıt türü olan doğal gazın araçlarda yakıt 
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türü olarak kullanılması bu yaklaşımlardan biridir. Diğer yakıtlara oranla çok daha az kirlilik oluşturan doğal 
gazın gelecekte daha fazla tercih edilmesi beklenmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile minibüslerin-
den kaynaklanan emisyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı’ndan Kocaeli İli ilçelerinde ayrı ayrı sefer yapan mevcut dizel ve doğal gaz ile çalışan oto-
büs ve minibüs sayıları, güzergahlarının uzunlukları ile günlük sefer sayıları temin edilmiştir. İl’deki 2017 
yılı verilerine göre, 1797 adet dizel, 243 adet doğal gaz ile çalışan otobüs ve minibüs bulunmaktadır. Yakıta 
bağlı olarak oluşan emisyon miktarları değiştiğinden İl bazında yapılan envanter çalışması literatüre katkı 
sağlayacaktır.

KAPSAM

Envanter çalışmasında taşıtların yakıt sarfiyatları, sayıları, hatların uzunlukları, sefer sayıları gibi bilgiler dik-
kate alınmış ve hesaplamalar Kocaeli İlçeleri (Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, 
İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez) için ayrı ayrı yapılmıştır. Emisyon envanteri için kullanılan 
metot IPCC Tier yaklaşımı olup, değerlendirilen emisyonlar; karbon monoksit (CO), metan dışı uçucu organik 
bileşikler (NMVOC), azot oksit (NOX), partiküler madde (PM10), diazot monoksit, (N2O), amonyak (NH3), 
karbon dioksit (CO2) ve kükürt dioksit (SO2)’tir.

YÖNTEM

Kocaeli İli ilçelerinde ayrı ayrı sefer yapan mevcut dizel ve doğal gaz ile çalışan otobüs ve minibüs 
sayıları, güzergâhlarının uzunlukları ile günlük sefer sayıları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı’ndan temin edilmiştir. Ulaşım Park A.Ş Kocaeli’ de çevreci ve konforlu yeni nesil otobüsleriyle 
toplu taşımayı sürdürmek ve ulaşımda kaliteyi arttırmak amacıyla her geçen yıl araç sayısını arttırmaktadır. 
Bu otobüsler ile emisyon miktarlarının aşağıya çekilmesi hedeflenmektedir6. Bu çalışmada kullanılan veriler 
2017 yılı verileri olup, verilen dosyalardaki istatistiki bilgiler incelendiğinde 1797 adet dizel, ulaşım parka ait 
243 adet doğal gaz ile çalışan otobüs ve minibüs bulunduğu görülmüş ve o yıldaki kayıtlı araç sayılarına göre 
hesaplamalar yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler değerlendirilerek, IPCC Tier 1 yaklaşımı ile 
karbon monoksit (CO), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), azot oksit (NOX), partiküler madde 
(PM10), diazot monoksit, (N2O), amonyak (NH3), karbon dioksit (CO2) ve kükürt dioksit (SO2) için emisyon 
hesabı yapılmıştır7. Ulaştırma sektöründen kaynaklanan bütün emisyon değerlerinin hesabı, yakıtın yanması 
üzerine kurulmuş durumdadır. Tier 1 yönteminde kullanılan yanma teknolojisi hesaba katılmamaktadır. Yön-
tem top-down yöntemi olup, x kadar kullanılan yakıtla orantılı olarak y kadar emisyon çıkacaktır mantığına 
dayanmaktadır2(Pekin, 2006). Kullanılan emisyon faktörleri Tablo 1-2’de, çalışma alanı Şekil 1’de verilmiştir.

6  https://www.ulasimpark.com.tr/
7  http://epa.gov.tr
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Tablo 1. IPCC Tier 1 emisyon faktörleri-1

Yakıt Tipi CO
(g/kg 
yakıt)

NMVOC
(g/kg 
yakıt)

NOX

(g/kg 
yakıt)

PM10
(g/kg 
yakıt)

N2O
(g/kg 
yakıt)

NH3

(g/kg 
yakıt)

CO2

(kg/kg 
yakıt)

Dizel 7,58 1,92 33,37 0,94 0,051 0,013 3,140

Doğal Gaz (CNG) 5,7 0,26 13 0,02 n.a n.a 2,750*

*CNG’nin %100’ün metan olduğu varsayılmaktadır.

Tablo 2. IPCC Tier 1 emisyon faktörleri-2

Yakıt Tipi SO2   (1 ppm = 10-6 g/g yakıt)

Dizel 8 ppm*

Doğal Gaz (CNG) -

*Yakıttaki tüm kükürdün SO2 olduğu varsayılarak hesaplamalarda 2 ile çarpılmış hali kullanılmıştır

Tablo 2. Tier 1 araç kategorisine göre km başına tipik yakıt tüketimi değerleri

Yakıt Tüketimi Ortalama (g/km)

Dizel 240

Doğalgaz 500

Şekil 1. Çalışma alanı8

8  https://e-komobil.com/index.php#
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BULGULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan temin edilen bilgiler değerlendirilmiş, ilçel-
erdeki otobüs hatlarına ilişkin veriler Tablo 1-2’de, ilçelerde hafta içi ve hafta sonu çalışan araç sayıları Şekil 
2’de verilmiştir. Çalışan araç sayıları bakımından hafta içi ve hafta sonu değerleri karşılaştırıldığında hafta 
sonu bazı hatlardaki çalışan araç sayısı artarken, bazı hatlardaki araç sayısının azaldığı gözlenmiştir. Tablo 1 
ve Tablo 2’den de görüldüğü gibi, ilçelerde hafta içi toplam 1797 dizel, 243 CNG yakıtlı olmak üzere toplamda 
2040 otobüs ve/veya minibüs çalışmaktadır. Hafta sonu çalışan araç sayıları incelendiğinde ise, bu sayının Cu-
martesi günü 1755, Pazar günü 1732’ye düştüğü belirlenmiştir. Şekil 2’de açıkça görüldüğü gibi Körfez ilçesi 
hariç tüm ilçelerde hafta içi çalışan araç sayısı hafta sonuna göre daha fazladır, Körfez ilçesinde hafta içi 158 
olan çalışan araç sayısı Aşağı Hereke-Yukarı Hereke, Aşağı Hereke-Kışladüzü, Yukarı Hereke-İzmit hatlarında 
çalışan araç sayısının artmasına bağlı olarak Cumartesi günü 165, Pazar günü 163’e çıkmaktadır.

Tablo 1. İlçelerdeki dizel yakıtlı otobüs hatlarına ilişkin bilgiler (hafta içi)

İlçe Güzergah 
Sayısı

Çalışan 
Araç 
Sayısı

Gidiş 
yol 
(km)

Dönüş 
yol 
(km)

Gidiş 
Sefer 
Sayısı

Dönüş 
Sefer 
Sayısı

Günlük 
yol 
(km)

BAŞİSKELE 19 103 357 371 600 601 22203

ÇAYIROVA 9 62 169 151 519 507 16684

DARICA 8 99 121 138 695 707 25718

DERİNCE 2 77 80 12 12 1085

DİLOVASI 8 37 150 150 289 289 13067

GEBZE 29 183 666 639 1273 1234 50685

GÖLCÜK 38 206 505 495 1581 1579 38768

İZMİT 61 587 1094 1097 3592 3632 113878

KANDIRA 31 66 804 803 247 252 7869

KARAMÜRSEL 21 112 468 467 951 955 41206

KARTEPE 25 198 556 549 854 855 36628

KÖRFEZ 18 144 451 452 592 593 28129
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Tablo 2. İlçelerdeki CNG yakıtlı otobüs hatlarına ilişkin bilgiler (hafta içi)

İlçe Güzergah 
Sayısı

Çalışan 
Araç 
Sayısı

Gidiş 
yol 
(km)

Dönüş 
yol 
(km)

Gidiş 
Sefer 
Sayısı

Dönüş 
Sefer 
Sayısı

Günlük 
yol 
(km)

BAŞİSKELE 6 15 154 152 77 74 3969

ÇAYIROVA 5 14 105 105 74 77 3232

DARICA 6 20 194 187 121 124 5480

DERİNCE        

DİLOVASI 6 17 232 230 76 75 5600

GEBZE 9 32 327 310 348 350 18281

GÖLCÜK 8 13 161 146 86 59 3051

İZMİT 26 70 643 633 390 342 21481

KANDIRA 6 10 376 360 40 41 4354

KARAMÜRSEL 2 11 99 99 39 39 3886

KARTEPE 11 27 315 293 121 116 6706

KÖRFEZ 5 14 199 167 63 64 4632

Şekil 2. Hafta içi-hafta sonu çalışan araç sayıları

Tablolardaki veriler kullanılarak, ilçelerde yolcu taşıyan otobüslerin tümünün hafta içi günlük yaptıkları kilo-
metreye göre tükettikleri yakıt miktarları hesaplanmış ve günlük ton cinsinden yaklaşık olarak 95 ton dizel, 40 
ton CNG yakıtı tüketildiği bulunmuştur. Bunların ilçelere göre dağılımı incelendiğinde en büyük paya İzmit 
ilçesinin sahip olduğu belirlenmiştir. Bu fazlalık İzmit’teki çalışan araç sayısının, güzergahların ve araçların 
yaptığı km’nin diğer ilçelere göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Derince ilçesine ait CNG’li araç 
kaydı bulunmamaktadır. 
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İlçelere göre toplu taşıtlardan oluşan emisyon miktarları hafta içi değerleri baz alınarak hesaplanmış ve he-
saplanan sonuçlar dizel yakıtlı toplu taşıma araçları için Tablo 3’de, CNG yakıtlı toplu taşıma araçları için 
Tablo 4’de verilmiştir. Emisyon miktarlarının yüzdelik dağılımları ise Şekil 3-4’de görüldüğü gibidir. Tab-
lo 3 ve 4 incelendiğinde toplu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların çoğunun dizel yakıt kaynaklı olduğu 
anlaşılmaktadır. Değerlere göre; CO %76-%24, NMVOC %95-%5, NOX %86-%14, PM10 %99-%1, CO2 
%73-%27 oranlarında sırasıyla dizel ve CNG yakıt tipi kaynaklıdır.

İlçelerdeki dizel yakıt tüketimine bağlı oluşan toplam emisyon açısından %29’luk paya İzmit ilçesi sahipken, 
%2’lik paya Kandıra ilçesi sahiptir. CNG yakıt tüketimine bağlı oluşan toplam emisyon açısından ise, %26’lık 
oranla yine İzmit ilçesi en fazla paya sahipken %4’lük oranla en az Gölcük ve Çayırova ilçelerinin sahip 
olduğu gözlenmektedir.

Tablo 3. İlçelere göre dizel yakıtlı toplu taşıtlardan kaynaklanan emisyon miktarları

İLÇE CO
kg/gün

NMVOC
kg/gün

NOX

kg/gün
PM10
kg/gün

N2O
kg/gün

NH3

kg/gün
CO2

kg/gün
SO2

kg/gün

BAŞİSKELE 40 10 178 5 0,27 0,07 16732 0,09

ÇAYIROVA 30 8 134 4 0,20 0,05 12573 0,06

DARICA 47 12 206 6 0,31 0,08 19381 0,10

DERİNCE 2 1 9 0 0,01 0,00 818 0,00

DİLOVASI 24 6 105 3 0,16 0,04 9847 0,05

GEBZE 92 23 406 11 0,62 0,16 38196 0,19

GÖLCÜK 71 18 310 9 0,47 0,12 29216 0,15

İZMİT 207 52 912 26 1,39 0,36 85818 0,44

KANDIRA 14 4 63 2 0,10 0,02 5930 0,03

KARAMÜRSEL 75 19 330 9 0,50 0,13 31053 0,16

KARTEPE 67 17 293 8 0,45 0,11 27603 0,14

KÖRFEZ 51 13 225 6 0,34 0,09 21198 0,11

TOPLAM 720 182 3171 89 4,85 1,24 298365 1,52
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Tablo 4. İlçelere göre CNG yakıtlı toplu taşıtlardan kaynaklanan emisyon miktarları

İLÇE CO
kg/gün

NMVOC
kg/gün

NOX

kg/gün
PM10
kg/gün

N2O
kg/gün

NH3

kg/gün
CO2

kg/gün
SO2

kg/gün

BAŞİSKELE 11 0,52 26 0,04 n.a n.a 5458 -

ÇAYIROVA 9 0,42 21 0,03 n.a n.a 4444 -

DARICA 16 0,71 36 0,05 n.a n.a 7535 -

DERİNCE - - - - - - - -

DİLOVASI 16 0,73 36 0,06 n.a n.a 7700 -

GEBZE 52 2,38 119 0,18 n.a n.a 25137 -

GÖLCÜK 9 0,40 20 0,03 n.a n.a 4195 -

İZMİT 61 2,79 140 0,21 n.a n.a 29537 -

KANDIRA 12 0,57 28 0,04 n.a n.a 5987 -

KARAMÜRSEL 11 0,51 25 0,04 n.a n.a 5343 -

KARTEPE 19 0,87 44 0,07 n.a n.a 9221 -

KÖRFEZ 13 0,60 30 0,05 n.a n.a 6369 -

TOPLAM 230 10,49 524 0,81 n.a n.a 110925 -

   n.a.= ihmal edilebilir

Şekil 3. İlçelere göre dizel yakıtlı toplu taşıtlardan kaynaklanan toplam emisyon miktarlarının  
yüzdelik dağılımı
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Şekil 4. İlçelere göre CNG yakıtlı toplu taşıtlardan kaynaklanan toplam emisyon miktarlarının yüzde-
lik dağılımı

Çalışma kapsamında, hafta içi-hafta sonu çalışan araç sayılarındaki farkın en yüksek olduğu ilçenin İzmit 
olması sebebiyle hafta içi-hafta sonu değerlendirmesi sadece İzmit ilçesi için yapılmış ve sonuçlar Şekil 5’ de 
verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi hafta içi çalışan araç sayısının fazla olmasından ötürü emisyon miktarları 
da fazladır. Dizel yakıt açısından oluşan emisyon miktarlarında Cumartesi ve Pazar günleri için değişiklik söz 
konusu değilken, CNG yakıt açısından Pazar gününün en az emisyonun oluştuğu gün olduğu anlaşılmıştır.

Şekil 5. Hafta içi ve hafta sonu çalışan araç sayılarındaki değişime bağlı emisyon miktarları-İzmit ilçesi

SONUÇ

Yapılan envanter çalışması sonucunda emisyon miktarları incelendiğinde, ilçelerin tamamında dizel yakıtlı 
araçlardan 3171 kg/gün NOX, 720 kg/gün CO, 89 kg/gün PM10, 4,85 kg/gün N2O ve 1,24 kg/gün NH3, 182 
kg/gün NMVOC 298 ton/gün CO2, 1,52 kg/gün SO2, CNG yakıtlı araçlardan ise 524 kg/gün NOX, 230 kg/
gün CO, 0,81 kg/gün PM10, 10,49 kg/gün NMVOC, 111 ton/gün CO2 olarak hesaplanmıştır. Tier 1 emisyon 
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faktörlerine göre, doğal gazlı motorlardan kaynaklanan N2O ve NH3 emisyonları ihmal edilebilir seviyede iken 
kükürt oksit emisyonları oluşmamaktadır. Sonuçlar açıkça göstermektedir ki, CNG yakıtlı araçlardan açığa 
çıkan partiküler madde, azot oksit ve metan dışı uçucu organik bileşikler dizel yakıtlı araçlara kıyasla çok daha 
düşük miktarlardadır. Emisyon içerikleri arasındaki bu fark; doğal gazın dizel yakıta göre çok daha temiz bir 
yakıt olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Çalışma kapsamında, toplu taşıma araçlarından kaynaklanan emisyonlardan en çok etkilenen ilçelerin İzmit ve 
Gebze ilçeleri olduğu belirlenmiştir. Oranlar; dizel yakıtlı araçlar için İzmit %29, Gebze %13 ve CNG yakıtlı 
araçlar için İzmit %26, Gebze %23 şeklindedir. Bu da araçların günlük yaptıkları km’nin fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır.

İzmit ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada elde edilen verilere göre dizel kaynaklı emisyon salınımı hafta içi 
ve hafta sonu günleri arasında belirgin bir fark gözlenmezken, CNG kaynaklı emisyonlar değerlendirildiğinde 
Cumartesi ve Pazar günleri hafta içi günlerine oranla daha az emisyon olduğu belirlenmiştir.

CNG emisyon açısından dizele göre daha az kirletici yayan bir yakıt olması yanında dezavantajlara da sahip 
bir yakıt türüdür. Çok fazla dolum istasyonunun olmaması ve kurulmasının pahalı olması, sızıntı durumunda 
riskli oluşu, taşıt performansını düşürebilmesi, depolama sırasında dökülme vs. sorunların olabilmesi gibi de-
zavantajlara da sahiptir (Tektanıl, 2008). Ayrıca bir taşıtın emisyon kaynakları egzoz borusu yanında, benzin 
deposu, kartel havalandırma, karbüratör, fren balataları ve lastiklerdir9. Bunun dışında aracın yaşı, motorun ça-
lışma devri ve sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve basıncı gibi parametrelere de bağlıdır. Motorların işletme şartları da 
emisyon oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir (Elbir vd., 2010). Bu nedenle toplu taşımacılıktan kaynaklanan 
kirleticiler düşünüldüğünde akla sadece yakıt türü gelmemelidir. Sadece yakıt türüne bağlı değişimler değil, 
alternatif taşıma türlerinin de mutlaka düşünülmesi kentlerin yararınadır.
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Abstract: The operation of distribution networks differs from the transmission networks due to the radial 
connection. For this reason, planning of such systems is required to consider different point of views not only 
for normal operation but also contingency operations. Among the others, N-1 contingency is one of the most 
important contingency case, which is taken into account in planning problems, either within the problem or 
as a post-analysis. In the case of renewable generation integration, tractability of this problem can drastically 
decrease due to the consideration of load flow equations for every single contingency case. In this study, a 
probabilistic distribution network planning is proposed considering the effects of critical N-1 contingency 
cases within the optimization framework. By this way, it is aimed to minimize investment and electricity 
costs along with satisfying chance constraints and minimizing adverse effects of critical contingencies on 
feeder currents. The advantage of the proposed methodology is to not include the power flow equations for 
each contingency case separately; instead probability distribution functions of feeder currents are evaluated 
for N-1 cases using the Monte Carlo Simulation results for normal operating condition. The proposed 
methodology is applied to the 34-nodes test systems through case studies. The results show that the optimal 
investment solution is obtained different when the critical N-1 contingencies are dealt with in distribution 
network planning. On the other hand, it yields higher objective function value while increasing the reliability 
of the system. 

Keywords: Distribution network planning, Contingency, Renewable generation, Monte Carlo simulation  

INTRODUCTION  

The planning of power systems is a crucial task for economical, reliable, and secure operation of them. Due 
to the fact that transmission and distribution systems have different priorities in terms of planning and 
operation, they have different considerations such as radial operation of distribution systems. For this 
purpose, planning problem of distribution systems, which is called as distribution network planning (DNP), 
has different features; objective functions, constraints, power flow modelling, solver, and etc (Xiang et al., 
2016). The main idea of DNP problems is to determine the optimal installations or expansions of distribution 
assets to minimize/maximize a certain objective under the various technical constraints. It can be said that 
projected load demand should be met in a reliable and economical way for normal operating condition. In 
some cases, this concept should be extended for contingency cases where a single or multiple component in 
the system are failed for some reasons. 

From different point of views, contingency cases and DNP problem is merged in the literature. N-1 analysis 
is the most important contingency check where each single outage is evaluated comprehensively (Xiao et al., 
2008). In another study, the impact of photovoltaic generators on system safety is integrated into a DNP 
problem through N-1 contingencies and the load flows are obtained for each contingency separately 
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INTRODUCTION  

The planning of power systems is a crucial task for economical, reliable, and secure operation of them. Due 
to the fact that transmission and distribution systems have different priorities in terms of planning and 
operation, they have different considerations such as radial operation of distribution systems. For this 
purpose, planning problem of distribution systems, which is called as distribution network planning (DNP), 
has different features; objective functions, constraints, power flow modelling, solver, and etc (Xiang et al., 
2016). The main idea of DNP problems is to determine the optimal installations or expansions of distribution 
assets to minimize/maximize a certain objective under the various technical constraints. It can be said that 
projected load demand should be met in a reliable and economical way for normal operating condition. In 
some cases, this concept should be extended for contingency cases where a single or multiple component in 
the system are failed for some reasons. 

From different point of views, contingency cases and DNP problem is merged in the literature. N-1 analysis 
is the most important contingency check where each single outage is evaluated comprehensively (Xiao et al., 
2008). In another study, the impact of photovoltaic generators on system safety is integrated into a DNP 
problem through N-1 contingencies and the load flows are obtained for each contingency separately 

(Barbulescu et al., 2015). Explicit incorporation of contingency constraints are carried out for a DNP 
problem, while taking into account multiple operating regimes (Mansor and Levi, 2016). A relaxation 
algorithm is proposed to alleviate computational burden coming from the inclusion of N-1 contingency 
constraints with mixed integer linear programming (Lin, Hu and Song, 2019). Customer interruption cost 
based study is also proposed in the concept of DNP problem where in genetic algorithm based optimization 
is used along with the load flow techniques to evaluate each fault separately (Salehi and Haghifam, 2012). It 
can be understood from the literature review that N-1 contingency criterions may directly be integrated into 
the DNP problems or exhaustive evaluations are required for each outage separately to determine the load 
shedding, etc. For this purpose, rapid evaluation method is presented for N-1 contingency analysis of main-
transformers referring to the concept of total transfer capability (Luo et al., 2010). In another study, Yuan et 
al. propose A DNP problem extended for N – k contingency cases which model the uncertainty sets of 
natural disasters and integer variables are utilized (Yuan et al., 2016). It is clear that DNP problem, which is 
naturally complex one, has been getting even more complex by the addition of contingency criterions. For 
this reason, there is a need for a simple strategy that considers the impacts of critical contingency cases on 
the results of DNP obtained for normal operating condition. 

OBJECTIVE OF THE STUDY  

In this study, a probabilistic DNP methodology is proposed considering the effects of critical N-1 
contingency cases for the investment results of substations, transformers, feeders, wind power plants (WPP), 
and solar power plants (SPP). By this way, minimizing the investment and electricity costs along with 
satisfying chance constraints related to voltage limits, feeder limits, and substation capacities is achieved 
together with the minimizing adverse effects of critical N-1 feeder contingencies.  

SCOPE OF THE STUDY 

The proposed methodology is a single objective optimization problem which has the following parts as 
objectives; 1) installation, expansion, and maintenance costs of transformers, 2) installation, expansion, and 
maintenance costs of feeders, 3) installation and maintenance costs of SPP, 4) installation and maintenance 
costs of WPP, 5) the cost of electricity purchased from the upper grid. Due to the consideration of WPP and 
SPP, the uncertainties of load demand, wind speed, solar irradiation, and demand growth are modeled using 
appropriate probability distribution functions (pdfs) and the load flow results for normal operating condition 
are obtained by carrying out Monte Carlo Simulation. The obtaining of suitable pdfs is not a question of the 
proposed study. Due to the iterative calculation of load flow in Monte Carlo Simulation, the model is 
constructed on a DC load flow equation which is a linearized version of load flow and relates the injected 
current, load current, and voltage magnitude. It can be said that Monte Carlo Simulation is a subroutine of 
the main optimization to calculate the values of the objective function and to obtain pdfs of feeder flows, 
voltage magnitudes, and transformer currents. After that, chance constraints are calculated based on the 
obtained pdfs and then they are merged into the main objective function by multiplying with penalty factors. 
At this point, the effects of predetermined critical contingencies by system planner and operators are also 
calculated through the currents on those feeders for normal operating condition and integrated into the fitness 
function of genetic algorithm via penalty factor.  
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The proposed methodology is applied to the 34-nodes test systems through case studies. The details of the 
methodology are given in the following section. 

THE PROPOSED METHODOLOGY 

The proposed methodology is based on the optimization using integer genetic algorithm. The detailed 
algorithm of the proposed methodology is shown in Figure 1. Here, the first step is to obtain the system data 
and pdfs of random variables which are load demand, wind speed, solar irradiation, and demand growth. The 
load profile is assumed to follow the load profile of IEEE RTS test system (P. M. Subcommitee, 1999) which 
is modeled by using normal distribution with a mean and standard deviation (SD). In a similar manner, load 
growth is also represented by normal distribution where the mean value is assumed to be equal to the 
expected value of the load demand and its SD is assumed to be a chosen ratio of the expected value. 
Moreover, historical data of load demand, wind speed, and solar irradiation is divided into four scenarios 
based on seasonal and weather characteristics. Those scenarios are obtained based on the facts that there is 
no solar irradiance at night times and solar irradiance is higher at summer times. For wind speed and solar 
irradiance, Weibull distribution and Nakagami distribution are utilized, respectively. After the scenarios are 
obtained, the power values of wind speed and solar irradiance data can be obtained using the conversion 
formula of wind power (Koutsoukis, Georgilakis and Hatziargyriou, 2014) and fundamental I-V equations 
(Khatib and Elmenreich, 2016), respectively. To evaluate each Monte Carlo sample and each element of 
population, linearized load flow, which is also called as DC load flow, is utilized in this study and its detail 
can be found in (Haffner et al., 2008). The results of load flow for each sample is stored and used for the 
calculation of chance constraints such as: 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

where , , and  denote the overload level of jth feeder current at corridor i, ith bus voltage, and jth 
transformer of substation i at scenario s, respectively. , , and  are the predetermined not-overload-
probabilities for corresponding chance constraints. The limits for the feeder currents , voltage 
magnitudes , and transformers’ currents  are given by , , and , respectively. In 
order to reduce the loading of the critical feeder, sum of currents through those feeders is also calculated for 
the consideration of adverse effects of critical N-1 contingencies: 

     (4) 
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The proposed methodology is applied to the 34-nodes test systems through case studies. The details of the 
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irradiance, Weibull distribution and Nakagami distribution are utilized, respectively. After the scenarios are 
obtained, the power values of wind speed and solar irradiance data can be obtained using the conversion 
formula of wind power (Koutsoukis, Georgilakis and Hatziargyriou, 2014) and fundamental I-V equations 
(Khatib and Elmenreich, 2016), respectively. To evaluate each Monte Carlo sample and each element of 
population, linearized load flow, which is also called as DC load flow, is utilized in this study and its detail 
can be found in (Haffner et al., 2008). The results of load flow for each sample is stored and used for the 
calculation of chance constraints such as: 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

where , , and  denote the overload level of jth feeder current at corridor i, ith bus voltage, and jth 
transformer of substation i at scenario s, respectively. , , and  are the predetermined not-overload-
probabilities for corresponding chance constraints. The limits for the feeder currents , voltage 
magnitudes , and transformers’ currents  are given by , , and , respectively. In 
order to reduce the loading of the critical feeder, sum of currents through those feeders is also calculated for 
the consideration of adverse effects of critical N-1 contingencies: 

     (4) 

where  total current flow over the critical feeders.  is the expected current of critical line c at 
scenario s. In order to reflect the effect of scenarios,  and  represent the weight of scenario s and set of 
scenarios, respectively.  denotes the set of critical feeders. After this point, the fitness function value 
of the optimization problem is obtained as following and optimized till the termination criteria is met: 

  
Figure 1. The proposed algorithm 
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 (5) 

where , , , , and  are the integer installation variables for the ith substation, jth transformer at 
ith substation, jth feeder at ith corridor, jth WPP at ith wind bus, and jth SPP at ith solar bus, respectively. , , 

, , and  denote the installation costs of ith substation, jth transformer, jth feeder, jth WPP, and jth SPP, 
respectively. , , , , , , , , and  stand for the sets of new substation 
nodes, all substation nodes, transformer types, new or upgradable corridors, feeder types, new nodes for 
WPPs, available sizes of WPPs, new nodes for SPPs, and available sizes of SPPs, respectively.  shows the 
length of corridor i. , , , and  represent the maintenance costs of jth transformer, jth feeder, jth 
WPP, and jth SPP, respectively. In the maintenance costs, the cost for existing assets are also calculated. , 

, and  correspond to the sets of all corridors, all nodes for WPPs, and all nodes for SPPs, respectively. 
 denotes the average price for purchased energy to calculate the cost of purchased energy from energy 

grid.  is the purchased power of substation i, transformer j at scenario s. The chance constraint values for 
normal operating condition is integrated into the fitness function via penalty of . In a similar manner, 
critical feeder related term is also integrated by multiplying with a penalty factor  to reduce the loading 
of those lines. Finally, , and  are the penalty values for penetration limit, and radiality check, 
respectively. 

RESULTS 

The comparison between the normal and critical contingency based optimization of DNP is carried out using 
the modified 20 kV 34-nodes test system. The load data for the system are given in Table 1. The node 
voltage of the system should be within 0.95 pu. and 1.05 pu. and the penetration limit and the power factor 
are chosen to be 0.9 and 25%, respectively. Annual interest rate (ir) and the average price of purchased 
electricity are 10% and $250/MWh, respectively. Not-overload-probabilities for normal operating conditions 
are assumed to be 0.9 while the corresponding value for contingency is 1. The number of samples for Monte 
Carlo Simulation is taken as 1000 in this study. The penalty factors for chance constraints are taken as 1e12 
for normal condition and 1e10 for contingency cases while the other penalty values are taken higher. 

Table 1. 34-Nodes system’s load data (MVA). 

Node Load  Node Load  Node  Load Node Load Node Load  

1 5.42 7 4.36 13 1.35 19 1.81 25 1.29 

2 1.21 8 0.94 14 3.16 20 3.79 26 1.35 
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Table 1. 34-Nodes system’s load data (MVA).

Node Load Node Load Node Load Node Load Node Load 

1 5.42 7 4.36 13 1.35 19 1.81 25 1.29

2 1.21 8 0.94 14 3.16 20 3.79 26 1.35

3 3.98 9 1.77 15 1.62 21 1.62 27 2.80

4 0.49 10 2.40 16 2.40 22 2.10 28 0.80

5 0.47 11 2.80 17 1.22 23 1.81 29 0.95

6 1.44 12 1.29 18 2.10 24 3.98 30 1.77

In Tables 2 and 3, data related to the investment of feeders, transformers, WPPs and SPPs are presented. The 
candidate locations for the installation of WPPs are chosen to be nodes of 22, 23, 25, 28, 29, and 30 as the 
SPP is located only at node 14 as existing one. The candidates marked with F1 and T1 are the ones for exist-
ing corridors and substations. The installation and expansion costs of substations are $100000 and $150000, 
respectively.

Table 2. Feeders’ and transformers’ data.
Candidate Capacity 

(MVA)
Impedance (Ω/km) Maint. Cost ($/year) Instl. Cost ($/km)

F1 4.5 0.650 450 10000

F2 6.28 0.557 450 15020

F3 9 0.478 450 25030

F4 12 0.423 450 29870

T1 12 2000 750000

T2 15 2000 950000

T3 18 2000 1150000

Table 3. WPPs’ and SPPs’ data for existing and candidate nodes.
Node (Existing) Type Size [MW] Maint. Cost ($/year)

14 WPP 5 9250

14 SPP 5 8600

Type Available Sizes [MW] Instl. Cost [$/MW] Maint. Cost ($/year)

WPP 2.5, 5, 7.5 186000, 185000, 184000 5% of Instl. Cost

SPP 3.6, 4.8, 7.5 172000, 171000, 170000 5% of Instl. Cost

The probability distribution values of load data (mean, SD) are calculated as; scenario-1 – (0.5860 MVA, 
0.0720), scenario-2 – (0.6748 MVA , 0.0687), scenario-3 – (0.5465 MVA, 0.0599), and scenario-4 – (0.6314 
MVA, 0.0706). The corresponding demand growth for each node is modeled by normal distribution with pa-
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rameters of 1 p.u. mean and 1% of mean value as SD. The weights of each scenario are obtained as 0.3123, 
0.2310, 0.1583, and 0.2982. Meanwhile, parameters of Weibull distribution (shape, scale) are obtained as 
(5.5193, 1.7243), (6.1981, 2.0706), (4.0874, 1.7688), and (5.7171, 2.1518) for scenarios-1, -2, -3, and -4, re-
spectively. In a similar manner, there is no need for probability distribution for scenarios-1 and -4 in terms of 
solar irradiance owing to the night times. However, truncated Nakagami parameters (shape, scale) are utilized 
to model solar irradiation data as (0.3236, 40464) and (0.3816, 149690) for scenarios-2 and -4, respectively.

Two cases are considered in this study to emphasize the importance of the consideration of critical N-1 con-
tingencies:

Case-A: Results without considering critical contingencies.

Case-B: Results with considering critical contingencies.

 Table 4. Mean value of current flow (A) over the selected critical lines.
Scenario 31-2 32-8 15-16

Case-A Case-B Case-A Case-B Case-A Case-B

1 149 133 119 119 27 6.7

2 171 151 138 138 31 6.4

3 168 133 111 111 25 33.6

4 167 146 129 129 29 13

The investment results are represented in Figure 2 for case-A and case-B. It is clear that there is no difference 
between the substation results of both cases. However, the feeder allocation is quite different between the case-
A and case-B due to the consideration of critical N-1 contingencies. In order to reduce the loading of those 
feeders, the routing of the system is changed as the penalty value of the contingency related term is obtained 
as $2.8867e11 and $1.2816e11 for case-A and case-B, respectively. In order to emphasize those results, feeder 
currents of the critical feeders are given in Table 4. The investment result obtained for case-B significantly 
reduces the loading over the feeder 31-2 and feeder 15-16, that means a significant reduction in so-called pen-
alty value. However, the current between nodes 32-8 is seemed to be the same due to technical constraints. 
Those results show that change in the routing of the system leads less loading over the considered N-1 feeders, 
which means less unserved load in case of N-1 contingency. In terms of the objective function value without 
contingency part, the case-B is obtained $456M which is higher than case-A ($455M) in order to increase the 
robustness of the solution for the listed contingency cases. Moreover, the change in routing brings about some 
difference on the installation of WPPs while maintaining the penetration limit. It can be seen in Figure 2 that 
more WPP investment is observed on bus 22 in case-B in order to provide more energy for the loads due to the 
critical feeder 15-16.    

CONCLUSION

This study proposes a probabilistic DNP study to find optimal allocation of substations, transformers, feeders 
and renewable generators considering some critical N-1 contingencies in order to reduce the unserved energy 
in case of those contingencies. In this methodology, linearized (DC) load flow-based Monte Carlo Simulation 
is utilized for determining chance constraints for normal operating condition and the penalty for the contin-
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gency cases. The advantage of the proposed methodology is to not include the power flow equations for each 
contingency case separately; instead pdfs of feeder currents are evaluated for N-1 cases using normal operat-
ing condition. The results show that loading over the feeders in contingency list can be reduced efficiently by 
sacrificing on the overall cost. Moreover, the investment on feeders and renewable generators are seemed to be 
affected significantly from the consideration of critical contingencies.

Figure 2. Investment results for case-A and case-B.
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KOCAELİ İLİ’NDE YENİ YOL GÜZERGAHLARININ SONUCU OLARAK DEĞİŞECEK TAŞIT 
KAYNAKLI KİRLİLİK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 

Büşra ÇAM1, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, Kocaeli İli’nde yeni yol güzergahlarının sonucu olarak değişecek taşıt kaynaklı kirliliğinin 
dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında mevcut Kandıra Yolu (605-01), D-100 + D130 
devlet yolları ve TEM otoyoluna ilave olarak, 2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ve 2020 yı-
lında hizmete açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolunu kullanan/kullanacak araç sayılarına ve türlerine 
bağlı olarak emisyon envanteri çıkarılmış ve kirleticilerin dağılımları modellenmiştir. Modellemede Osman-
gazi Köprüsü’nün “geçmesi planlanan araç sayısı kadar” ve Kuzey Marmara Otoyolundan “geçmesi tahmin 
edilen araç sayısı kadar” kullanımına bağlı olarak yeni yol güzergahlarına dayalı bir Senaryo oluşturulmuştur. 
Oluşturulan senaryoda Osmangazi Köprüsü için köprüyü kullanan araç sayıları incelenmiş ve 2016, 2017 ve 
2018 sıralamasıyla 5323, 18.370 ve 21.969 araç/gün olduğu tespit edilmiştir. Geçmesi planlanan araç sayısı 
ise günlük 40000’dir. Şu anki mevcut kullanım planlananın yaklaşık yarısı kadardır. Köprüden günlük geç-
mesi planlanan araç türlerine göre araç sayıları, 2018 yılında köprüyü kullanan araç sayılarından yola çıkarak 
hesaplanmıştır. TEM ve D-100’ü kullanan araçların %30’unun da Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacağı 
varsayımı ile geçmesi tahmin edilen araç sayıları belirlenmiş ve Senaryo tamamlanmıştır.Envanterleme için, 
“EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016”isimli veri tabanında yer alan emisyon fak-
törleri, modelleme için ise EPA onaylı AERMOD modelleme programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 
değerlendirilen emisyonlar; kükürt dioksit (SO2), partiküler madde (PM10), karbon monoksit (CO), karbondi-
oksit (CO2), azot oksit (NOX) ve metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC)’dir. Yapılan envanter çalışması 
ile; Kandıra Yolu (605-01), D-100 + D-130, TEM, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolunda sey-
reden/seyredecek taşıt araçlarından kaynaklanan SO2, PM10, CO, CO2, NOX ve NMVOC kirletici miktarları 
belirlenmiş, modelleme çalışması ile ise, kirlilik dağılım haritaları çıkarılmış ayrıca max. konsantrasyonlar 
ve max konsantrasyonların görüldüğü yerler tespit edilmiştir. Kocaeli İli’nde yeni yol güzergahlarının kirlilik 
dağılımında değişikliğe neden olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, Tier 1, AERMOD

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde nüfusun ve sanayileşmenin artmasına paralel olarak kaynakların hızlı ve kontrolsüz bir şekilde tü-
ketilmesi ve taşıt sayısının giderek artması ekolojik dengeye zarar vermektedir. Çevre kirliliği konuları arasın-
da hava kirliliği, taşıt sayısının artmasıyla giderek önem kazanmıştır. Özellikle fosil yakıtların hem evsel hem 
de taşıtlarda yaygın kullanımı bu kirliliği arttırmaktadır (Yakın ve Behçet., 2019). Taşıt kaynaklı emisyonların 
özellikleri ve konsantrasyonları, taşıtın motor tipi ve ayarına, kullanım amacına ve tarzına, kullanılan yakıtın 
içeriğine ve atmosferik şartlara bağlıdır. Ayrıca motorlu taşıtlar atmosferi; egzoz emisyonları, yağ buharı, as-
best ve lastik aşınmaları, korozyon sonucunda oluşan katı, sıvı ve gaz kirleticilerle de kirletmektedir (Kelen 
F., 2014). Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların oluşturduğu hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde 
olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Atmosferdeki taşıt kaynaklı emisyonların insanlara, düşük konsantras-
yonlara seyreldikten sonra ulaşmasının mümkün olmaması ve seyrelme için yeterli sürenin bulunmaması du-
rumunun birçok hastalığa sebep olduğu yapılan çalışmalar neticesinde bilinmektedir (Yıldırım, 2010). Başta 
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akciğer kanseri olmak üzere bronşit, romatizma, raşitizm, üst solunum yolu rahatsızlıkları, göz yanmaları, 
görme problemleri, kanda zehirlenme ve iştahsızlık gibi istenmeyen sağlık problemlerine neden olmaktadır. 
Ayrıca motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonların değişik yollarla vücuda alınmasının, kişilerde 
nörolojik ve psikolojik problemlere de sebep olduğu bilinmektedir (İlkılıç ve Behçet., 2006). Atmosferdeki 
doğal süreçlerin de bozulmasına neden olan hava kirliliğinin yaratmış olduğu olumsuz etkiler göz önüne alın-
dığında hava kalitesinin iyi bilinmesi gerekliliğin de ötesindedir (Cuci ve Polat., 2015). Ayrıca bir bölgenin 
hava kalitesini tespit etmek o bölgede yaşayan canlıların soluduğu veya maruz kalacağı havayı tespit etmek 
demektir. Bu yüzden hava kalitesinin bilinmesi ve iyileştirilmesi için emisyon envarterleme ve modelleme 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmada, eklenecek yeni yol güzergahından ötürü Kocaeli İli’nde değişecek taşıt kaynaklı kirlilik 
dağılımının modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında değerlendirilen yollar, mevcut olan; Kandıra 
yolu (605-01), D-100 + D130 devlet yolları, TEM otoyolu, 2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü 
ve yeni yol güzergahı olan; 2020 yılında hizmete açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’dur. Bu yolları 
kullanan/kullanacak araç sayılarına bağlı olarak öncelikle emisyon envanteri çıkarılmış ardından kirleticilerin 
dağılımları modellenmiş ve yol güzergahlarının artmasının kirlilik dağılımı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

KAPSAM

Çalışma kapsamında, envanter çalışması yapılırken Kandıra yolu, D-100 + D130 devlet yolları ve TEM otoyol-
unu kullanan araç sayıları göz önünde bulundurulmuş, Osmangazi Köprüsü için “geçmesi planlanan araç sayısı 
kadar” ve Kuzey Marmara Otoyolundan “geçmesi tahmin edilen araç sayısı kadar” kullanımına bağlı araç 
sayıları hesaplanmıştır. Araç türlerine bağlı olarak tüm yollardaki araç sayıları çıkarıldıktan sonra emisyon 
faktörleri ile hesaplanan emisyon miktarlarından yola çıkarak dağılım modellemesi gerçekleştirilmiştir. En-
vanterleme için, “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016”isimli veri tabanında yer alan 
emisyon faktörleri, modelleme için ise EPA onaylı AERMOD modelleme programı kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında değerlendirilen emisyonlar taşıt kaynaklı kükürt dioksit (SO2), partiküler madde (PM10), karbon 
monoksit (CO), karbondioksit (CO2), azot oksit (NOX) ve metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC)’dir.

YÖNTEM

Envanter çalışması kapsamında araç sayıları ve türleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü 2018 yılı verileri10 esas alınmış, modelleme çalışması için bu verilerden yola çıkarak yeni durum 
için yollara bağlı araç sayıları ve türleri belirlenmiştir. Yeni durum için, Osmangazi Köprüsü’nün “geçmesi 
planlanan araç sayısı” kadar kullanıldığı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamlandığı düşünülmüş ve hesap-
lara yansıtılmıştır. Hesaplama için öncelikle Osmangazi Köprüsünü kullanan araç sayıları incelenmiş ve 2016, 
2017 ve 2018 sıralamasıyla 5323, 18.370 ve 21.969 araç/gün olduğu tespit edilmiştir. Geçmesi planlanan araç 
sayısı ise günlük 40000’dir. Şu anki mevcut kullanım planlananın yaklaşık yarısı kadardır. Bu sebeple, 18031 
aracın D-100 ve otoyolu kullanmayıp Osmangazi Köprüsü’nden geçtiği varsayımı yapılmış, otoyoldan %3,5;  
D-100 den %1,5 oranında araç sayıları azaltılmış ve bu araçların Kocaeli’ye hiç uğramadığı varsayılmıştır. 
Daha sonra D-100 devlet yolu ve TEM otoyolunu kullanan araçların toplamda %30’unun 2020 de tamamlana-
cak Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacağı varsayılmış, bu varsayımdan yola çıkarak %10 D-100, %20 TEM 

10  http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
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otoyolu araç sayıları azaltılıp, azaltılan araç sayıları Kuzey Marmara Otoyoluna kaydırılmıştır. Belirlenen yeni 
durum için araç sayıları Tablo 1-4’de verilmiştir. Hafif taşıt grubunda yer alan otomobillerde benzin, motorin 
ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) oranları sırasıyla 25,9; 35,4; 38,4 olarak alınmıştır11.

Bu verilere bağlı olarak taşıt kaynaklı emisyon miktarlarının hesaplanması için “EMEP/EEA air pollutant emis-
sion inventory guidebook 2016”isimli veri tabanında yer alan Tier 1 emisyon faktörleri kullanılmıştır. EMEP / 
EEA hava kirletici emisyon envanteri kılavuz kitabı (eski adıyla EMEP CORINAIR emisyon envanteri kılavuz 
kitabı) hem antropojenik hem de doğal emisyon kaynaklarından emisyon tahmininde kullanılan kılavuzdur. 
Ülkelere göre emisyon envanterlerinin UNECE Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi ve AB 
Ulusal Emisyon Tavanları Yönergesi’ne bildirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır12.

Çalışma alanı olarak Kocaeli İli’ne ait harita,  modele girilirken 70505,40 m X 44404,83 m’lik bir alan seçilmiştir. 
Elde edilen verilerden yola çıkarak kirleticilerin atmosferik dağılımını incelemek için EPA onaylı AERMOD 
Modelleme Programı kullanılmıştır. Modele kaynaklar; toplamda 30 çizgi kaynak şeklinde girilmiş, ancak 
model içinde Kuzey Marmara Otoyolu (6), Tem Otoyolu (10), D-100 + D130 (12), Osmangazi Köprüsü (1) 
ve Kandıra Yolu(1) olmak üzere 5 grup oluşturulmuştur. Çizgisel kaynak olarak yolların modeldeki başlangıç 
ve bitiş noktası koordinatları, karayolları verisine bağlı olarak belirlenmiştir. Yol kesim adlarına göre modele 
girilmiştir. Çalışma alanı ve modele girilen yollar Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

Modelleme kapsamında 2018 yılına ait Meteoroloji Müdürlüğü’nden13 temin edilen meteorolojik veri dosyası, 
AERMET ön işlemci programı ile işlenmiş ve kullanılmıştır. Gerekli arazi yükseltileri ise, AERMAP ön 
işlemcisi içinde yer alan WebGIS modülü ile programa girilmiştir.

Alıcı noktası olarak; x yönünde 15 nokta olup iki nokta arası 5036,1 m, y yönünde 10 nokta olup iki nokta arası 
4933,87 m olan uniform kartezyen grid şeklinde 150 alıcı noktası seçilmiştir. 

Modellemede, kaynak girişinde çalışma alanı için kentsel seçeneği seçilip, Kocaeli nüfusu 190000014 olarak, 
pürüzlülük uzunluğu 1 olarak modele girilmiştir.

Tablo 1. Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçen taşıt sayıları tablolar tamamlanacak

Yol Kesim Adı Senaryo

Hafif Taşıt 
(taşıt/gün)

Ağır Taşıt 
(taşıt/gün)

Orhanlı - Şekerpınarı 23.472 55.173

Şekerpınarı - Gebze 20.487 4.912

Gebze - Dilovası (Körfez Geçişi) 16.277 4.435

Dilovası (Körfez Geçişi) - Körfez 12.921 4.130

Körfez - İzmit 15.464 4.134

İzmit-Sapanca 12.441 3.638

11  http://tuik.gov.tr/
12  https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
13  https://www.mgm.gov.tr/
14  https://www.nufusu.com/il/kocaeli-nufusu
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Tablo 2. TEM Otoyolu’ndan geçen taşıt sayıları

Yol Kesim Adı 2018 Senaryo

Hafif Taşıt 
(taşıt/gün)

Ağır Taşıt 
(taşıt/gün)

Hafif Taşıt 
(taşıt/gün)

Ağır Taşıt 
(taşıt/
gün)

Orhanlı - Şekerpınarı 71.867 21.455 57.494 117.164

Şekerpınarı - Gebze 56.944 20.150 45.555 16.120

Gebze - Dilovası 57.648 18.136 44.504 14.001

Dilovası - Batı Hereke 53.434 17.500 41.251 13.510

Batı Hereke - Doğu Hereke 52.008 16.532 40.150 12.763

Doğu Hereke - Körfez 52.528 17.075 40.552 13.182

Körfez - Batı İzmit 50.200 18.260 38.754 14.097

Batı İzmit - Kandıra 34.098 10.891 27.278 8.713

Kandıra-Doğu İzmit 36.683 14.577 29.346 11.662

Doğu İzmit-Sapanca 36.295 14.947 29.036 11.958

Tablo 3. D-100 ve D130 Devlet Yolları ile Kandıra Yolu’ndan geçen taşıt sayıları

Yol Kesim Adı 2018 S* 2018 S* 2018 S* 2018 S* 2018 S*

Otomobil 
(taşıt/gün)

Orta Yüklü Ticari 
Taşıt (taşıt/gün)

Otobüs 
(taşıt/gün)

Kamyon 
(taşıt/gün)

Tır 
(taşıt/gün)

Çayırova-Gebze 81.043 72.939 9.941 8.947 568 511 3778 3400 4472 4025

Gebze-Dilovası 46.438 41.167 5.854 5.190 113 100 3015 2673 6365 5643

Dilovası 23.668 20.982 2.810 2.491 265 235 3016 2674 4360 3865

Dilovası-Körfez 27.664 24.524 3.705 3.284 323 286 2391 2120 4608 4085

Körfez-Derince 53.507 47.434 5.130 4.548 368 326 2464 2184 3358 2977

Derince-İzmit 55.638 49.323 5.996 5.315 295 262 3885 3444 3884 3443

İzmit-Kartepe 46.943 42.249 4.103 3.693 327 294 3039 2735 3864 3478

Kartepe-Sapanca 21.403 19.263 2.345 2.111 153 138 2292 2063 2705 2435

İzmit- Başiskele 53.481 47.411 4.493 3.983 755 669 2694 2388 3755 3329

Başiskele - Gölcük 18.136 16.078 1.518 1.346 545 483 1190 1055 2252 1996

Gölcük - Karamürsel 21.147 18.747 2.602 2.307 514 456 1279 1134 1628 1443

Kandıra Yolu-605-01 6.461 6.461 348 348 105 105 206 206 126 126

S* Senaryo
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Tablo 4. Osmangazi Köprüsü’nden geçen taşıt sayıları

OSMANGAZİ 
KÖPRÜSÜ

1.Sınıf
(taşıt/
gün)

2.Sınıf
(taşıt/
gün)

3.Sınıf
(taşıt/
gün)

4.Sınıf
(taşıt/
gün)

5.Sınıf
(taşıt/
gün)

6.Sınıf
(taşıt/
gün)

2018 18.367 2.110 576 862 13 41

Senaryo 33.538 3.852 1.051 1.573 23 75

Şekil 1. Çalışma alanı15

BULGULAR

Kocaeli İl’inde yeni yol güzergahı olan Kuzey Marmara otoyolunun eklenmesi ve Osmangazi Köprüsünün 
daha fazla kullanılmasına bağlı olarak güzergahlardaki değişen araç sayılarından ötürü değişen taşıt kaynaklı 
kirlilik dağılımının modellenmesi amacıyla oluşturulan senaryoya göre hesaplanan emisyonlar Tablo 5-8’de 
verilmiştir. Bu emisyon miktarlarını kullanarak yapılan kirlilik dağılım çalışmasının saatlik, 24 saatlik ve yıllık 
sonuçları Şekil 2’de, 24 saatlik dağılım haritaları ise Şekil 3-4’de verilmiştir.

15  http://www.earthgoogle.com
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Tablo 5. Oluşturulan senaryoya göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda hesaplanan emisyon miktarları

Yol Kesim Adı SO2 PM10 CO CO2 NOX NMVOC

Otoyol (kg/
gün)

(kg/gün) (kg/gün) (ton/gün) (kg/gün) (kg/gün)

Orhanlı - Şekerpınarı 0,47 12,96 682,47 0,063 446,11 105,59

Şekerpınarı - Gebze 0,28 7,99 400,73 0,038 275,48 62,36

Gebze - Dilovası (Körfez 
Geçişi)

0,38 11,26 523,62 0,052 389,13 82,25

Dilovası (Körfez Geçişi) - 
Körfez

0,66 21,10 891,22 0,095 731,27 141,80

Körfez - İzmit 1,02 30,61 1439,91 0,143 1057,55 225,83

İzmit-Sapanca 0,45 13,76 613,32 0,063 476,12 96,87

Tablo 6. Oluşturulan senaryoya göre TEM Otoyolu’nda hesaplanan emisyon miktarları

Yol Kesim Adı SO2 PM10 CO CO2 NOX NMVOC

(kg/gün) (kg/gün) (kg/gün) (ton/gün) (kg/gün) (kg/gün)

Orhanlı - Şekerpınarı 1,54 47,75 2103,03 0,22 1653,33 332,65

Şekerpınarı - Gebze 1,46 48,20 1914,529 0,21 1674,24 307,28

Gebze - Dilovası 0,83 26,18 1117,18 0,12 907,45 177,48

Dilovası - Batı Hereke 0,77 24,61 1024,72 0,11 853,56 163,35

Batı Hereke - Doğu 
Hereke 

0,29 9,21 390,72 0,04 319,43 62,13

Doğu Hereke - Körfez 1,65 52,84 2210,45 0,24 1832,61 352,14

Körfez - Batı İzmit 0,89 29,57 1154,70 0,13 1027,48 185,80

Batı İzmit - Kandıra 0,96 30,63 1295,00 0,14 1061,9 206,00
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Tablo 7. Oluşturulan senaryoya göre D-100 ve D130 Devlet Yolları’nda hesaplanan emisyon miktarları

Yol Kesim Adı SO2 PM10 CO CO2 NOX NMVOC

(kg/gün) (kg/gün) (kg/gün) (ton/
gün)

(kg/gün) (kg/gün)

Çayırova-Gebze 1,77 37,75 2931,23 0,20 1177,16 413,58

Gebze-Dilovası 1,14 23,39 1726,98 0,14 949,69 250,59

Dilovası 0,36 10,85 496,50 0,05 360,09 74,64

Dilovası-Körfez 1,52 42,65 2199,31 0,20 1393,80 323,56

Körfez-Derince 0,74 16,24 1225,25 0,09 516,55 175,13

İzmit 1,12 26,11 1793,73 0,13 834,80 257,53

İzmit-Başiskele 1,38 31,55 2223,35 0,16 1018,27 321,37

Başiskele-Gölcük 0,39 10,38 575,10 0,05 343,02 85,33

Gölcük-Karamürsel 1,31 31,26 2053,50 0,16 997,88 294,56

Tablo 8. Oluşturulan senaryoya göre Osmangazi Köprüsü’nde hesaplanan emisyon miktarları

Osmangazi SO2 PM10 CO CO2 NOX NMVOC

Köprüsü (kg/gün) (kg/gün) (kg/gün) (ton/gün) (kg/gün) (kg/gün)

0,48 9,43 818,86 0,053 290,02 113,19
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Şekil 2. Kirleticilerin max. konsantrasyonları (μg/m3)

Şekil 2’deki değerler incelendiğinde, tüm kaynaklar için modelleme programıyla hesaplanan saatlik SO2 
konsantrasyonu %84’lik azalmayla yıllık 0,0495 μg/m3’e, saatlik PM10 konsantrasyonu %90’lık azalmayla 
yıllık 1,1768 μg/m3’e, saatlik CO konsantrasyonu %87’lik azalmayla yıllık 61,3898 μg/m3’e, saatlik CO2 kon-
santrasyonu %73’lik azalmayla yıllık 21820 μg/m3’e, saatlik NOX konsantrasyonu %90’lik azalmayla yıllık 
41,1432 μg/m3’e, saatlik NMVOC konsantrasyonu %84’lik azalmayla yıllık 18,6863 μg/m3’e düşmektedir. 
Değerler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (HKDYY)16’nde verilen NOX için 30 μg/m3 
(yıllık), SO2 için 20 μg/m3 (yıllık), PM10 için 40 μg/m3 (yıllık), CO için 10000 μg/m3 (8 saat) sınır değerler 
ile karşılaştırıldığında, SO2, PM10 ve CO’in sınır değerleri aşmadığı, NOX’in sınır değerin üzerinde olduğu, 
NMVOC için ise herhangi bir sınır değer olmadığı görülmüştür.

16  https://www.mevzuat.gov.tr
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Kaynak: Tüm Kaynaklar Kaynak: KMO

Kaynak: TEM Kaynak: D100 + D130

Kaynak: Osmangazi Köprüsü Kaynak: Kandıra Yolu

Şekil 3. SO2 emisyonunun 24 saatlik atmosferik dağılımı

Şekil 3’deki SO2 için kaynakların ayrı ayrı dağılım haritaları incelendiğinde, max. konsantrasyonların yeri; 
Kuzey Marmara Otoyolu kaynağı için Şekerpınarı-Gebze arası, TEM kaynağı için yine Şekerpınarı-Gebze 
arası ancak TEM otoyolu yakını, D100+D130 kaynağı için İzmit Merkez, Osmangazi Köprüsü için köprünün 
Altınova tarafı, Kandıra Yolu için İzmit-Kandıra arasında ve yolun üstündedir. Ancak tüm kaynaklar için 
SO2 kirleticisinin max. konsantrasyonun görüldüğü yer; Dilovası’dır. Hem o bölgede trafik kaynaklı emisyon 
miktarlarının fazla olması hem de rüzgar yönleri kirliliğin o bölgede olmasında oldukça etkilidir.
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PM10 CO

CO2 NOX

NMVOC

Şekil 4. Tüm kaynaklar-Kirletici emisyonunun 24 saatlik atmosferik dağılımı

Şekil 4’deki dağılım haritaları incelendiğinde, tüm kirleticiler için max. konsantrasyonun olduğu bölgenin 
PM10, CO2 ve NOX için Dilovası, CO ve NMVOC için İzmit olduğu görülmektedir. Konsantrasyonlar 
incelendiğinde,

•	24 saatlik 0,09 µg/m3’lük max. konsantrasyonla Dilovası’nda gözlenen SO2’nin, Dilovası’ndan sonra yine 
Gebze tarafında Kuzey Marmara civarında 0,08 µg/m3’ün üstünde olduğu, İzmit’te 0,06 µg/m3  seviyelerine 
indiği,

•	24 saatlik 2,83 µg/m3’lük max. konsantrasyonla Dilovası’nda gözlenen PM10’un, Dilovası’ndan sonra De-
rince taraflarında 2 µg/m3’lük konsantrasyona düştüğü, İzmit taraflarında da 1,8 µg/m3’ seviyelerine indiği,

•	24 saatlik 136 µg/m3’lük max. konsantrasyonla diğer kirleticilerden farklı olarak İzmit’te gözlenen CO’in, 
Dilovası’nda 120 µg/m3 seviyelerinde olduğu,
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•	24 saatlik 35112 µg/m3’lük max. konsantrasyonla İzmit Otogar’da gözlenen CO2’in, Dilovası’nda 10000 µg/
m3’lük seviyelerde olduğu,

•	24 saatlik 99 µg/m3’lük max. konsantrasyonla Hereke’de gözlenen NOX’in, Derince taraflarında 65 µg/m3’lük 
seviyelerde bulunduğu, 

•	24 saatlik 39 µg/m3’lük max. konsantrasyonla İzmit’te gözlenen NMVOC’nin, Hereke taraflarında 17 µg/
m3’lük seviyelerde bulunduğu belirlenmiştir.

Dağılım haritalarından açıkça görüldüğü gibi Körfez’in kuzey kesimleri trafikteki yoğunluğa bağlı olarak 
güney kesime göre daha fazla taşıt kaynaklı emisyonlara maruz kalmaktadır.

SONUÇ

Kocaeli İl’inde yeni yol güzergahlarına dayalı oluşturulan senaryoya göre yapılan kirlilik dağılım çalışmasında 
modele kaynaklar; toplamda 30 çizgi kaynak şeklinde girilmiş, ancak model içinde Kuzey Marmara Otoyolu 
(6), Tem Otoyolu (10), D-100 + D130 (12), Osmangazi Köprüsü (1) ve Kandıra Yolu(1) olmak üzere 5 grup 
oluşturulmuş, her bir kirletici ve her bir grup için ayrı ayrı dağılım haritaları elde edilmiştir.  Kirlilik dağılım 
haritaları incelendiğinde, max. konsantrasyonların olduğu alanların değiştiği görülmüştür. Yol güzergahlarının 
arttırılmasının belirli bölgelerdeki kirlilik konsantrasyonlarının azalmasını sağladığı belirlenmiştir. Çünkü 
güzergahların sayıca arttırılması, mevcut güzergahlardaki araç sayılarının azalmasıyla sonuçlanmakta, bu da 
taşıt kaynaklı emisyon miktarlarının azalmasını sağlamaktadır.

Dağılım haritalarından ayrıca Körfez’in kuzey kesimlerinin güney kesimine göre daha fazla taşıt kaynaklı emi-
syonlara maruz kaldığı belirlenmiştir. Bu da hem kuzey kesimindeki yollarda seyreden taşıt araç sayılarının 
fazla olması hem de Kocaeli İl’indeki güney-doğu yönünden kuzey-batıya doğru esen rüzgarların etkili 
olmasından kaynaklanmaktadır.

Emisyon ölçümlerinin izlenmesi, envanter ve kirlilik dağılım çalışmalarının sürekliliği önemlidir. Ancak 
envanter çalışması için istatistiki verilerin doğru, güvenilir ve ayrıntılı oluşu sonuçların da doğruluğunu 
arttırmaktadır. Bu doğruluk aynı zamanda modelleme sonuçlarını daha güvenilir yapmaktadır. Giriş verileri 
kadar programın içerisindeki seçenekler de konsantrasyon değerlerini oldukça değiştirebilmektedir. Örneğin 
aynı giriş verileri dispersiyon katsayısının kırsal ve kentsel seçimine göre ayrı ayrı çalıştırılmış ve kırsal 
seçeneğinde max. konsantrasyon değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışma alanı 
için en uygun seçeneklerin seçilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında Kocaeli İli için popülasyon 
1.900.000, pürüzlülük uzunluğu 1 olarak modele girilmiş ve kentsel seçeneği sonuçları esas alınmıştır.

Her geçen yıl taşıt araç sayısının artışına bağlı olarak taşıt kaynaklı hava kirliliğinin artması sebebiyle, artacak 
kirliliklerin önüne geçmek son derece önemlidir. Toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması, gereksiz dur-
kalk işlemlerinin azaltılması, trafik ışık sinyalizasyonunun geliştirilmesiyle rutin bir trafik akışının sağlanması, 
alternatif yakıtların kullanılması,  alternatif toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması gibi önlemlerle taşıt 
kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması düşünülmelidir.
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Abstract: Flowforming is a continuous cold forging technique to produce thin-walled cylindrical parts with 
high strength and better surface roughness. The flowforming technique is used to manufacture seamless, cylin-
drical or conical shapes with both inner and outer surfaces counters by forming the suitable starting material 
which is named preform. This technique provides continuous cold forging effect in order to reduce the wall 
thickness of the cylindrical shape preform, stretching and extruding the part with forming rollers and the mate-
rial flows along a mandrel. The flowforming technique plays a significant role in a number of sectors includ-
ing automotive oil and gas, medical particularly in aerospace and defense industries. Many different types of 
materials such as aluminum, highly temperature-resistant steels, stainless steel, titanium or Inconel can be used 
in flowforming technique.  There are two known conventional methods known as forward and backward flow-
forming. It is difficult to manufacture parts that are longer than 5 meters by using these conventional methods. 
Furthermore, it is impossible to produce the parts that have more than one contour on the inner surface. Thus, 
an innovative technical solution of the problem was developed by Repkon Inc., and the new technique of the 
flowforming is called as ‘‘Core Mandrel Flowforming’’. The aim of this study is to present technical details of 
the core mandrel method and metallurgical examinations of the flowforming technique.

Key Words: Flowforming, Cold Forging, Core-Mandrel, Aerospace, Cold Working.

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Flowforming is a continuous cold working technique which is used to make high precision tubular or hollow 
shape products and many different types of axisymmetric components. The principle of the flowforming tech-
nique is based on axial elongation while reducing wall thickness. Since flowforming is a chipless production 
method, it reduces the material wasting significantly. Furthermore, because of high mechanical strength of the 
manufactured parts, it is possible to produce lighter products when compared to the parts that are manufactured 
by conventional machining methods. 

This technique is a controlled forming process that is possible to manufacture long cylinder parts with different 
wall thicknesses and complex contours. Beside of these advantages, generally the production time of the flow-
forming is faster than many machining operations (Bhatt, 2016: 146 –151).  Moreover, this technique is widely 
used in aerospace & defense fields in order to manufacture drive shaft for jet engines & helicopters, control 
& piston rods, aero hydraulic cylinder, accumulators, rocket & missile casing, pressure vessels, cartridge case  

and hollow tubular parts1. 

The large numbers of process parameters which are, the amount of thickness reduction, speed of the mandrel, 
axial feed, starting dimensions of the preforms, workpiece material properties and heat- treatment condition 
of the preform, etc. affect the quality of the flowformed tubes (Davidson, 2008: 321 –325). Additionally, roller 
geometry, roller configuration setup and friction conditions have influence to the flowfroming process [Bhatt, 
2015: 46 –50]. Apart from these significant effects of the flowforming process parameters, the maximum 
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reduction ration is also depends on the material properties of the workpiece. Heat treatment condition of the 
preform affects to obtain the optimum flow properties (Chang, 1998: 676–682). 

Since many decades, only two designated flowforming techniques were mentioned which are forward and 
backward flowforming in the literature. The principle of the forward flowforming, rollers move away from the 
fixed of the workpiece and the material flows in the same direction with the rollers, usually towards the head-
stock of the machine (Figure 1). The preform should be one side closed or semi closed bottom to allow the tail-
stock to clamp the preform. The workpiece is forced by tailstock to rotate together with the mandrel, thus the 
compression effect occurs between the front face of the workpiece and mandrel system. The rollers are freely 
rotate in their axes. Forming process is applied by the help of the rollers on the workpiece. This technique is 
typically suitable for producing high precision thin walled cylinders, such as rocket motor cases, hydraulic 
cylinders, high-pressure vessels and launcher tubes etc. However, it is not possible to produce the parts that are 
longer than the mandrel (Wong, 2003: 1419–14355, Bhatt, 2016: 146–151, Bhatt, 2018: 7230–7239).

Figure 1. Forward Flowforming Technique  (Sivanandini, et al., 2012, 1 – 11)

The general features of the forward flowforming technique are listed below.

  Material flow and forming operation are in the same direction.

  Closed or semi-closed bottom shaped preform has to be used.

  Precise geometrical tolerances can be obtained on the final part.

  Final part length is limited because of the mandrel length.

  Limited part forming speed due to the friction force between the mandrel and the workpiece.

  Flowforming reduction ratio is limited.

  It is possible to produce multi – contours on the inner surface but the part cannot removed from the man-
drel without occur any damage

The material flows under the rollers in the opposite direction of the roller feed towards the unsupported end of 
the mandrel, for the backward flowforming (Figure 2). As shown in the Figure 2, the end of the part close to 
the spindle is pressed against a drive ring during the operation. In this configuration, the drive ring is connected 
to the main spindle on the mandrel. The workpiece is loaded on the mandrel and then, the drive ring is forced 
to rotate together with the workpiece and mandrel. The rollers are freely rotate in their axes as in the forward 
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flowforming technique. The spun material flow under the roller is in the opposite direction of the roller towards 
the unsupported end of the mandrel during the flowforming process. Backward flowforming is especially suit-
able when the original ductility of the prefrom is too low to accommodate tensile stresses, such as cast and 
welded parts (Wong, 2003: 1419 – 14355, Bhatt, 2016: 146 – 151, Bhatt, 2018: 7230–7239).

Figure 2. Backward Flowforming Technique  (Sivanandini, et al., 2012: 1 – 11)

The general features of the backward flowforming technique are listed below.

  Material flow and forming operation in the opposite direction during the process.

  Open end on both side shaped preform can used.

  Geometrical tolerances are limited on the final part. 

  Final part length can be longer than forward flowforming.

  Part forming speed is moderate.

  Flowforming reduction ratio is limited.

  It is possible to produce multi – contours on the inner surface but the part cannot removed from the man-
drel without any damage occurs.

The major disadvantage of backward flowforming is that the first side of the formed tube must travel the great-
est distance and therefore the process is susceptible to distortion especially for the long parts (Davis, 1995: 
186).

Although these above two techniques have been used for more than 50 years, there are limitations about the 
part length and inside contour application. Multi-internal contoured parts can be produced by using these tech-
nique, but it is not possible to remove the parts from the mandrel after the process without damage. Thanks 
to the patented breakthrough “Repkon Free Flowforming and Core Mandrel Technique” that eliminates the 
existing limitations of the conventional forward flowforming and backward flowforming techniques (Külekçi 
İ., 2015: 195 - 207). It is now possible to manufacture both thin & thick-walled parts as well as multi-internal 
contoured parts very accurately. Additionally, the forming speeds are much higher than conventional tech-
niques and longer parts can be produced.
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PURPOSE

The main purpose of this study is to demonstrate the production of the longer parts and the production of in-
ner complex shapes by using Repkon Core Mandrel Technique. This special technique has been developed to 
minimize the frictional force between the mandrel and workpiece.

SCOPE

Flowforming is a severe cold working operation.  The characteristics of the operation are presented using the 
ratio between the thickness of the preform and final part.  While the thickness of the preform reduces, the 
length of the part increases, thus severely friction occurs between workpiece and mandrel during the plastic 
deformation. The reduction ratio at each step and forming speed should be accurately controlled in order to 
prevent sharp temperature fluctuations and to obtain precise wall thicknesses and proper shapes on the final 
part (Marini, 2016: 285 – 315). 

The scope of this study is to summarize “Repkon Core Mandrel Technique” that provides to manufacture 
multi-contours on the inner surface of the tubes.

METHOD

Free Flowforming technique was developed by Repkon Machine and Tool Industry and Trade Inc. Company. 
The most important feature of this technique is that the mandrel and the workpiece move together during the 
process (Külekçi İ., 2015: 195 - 207). By using this technique, the rate of production can be increased. 

In Repkon Core Mandrel Technique, there is a machine part which is called ejector, and it gives flexibility to 
move the mandrel axially independent from the headstock of the machine. As shown in the following draft 
design (Figure 3), the mandrel is completely freely rotate with the workpiece during the process. The mandrel 
system can rotate completely independently from the main spindle in this technique. Since the mandrel itself 
is moveable as independently in axial direction, variable inside contours can be produced by using contoured 
mandrel as showed Figure 3. This makes it possible to make complex inside geometries without any machin-
ing operations.  

Figure 3. Illustration of forming on the larger diameter of the mandrel

The mandrel is controlled very precisely and moved independently on axial direction by using the ejector sys-
tem. Therefore, if the suitable position of the mandrel is placed under the forming rollers, the desired internal 
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shape can be formed. In addition, another advantage of the moveable mandrel is that the mandrel length is 
independent from the preform length or the tube final part length. (Aydın G., 2018)

Figure 4. Illustration of forming on the smaller diameter of the mandrel

The thicker side of the part can be formed and internal ribs/stiffeners can be produced by using the smaller 
diameter of the mandrel, as shown in Figure 4.

Figure 5. Illustration of the multi-contours on the inner surface

This independent axial movement of the mandrel enables the production of the parts having high precision 
multi internal contours as shown in Figure 5. As a result, the most important feature of the Core Mandrel Flow-
forming Technique is having a moveable and position controlled mandrel in comparison with the conventional 
methods. The ejector provides to move the mandrel independently from the headstock. 

FINDINGS

Core Mandrel Flowforming Technique gives opportunity to produce complex inner surface parts as shown 
in Figure 6. The part geometries below are achieved in one clamping with single pass by using Repkon Core 
Mandrel Flowforming Technique.
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Figure 6. Illustration of different part geometries formed by Core Mandrel Flowforming Technique 

The final part length cannot be longer than mandrel length in forward flowforming. Although this limitation 
is solved in backward flowforming, the geometric tolerances are limited and it is susceptible to distortion. 
However, the mandrel length is independent from the preform or final part in the Core Mandrel Flowforming 
Technique. The mandrel is coupled with the ejector by using a special bearing system. The mandrel can rotate 
freely with different rotational direction and speed according to the workpiece and process parameters.

 CONCLUSION

The features of the methodology of the Repkon Core Mandrel Flowforming Technique was mentioned on this 
study. The most significant feature of The Core Mandrel Flowforming Technique has an independently move-
able and position controlled mandrel. This state of the art technique enables the production of the axially-sym-
metrical forms and extreme longer parts with multi internal contours when compared to traditional techniques. 
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Öz: Literatürde kazık gruplarının yatay ve düşey yük etkilerine karşı tasarlanmasına ilişkin çeşitli yöntemler 
bulunmaktadır. Düşey yükler altında genellikle taşıma gücü ve oturma kontrolleri yapılmaktadır. Yatay 
yükler altında ise hem analitik hem de sayısal yöntemlere bağlı Winkler yay modeli, doğrusal olmayan p – y 
yayları modelleri, sonlu elemanlar modeli bulunmaktadır. Bu çalışmada, örnek bir viyadük orta ayak temeli 
seçilerek kazık grubunun yatay ve düşey yükler karşısındaki hesapları farklı analitik ve sayısal yöntemler 
kullanılarak yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Zemin parametreleri, (kohezyon, içsel sürtünme açısı, 
Poison oranı, birim hacim ağırlık, deformasyon modülü, yatak katsayıları) projeden alınan laboratuvar 
deneyleri ve sondajların yorumlanmasıyla belirlenmiştir. Bu zemin parametreleri, literatürde kazık 
gruplarının tasarlanmasına ilişkin çeşitli ampirik formüller ile kullanılarak kazıkların zemin profilindeki her 
düğüm noktası için yatak katsayıları bulunmuştur. Bu değerler, sonlu elemanlar yöntemi esaslı bir bilgisayar 
programına tanımlanmıştır. Viyadüğün üst yapısından gelen düşey yükler ve deprem durumundaki yatay 
kuvvetler, tanımlanan kazık grubu modellerinde, kolonların bulunduğu noktalardan etki ettirilmiştir ve 
kazıkların deformasyonu, taşıma gücü, kazıklara gelen eksenel yükler, kesme kuvvetleri, momentler 
bulunmuştur. Aynı zemin profili ve özellikleri ve üstyapı yükleri, doğrusal olmayan zemin modelleri, katı 
elemanlar kullanılarak yine sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve kazıklarda yatay ve düşey yük 
altında oluşan kesme kuvvetleri, eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmış ve sonuçlar diğer 
yöntemler ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kazık Grupları, Yatay ve Düşey Yükler, Sonlu Elemanlar Yöntemi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Viyadük ayaklarında üstyapıdan gelen düşey yükleri ve deprem, rüzgâr, fren yükü gibi yanal etkileri zemine 
aktarmak amacıyla kazıklı temeller kullanılır. Aşırı oturma yapan veya taşıma kapasitesi düşük olan 
zeminlerin bulunması durumunda yüzeysel temel yerine kullanılır.  Tasarım yükleri genelde tek bir kazığın 
karşı koyabilmesi için büyüktür. Yükler tek bir kazığın taşıma kapasitesi ile karşılanamayacağından birkaç 
kazık birlikte kullanılarak kazık gruplarını oluşturur. Kazık grupları farklı yöntemlerle analiz edilebilir. 
Yatay yükler altında tasarımında Winkler yay modeli, doğrusal olmayan p – y yayları modelleri ve sonlu 
elemanlar modeli kullanılmaktadır.  Bu yöntemlerde yapıya aktarılan yükler altında temel, zemin ve kazığın 
etkileşimi; kazık boyunca birbirine sonsuz yakın noktasal yayların tanımlanmasıyla gerçekçi bir şekilde 
ortaya konulur. Kazıklara gelen kesme kuvveti, momentler bulunur. Düşey yükler altında ise taşıma gücü ve 
oturma tahkikleri yapılır. Oturmaların ilgili şartnamedeki sınır değerlerini aşmayacak şekilde tasarım yapılır. 
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WINKLER YAY MODELİ 

Winkler yay modelinde zemin tabakalarının her birinde oluşan deformasyonların meydana getirdiği iç 
kuvvetler dikkate alınır. Bu modelde zeminin lineer elastik yaylardan meydana geldiği ve her yayın diğer 
komşularından bağımsız olduğu yani bir yayın sıkışmasının diğerlerini etkilemediği kabul edilir (Güdül, 
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Şekil 1- Tipik p-y Eğrisi ve Sonucunda Ortaya Çıkan Zemin Modülü (Reese ve Impe, 2011: 5) 

Lineer elastik yatak katsayıları yönteminde ise doğrusal yay sabitleri kullanılır. Doğrusal yay sabitlerinin 
belirlenmesi için literatürde zeminin özelliklerine göre çeşitli tablolar, eşitlikler bulunmaktadır.  

SONLU ELEMANLAR MODELİ 

Sonlu elemanlar yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerini basite indirgeyerek kabul edilebilir bir 
yaklaşımla çözümünü sağlayan yaygın ve kullanışlı bir yöntemdir. Her olay kendi içerisinde matematiksel 
olarak büyük oranda ifade edilebilir. Bu yöntemle malzeme özellikleri, sınır şartları, sıcaklık, gerilme, basınç 
gibi birçok değişken basit fonksiyonlara indirgenerek denklemler oluşturulur ve bilinmeyen değişkenler 
sayısal analizlerle çözülür. (Şirin ve Aydemir, 2016: 209). 

Sonlu elemanlar modelini oluşturan elemanlar birbirlerine düğüm noktalarından bağlanır. Yapı, düğüm 
noktalarından oluşan elemanlara ayrılır. Her bir elemanın fiziksel özellikleri tanımlanır. Sınır değerler 
belirlenir ve yapının her düğüm noktasındaki bilinmeyen değişkenler hesaplanır. 

Bu çalışmada örnek bir orta ayak temeli kazık grubu seçilerek sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan 1Sap 2000 
programında ve aynı zemin profili, özellikleri ve üstyapı yükleri, doğrusal olmayan zemin modelleri, katı 
elemanlar kullanılarak yine sonlu elemanlar esaslı 2Plaxis 3D programı ile analiz edilmiş ve yatay ve düşey 
                                                            
1 https://www.csiamerica.com/products/sap2000 
2 https://www.bentley.com/en/products/product-line/geotechnical-engineering-software/plaxis-3d 
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yük altında oluşan kesme kuvvetleri, eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmış ve sonuçlar diğer 
yöntemler ile karşılaştırılmıştır. 

AMAÇ  

Kazık gruplarının tasarlanmasına ilişkin yay modelleri ve katı elemanlar kullanılarak hesaplanan kazık 
gruplarının düşey ve yatay yükler altındaki oturması, kazıklara gelen eksenel kuvvetler, kesme kuvvetleri ve 
momentlerin bu farklı yöntemlerde ne gibi sonuçlar verdiğinin irdelenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu çalışmada zemin parametrelerinin seçiminde örnek bir projede yapılmakta olan bir viyadüğün orta 
ayağından alınan sondaj verileri ve laboratuvar deneyleri örnek alınmıştır. Bu veriler literatürdeki 
korelasyonlar, yaklaşımlar ve analitik yöntemler esas alınarak yorumlanmıştır ve zemin parametreleri 
belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada bir viyadüğün orta ayağından alınan sondaj ve laboratuvar deneylerine bakılarak zemin profili, 
(Şekil 2) kazık yerleşimi (şekil 3) ve parametreleri (Tablo 1~4) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

 

Şekil 2 – Zemin Profili  
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Şekil 2 – Zemin Profili  

 

Şekil 3 – Kazık Yerleşimi 

1. Orta Sıkı Çakıl (0-3m)  2. Yumuşak Kil (3-4m) 

 SPT N = 30   SPT N = 10 

Doygun Birim Hacim Ağırlık γsat = 19 kN/m3  Doygun Birim Hacim Ağırlık γsat = 17.50 kN/m3 

İçsel Sürtünme Açısı Ø’ = 36⁰  İçsel Sürtünme Açısı Øu = 0⁰ 

Kohezyon c' = 5,00 kPa  Kohezyon cu = 44.00 kPa 

Poison Oranı µ = 0.30  Poison Oranı µ = 0.4 

Deformasyon Modülü Edef = 43.20 Mpa   Deformasyon Modülü Edef = 12.00 Mpa 

Yatak Katsayısı k = 6.78 MN/m3  Yatak Katsayısı k = 2.28 MN/m3 

Tablo 1 – Orta Sıkı Çakıl Zemin Özellikleri       Tablo 2 – Yumuşak Kil Zemin Özellikleri   
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3. Aşırı Ayrışmış Tüf 1. Katman (4-8m)  4. Aşırı Ayrışmış Tüf 2. Katman (4-8m) 

 SPT N = 25   SPT N = 36 

Doygun Birim Hacim Ağırlık γsat = 20 kN/m3  Doygun Birim Hacim Ağırlık γsat = 20.00 kN/m3 

İçsel Sürtünme Açısı Ø’ = 26⁰  İçsel Sürtünme Açısı Ø’ = 28⁰ 

Kohezyon c' = 50,00 kPa  Kohezyon cu = 75.00 kPa 

Poison Oranı µ = 0.30  Poison Oranı µ = 0.3 

Deformasyon Modülü Edef = 30.00 Mpa   Deformasyon Modülü Edef = 43.20 Mpa 

Yatak Katsayısı k = 4.70 MN/m3  Yatak Katsayısı k = 6.78 MN/m3 

Tablo 3 – Ayrışmış Tüf (1) Zemin Özellikleri            Tablo 4 – Ayrışmış Tüf (2) Zemin Özellikleri   
  

Zemin katmanlarının deformasyon modülleri; 

Killi zeminler için (Butler, 1975)  

Çakıl ve tüf malzemeleri için  (Bowles, 1996) analitik formülleriyle belirlenmiştir. 

Yatak katsayıları;  

Oluşturulacak modelde lineer elastik yaylar aşağıdaki formüller kullanılarak bulunan yatay yatak katsayıları 
ile tanımlanmıştır. 

  (Das, 2010: 313) 

Düşey yatak katsayıları, oturma sınırları içerisinde kaldığı varsayımı ile kazık kesit alanı dikkate alınarak; 

 formülü ile hesaplanmıştır. Burada, 

N: Kazık uç reaksiyonu (kN) 

A: Kazık kesit alanı (cm2) 

: Düşey yatak katsayısı (kN/cm3) 
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ile tanımlanmıştır. 

  (Das, 2010: 313) 

Düşey yatak katsayıları, oturma sınırları içerisinde kaldığı varsayımı ile kazık kesit alanı dikkate alınarak; 

 formülü ile hesaplanmıştır. Burada, 

N: Kazık uç reaksiyonu (kN) 

A: Kazık kesit alanı (cm2) 

: Düşey yatak katsayısı (kN/cm3) 

SAP 2000 MODELİ 

Çalışmada 7x14x1.50m boyutlarında temel ve 1m çapında 18m uzunluğunda kazık şekil 3’deki dizilime göre 
modellenmiştir. Kazıklar çubuk olarak, temeller ise kabuk olarak modellenmiş, her iki eleman için de C30 
beton malzemesinin özellikleri tablo 5’te gösterildiği gibi tanımlanmıştır.  

Malzeme Birim Hacim Ağırlık (kN/m3) Elastisite Modülü (MPa) Poison Oranı Basınç Dayanımı (MPa)  

C30 25 30000 0.2 30 

Tablo 5-Tanımlanan Malzeme Özellikleri 

Üstyapıdan gelen yanal ve düşey yükler, kolonların bulunduğu noktalardan noktasal yük olarak 
tanımlanmıştır. Tanımlanan noktasal yükler aşağıdaki gibidir: 

Temel Kısa Yönü 590 kN 

Temel Uzun Yönü 885 kN 

Düşey Yön 8900 kN 

Tablo 6-Tanımlanan Yükler  

Kazıklar 1’er metrelik parçalara ayrıldıktan sonra düğüm noktalarına zemin profilinde belirlenen yatak 
katsayıları tanımlanmış ve daha sonra analiz edilmiştir. 

PLAXIS 3D MODELİ 

Plaxis modelinde elastik mükemmel plastik zemin bünye modeli kullanılmış ve yenilme kriteri olarak Mohr 
– Coulomb kriteri seçilmiştir. Modellenecek sistemin sınır şartlarından etkilenmemesi için oluşturulacak 
geometrinin yeterli mesafelerde olması gerekir. Bunu için 49m x 98m x 36m boyutlarında geometri 
oluşturulmuştur. Sap 2000 de tanımlanan beton malzemesi özelliği aynı şekilde bu modelde kullanılmıştır. 
Zemin katmanları ve özellikleri tablo 1~4’teki gibi tanımlanmıştır. Yükler yine Sap 2000 modelinde girildiği 
gibi kolonların bulunduğu noktalardan tekil yükler ile tanımlanmıştır. Analizde 2 aşama kullanılmıştır. 
Birinci aşamada zeminin kendi gerilmesinden kaynaklanan oturmasını tamamlaması için kazık, temel ve 
üstyapıdan gelen yüklemeler modele dahil edilmemiştir. İkinci aşamada kazıklar ve temel oluşturulup yükler 
uygulanmıştır ve kazıkların oturması, eksenel kuvvetleri, moment ve kesme kuvvetleri hesaplanmıştır.  
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                      Şekil 4 – Sap 2000 Modeli             Şekil 5 – Plaxis 3D Modeli 

BULGULAR 

Kazık grubunun Sap 2000 ve Plaxis 3D programında analizi yapılmış ve kazıklarda yatay ve düşey yük 
altında oluşan kesme kuvvetleri, eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmıştır. Buna göre analiz 
sonuçları aşağıdaki gibidir:  

 SAP 2000 PLAXIS 3D 

Maksimum Oturma 2.0 cm 1.70 cm 

Eksenel Yük 2352 kN 2455 kN 

Temel Uzun Yön Kesme Kuvveti 155 kN 401 kN 

Temel Kısa Yön Kesme Kuvveti 110 kN 294 kN 

Temel Uzun Yön Moment 465 kNm 738 kNm 

Temel Kısa Yön Moment 258 kNm 401 kNm 

Tablo 7 – Analiz Sonuçları 
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BULGULAR 

Kazık grubunun Sap 2000 ve Plaxis 3D programında analizi yapılmış ve kazıklarda yatay ve düşey yük 
altında oluşan kesme kuvvetleri, eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmıştır. Buna göre analiz 
sonuçları aşağıdaki gibidir:  

 SAP 2000 PLAXIS 3D 

Maksimum Oturma 2.0 cm 1.70 cm 

Eksenel Yük 2352 kN 2455 kN 

Temel Uzun Yön Kesme Kuvveti 155 kN 401 kN 

Temel Kısa Yön Kesme Kuvveti 110 kN 294 kN 

Temel Uzun Yön Moment 465 kNm 738 kNm 

Temel Kısa Yön Moment 258 kNm 401 kNm 

Tablo 7 – Analiz Sonuçları 

SONUÇLAR 

Analizlerde depremin yapıda oluşturacağı taban kesme kuvvetleri dikkate alınmış ancak kinematik etkileşim 
dikkate alınmamıştır. Yapılan analizler sonucunda aşağıda özetlenen sonuçlar elde edilmiştir. 

Yay katsayıları tanımlanarak oluşturulan Sap 2000 modelinde ilgili şartnamenin izin verilebilir oturma 
değeri esas alınarak düşey yatak katsayısı verildiği için kazık grubunda oluşan maksimum oturma sınırlar 
içerisinde kalıp 2.0 cm olarak hesaplanmıştır, katı elemanlar kullanılarak oluşturulan Plaxis 3D modelinde 
ise 1.70 cm bulunmuştur. Daha fazla oturma yapan Sap 2000 modelinde daha düşük eksenel yük oluşmuştur. 
Sap 2000 modelinde kazıkların temele bağlandığı kısımda yay katsayıları tanımlandığından bu bölgelerde 
moment ve kesme kuvvetleri Plaxis 3D modeline göre daha düşük çıkmıştır.  
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KUM- GEOMEMBRAN ARAYÜZEY KAYMA DİRENCİNE DANE ŞEKLİNİN ETKİSİ

Abdulmuttalip ARİ1, Suat AKBULUT2

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karaman / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kum-geomembran arayüzeyi ile geoteknik mühendisliği uygulamalarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ge-
omembran ile güçlendirilmiş zemin yapılarında, kayma türü yenilmelerin nedeni, büyük oranda arayüzey kay-
ma direncine bağlı olduğu bilinmektedir. Arayüzey davranışını etkileyen parametreler hakkında kapsamlı bir 
bilgiye sahip olmak, mühendislere güvenli zemin yapıları tasarlama yetkinliği vermektedir. Dane şeklinin, gra-
nüller zeminlerin kayma mukavemeti açısına ve geomalzemeler ile oluşturdukları arayüzey sürtünme açısına 
etki ettiği bilinmektedir. Zemin danelerinin şekilsel özelliklerini parametresel olarak değerlendirilmesi, görsel 
değerlendirmeye kıyasla daha bilimseldir. Bu çalışmada, 2 mm-4.75 mm aralığında bulunan kum daneleri gö-
rüntü işleme tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve danelerin yuvarlaklık dereceleri belirlenmiştir. Daneler tam 
yuvarlak ve çok köşeli olarak iki kum sınıfına ayrılmıştır. Sınıflandırılan kumlar üzerinde üç farklı normal ge-
rilme altında direkt kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiş ve kayma dirençleri elde edilmiştir. Sonrasında, 
pürüzsüz ve rijit bir yüzeye sabitlenen geomembran ile kumların arayüzey kayma davranışı dört farklı normal 
gerilme altında  modifiye edilmiş kesme kutusu deneyleri ile araştırılmıştır. Sonuç olarak, dane yuvarlaklığının 
içsel sürtünme açısına ve geomembran ile oluşturduğu arayüzey sürtünme açısına etkisi değerlendirilmiştir. 
Köşeliliği yüksek kumun, yüksek içsel sürtünme açısına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kum-geomembran 
arayüzey kayma direnci, danelerin köşeliliğinin artması ile artış göstermiştir. Kum-pürüzsüz geomembran ara-
yüzey yenilme zarfının lineer olduğu ve düşük yerdeğiştirme seviyelerinde kararlı duruma ulaşıldığı çalışma 
sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve gelecek çalışmalar için öneride bulunul-
muştur.

Anahtar Kelimeler: Kum, Geomembran, Arayüzey, Dane şekli, Kayma direnci

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Geosentetikler ile güçlendirilmiş zemin yapılarında, direkt kayma kuvvetlerinin etkin olduğu durumlarda, po-
tansiyel kayma yenilmesi zemin-geosentetik arayüzeyinde gerçekleştiği bilinmektedir. Zemin-geomembran 
(GM) arayüzey sürtünme açısının, zeminin içsel sürtünme açısından daha düşük olması, arayüzeyi zayıf eksen 
kılmaktadır. Arayüzey kayma davranışı; dane şekli, geomembranın yüzey yapısı, gerilme koşulları, yükleme 
hızı, drenaj koşulları, adezyon ve sıcaklık gibi birçok faktör tarafından yönetilir (Ferreira, Vieira, and Lopes 
2015).

GM ile güçlendirilen zemin yapılarında (atık depolama sahaları, barajlar, yapı temelleri şevler) arayüzeyin 
yarattığı süreksizliği iyileştirmek için arayüzey sürtünme açısını olabildiğince zeminin içsel sürtünme açısına 
yaklaştırmamız gerekir. Dane şeklinin arayüzey kayma direncine etkileri değerlendirilerek, zemin yapılarının 
arayüzey performansı artırılabilmektedir  (Afzali-Nejad, Lashkari, and Shourijeh 2017).

Kayma mukavemeti açısı bir malzeme özelliği değildir. Dane şekli, boşluk oranı, dane boyu dağılımı, yüzey 
pürüzlülüğü, su muhtevası kayma mukavemeti açısına etki eden faktörler olarak sıralanabilir (Holtz, Kovacs, 
& Sheahan, 1981). Taylor (1948), kayma mukavemeti açısının iki bileşenden oluştuğunu belirtmiştir. Bu bi-
leşenler: daneler arası sürtünme (friction) ve kenetlenme (interlocking) mekanizmalarıdır. Danenin şekli ve 
pürüzlülüğü kısmen ve dolaylı olarak bu mekanizmalara etki etmektedir ( Taylor 1948).
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Zemin mekaniğinde, zeminlerin kayma davranışı Mohr-Coulomb Kırılma Teorisi (veya Hipotezi) ile ifade 
edilir. Bu teoride, göçmeye yol açacak normal ve kayma gerilmesi bileşenlerinin konumu yaklaşık olarak bir 
doğru ile gösterilir. Bu doğrunun denklemi denklem 1’de verildiği gibidir.

           (1)

Burada;

τ: zeminin kayma direnci (dayanımı), c: kohezyon σn: zemine uygulanan normal gerilme, 

φ: içsel sürtünme açısı olup, daneler arası sürtünme (friction-kayma yüzeyine etkiyen normal gerilmeye ba-
ğımlı) ve daneler arası kenetlenmenin (interlocking) toplamını yansıtır.

Zemin-geosentetik ya da geosentetik-geosentetik arayüzey kayma gerilmesi, zeminin kayma gerilmesinde ol-
duğu gibi, arayüzeye uygulanan normal gerilmenin bir fonksiyonudur. Arayüzey kayma gerilmesi ve uygula-
nan normal gerilme arasındaki lineer ilişki aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilir.

     (2)

: zemin-geosentetik ya da geosentetik-geosentetik arayüzeyi kayma direncini, 

: arayüzey adezyonu, : arayüzeye uygulanan normal gerilme değerini, : arayüzey sürtünme açısını 
göstermektedir.

Giroud, et al. (1993), arayüzey yenilme zarfını lineer kabul ederek tasarım yapmanın güvenli olmayacağını, 
arayüzey yenilme zarfı Şekil 1’de verildiği gibi lineer olmayan davranışa sahip olduğunu belirtmiştirler. An-
cak bu davranışın arayüzeyde kenetlenmenin görüldüğü durumlarda gözlemlenebileceği bilinmektedir. Xenaki 
ve Athanasopoulos (2001), lineer olmayan davranış modelinin, zemin-geosentetik malzeme arayüzey kayma 
davranışını genellikle yansıttığını aktarmışlardır.

Şekil 1. Zemin-geosentetik arayüzeyi genel göçme zarfı (Giroud, Darrasse, and Bachus 1993; Xenaki and 
Athanasopoulos 2001)

Literatürde farklı deney aletleri ile güçlendirilmiş zeminlerin mekanik özellikleri araştırılmıştır (Mofiz, Taha, 
and Sharker 2004). Takasumi ve diğ. (1991), eğer geosentetiğin genleşmesi saha performansını etkilemiyorsa, 
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direkt kesme kutusu deneyinin zemin-geosentetik arayüzey davranışını araştırmak için en uygun yöntem ol-
duğunu önermişlerdir.

AMAÇ 

Bu çalışmada, dane şeklinin kum-GM arayüzeyi kayma direncine etkisi direkt kesme kutusu deney sonuçları 
ile açıklanması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların, stabilitesi yüksek zemin yapılarının tasarlanması için  
bir gösterge olması hedeflenmiştir.

KAPSAM

Çalışma kapsamında, iki farklı şekilsel özelliğe sahip kum ve pürüzsüz GM kullanılmıştır. Kumlar, dere kumu 
ve kırmataş (kalker) sınıfına aittir. Yuvarlaklık derecesi yüksek dere kumu N1 ve köşeliliği yüksek kırma-
taş olarak kullanılan kalker kumu N2 olarak adlandırılmıştır. Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine 
(USCS) göre kumlar SP zemin sınıfına girmektedir. Kumlara ait fiziksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan kum malzemeleri ve zemin sınıfları

Dane Aralığı emax emin Cu Cc Zemin Sınıfı

N1 2 mm-4.75 mm 0.8 0.55 1.43 0.85 SP

N2 2 mm-4.75 mm 0.82 0.68 1.43 0.85 SP

Kum danelerinin görüntüleri, 20 cm yüksekliğe sabitlenen dijital kamera ile alınmıştır (Şekil 2).  Sağlıklı gö-
rüntüler elde edebilmek için ortam aydınlatması bütün görüntü alma işlemlerinde sabit tutulmuştur. Her kum 
sınıfı için 100’den fazla danenin görüntüsü alınmış ve bilgisayar ortamında işlenmiştir.

Şekil 2. Görüntü edinme sistemi

Çalışmada, uygulamalarda genellikle tercih edilen yüksek polietilen yoğunluğuna (HDPE) sahip pürüzsüz GM 
kullanılmıştır. Deney sisteminde kullanılan GM 100x100 mm boyutlarına sahiptir. Geomembranın ASTM D 
638’e göre yenilme durumunda; çekme dayanımı 22 N/mm, çekme uzaması %13 olarak belirlenmiştir.

Kumların içsel sürtünme açılarını ve GM ile oluşturdukları arayüzeyin sürtünme açılarını araştırmak için 60x60 
mm  kesme kutusuna sahip direkt kesme kutusu deney aleti kullanılmıştır. ASTM 3080’ e göre test edilecek 
zemin danelerinin çapı, kesme kutusunun kenarına oranı minimum 1/10, numune kalınlığına oranı minimum 
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1/6 ve numunenin genişliğinin kalınlığına oranı 2:1 olmalıdır. Çalışmada kullanılan zemin numunelerinin dane 
çapı aralığı, 60x60 mm’lik kesme kutusu için ASTM D 3080 standartlarını sağlamaktadır.

Kum-geosentetik arayüzey deneyleri için ASTM D 5321’e göre kesme kutusunun boyutları; minimum 300 
mm’den büyük, testte kullanılan kaba zeminin D85’inin 15 katı veya test edilen geosentetiğin maksimum açık-
lık boyutunun (plandaki) minimum 5 katı olmalıdır. Ancak, bir çok araştırmacı kesme kutusunun boyutları-
nın kohezyonsuz zeminlerin sürtünme açılarına önemli bir etkisinin olmadığını gözlemlemişlerdir (Palmeira 
2009). Geçmiş araştırmalara dayanarak, 60x60 mm boyutlarında kesme kutusunun arayüzey deneyleri için 
kullanılabileceğine karar verilmiştir.  

Direkt kesme kutusu, arayüzey deneyleri gerçekleştirebilmek için ASTM D 5321’e göre modifiye edilmiştir. 
GM rijit bir yüzeye sabitlenmiş, kutunun üst bölümüne kum doldurularak arayüzey oluşturulmuştur. Modifiye 
edilmiş kesme kutusuna ait şema Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Modifiye edilmiş kesme kutusu aleti

YÖNTEM

Dane görüntüleri, görüntü işleme tekniği ile ikili sistem (binary) görüntüye dönüştürülmüş (Şekil 4) ve analiz 
edilerek alan-çevre değerleri elde edilmiştir. Danelerin yuvarlaklık değerleri Cox (1927)’nin denklem 3’te 
verilen eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır.

      (3)

 R: Yuvarlaklık, A: Alan, P: Çevre

Danelerin şekli, Arasan (2011)  doktora tezi kapsamında, Cox (1927) yuvarlaklık değerlerine göre hazırladığı 
abaktan yararlanarak belirlenmiştir.
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Şekil 4. Dane görüntülerinin işlenmesi a) N1 kumu orijinal görüntü, b) N1 kumu iki seviyeli görüntü, c) N2 
kumu orijinal görüntü, d)N2 kumu iki seviyeli görüntü 

Yuvarlaklık derecelerine göre sınıflandırılan kumlar, %50 rölatif sıkılıkta (Dr) kesme kutusuna yerleştirilerek 
üç farklı normal gerilme altında, 0.3 mm/dk kesme hızında kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Arayüzey deneyleri için GM Şekil 3’de verilen şemaya göre kesme kutusuna sabitlenmiştir. Sonrasında, kes-
me kutusunun üst bölümüne %50 rölatif sıkılıkta kum numuneleri yerleştirilmiş ve dört farklı normal gerilme 
altında, 0.3 mm/dk kesme hızında arayüzey deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR

Danelerin, Cox (1927)’e göre elde edilen yuvarlaklık değerleri ve Arasan (2011)’e abağına göre sınıflandı-
rılması Tablo 2’de verilmiştir. Danelerin yuvarlaklık sınıfları ve görüntüleri incelendiğinde, Powers (1953) 
önerdiği abak ile uyumlu olduğu görülmüştür.
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Tablo 2. Zemin gruplarının yuvarlaklık değerlerine göre sınıflandırılması

Zemin R (Cox, 1927) Sınıf

N1 0.8332 Tam Yuvarlak

N2 0.6027 Çok Köşeli

N1 ve N2 kumları üzerinde yapılan direkt kesme kutusu deney sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. Deney sonuç-
larına göre köşeli kumun (N2), yuvarlak kuma göre (N1) daha yüksek içsel sürtünme açısı (φ) ve kohezyon 
(c) değerine sahip olduğu görülmektedir. Yanal deformasyon artıkça, numune dilatasyon davranışı göster-
mektedir. Bu nedenle, normal kuvvetin yönünde sapma gerçekleşmektedir ve kayma davranışında danelerin 
kenetlenmesi nedeniyle kohezyon davranışı gözlemlenmektedir.

  

Şekil 5. Dr=%50 için kayma direnci a) N1 kumunun kayma direnci

  b) N2 kumunun kayma direnci

N1 ve N2 kumlarının pürüzsüz GM ile oluşturdukları arayüzeyin kayma davranışı Şekil 6’te verilmiştir. Ara-
yüzeyde, kum danelerinin GM malzemeye gömülmesini önlemek için uygulanan normal gerilme seviyesi 
54.5 kPa olarak belirlenmiştir. Aksi taktirde, sürtünme mekanizmasına ek olarak kenetlenme mekanizmasının 
arayüzeyde oluşması muhtemeldir.
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Şekil 6. Dr=%50 için kum-pürüzsüz GM arayüzey kayma direnci 

a) N1 kumu için kayma direnci b) N2 kumu için kayma direnci

SONUÇ

İki farklı yuvarlaklık seviyesine sahip kum sınıfının pürüzsüz GM ile oluşturdukları arayüzeyin davranışı in-
celenmiş ve aşağıda sıralanan çıkarımlar elde edilmiştir;

•	Danelerin yuvarlak değerleri azaldıkça, içsel sürtünme açıları artış göstermiştir. Kayma mekanizmasının; 
sürtünme ve kenetlenme davranışlarının toplamı olduğu bilindiğinden (Taylor, 1948), köşeli danelerin yüksek 
sürtünme ve kenetlenme direncine sahip olduğu elde edilen içsel sürtünme açısı ve kohezyon değerlerinden 
çıkarılmaktadır.
•	N1 kumunun GM ile oluşturduğu arayüzey davranışı incelendiğinde, N2 kumu-GM arayüzey davranışına 
göre daha düşük yerdeğiştirme seviyelerinde arayüzeyin yenildiği gözlemlenmiştir. Bu duruma dane yuvarlak-
lığının neden olduğunu söyleyebiliriz. 
•	Arayüzeyde pürüzsüz GM kullanıldığından ve normal gerilme seviyesi düşük tutulduğundan, sadece kayma 
mekanizmasının gözlemlendiği, adezyon davranışının neredeyse yok denebilecek seviyelerde olduğu gözlem-
lenmiştir. Pürüzlü GM kullanılması durumunda adezyon davranışının görülmesi muhtemeldir.
•	Zemin içsel sürtünme açılarının, arayüzey sürtünme açılarından düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu koşullar 
altında, zemin yapılarında kayma gerilmeleri altında arayüzeyin yenilme potansiyeli daha yüksektir.
•	Arayüzey sürtünme açısını, zeminin içsel sürtünme açısına yaklaştırmak için pürüzlülüğü yüksek GM ile 
arayüzey iyileştirilebilir.
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•	Deney sistemi, büyük ölçekli kesme kutusu aleti kullanılarak gelecekte tekrarlanabilir ve elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak boyut etkisi gözlemlenebilir.
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MAKRO ÇELİK LİF İÇEREN UYPB İLE ÜRETİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN EĞİLME 
DAVRANIŞINA LİF MİKTARININ ETKİSİ

Tamer BİROL1 ve Altuğ YAVAŞ1

1Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıkesir / Türkiye
Öz: Ultra Yüksek Performanslı Beton (UYPB), birçok avantajı sayesinde beton teknolojisinin en önemli ürün-
lerinden biri haline gelmiştir. UYPB, çok yüksek basınç dayanımı ve çatlak sonrasındaki gelişmiş çekme 
davranışı sayesinde geleneksel betonarme tasarımın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için birçok potansiyele 
sahiptir. Bu üstün özellikleri elde edebilmek amacıyla beton karışımına farklı geometrilerde ve oranlarda çe-
lik lifler eklenmekte ve bunun sonucunda oluşan bu tür betonlar Çelik Lifli Ultra Yüksek Performanslı Beton          
(ÇL-UYPB) veya Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton (UYPLB) olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada, 
makro boyutta çelik lif içeren ÇL-UYPB kirişlerin eğilme davranışına lif miktarının etkisi deneysel olarak 
incelenmiştir. Bu kapsamda, yüksek donatı oranını temsil eden %2.4’lük çekme donatısı oranına sahip toplam 
dört adet betonarme kiriş üretilmiştir. Bu kirişlerin üçü hacimce %0.5, %1.0 ve %1.5 oranında lif içeren ÇL-
UYPB kirişlerden oluşurken, lif kullanımının davranışa olan etkisinin incelenebilmesi amacıyla bir adet refe-
rans lifsiz kiriş de üretilmiştir. Makro çelik liflerin uçları çift kancalı olup 0.90 mm çapa, 60 mm uzunluğa ve 
1500 MPa’lık çekme dayanımına sahiptir. Tüm kirişler dikdörtgen enkesitli (100x150 mm) olup toplam kiriş 
uzunluğu 1500 mm’dir. Deneysel çalışma kapsamında ele alanın test kirişlerinin dört noktalı eğilme testleri 
sonucunda eğilme davranışları; yük-yerdeğiştirme ilişkisi, kırılma şekli, yerdeğiştirme sünekliği ve yük taşıma 
kapasitesi açısından değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmanın sonuçları, çelik lif kullanımının lifsiz duruma 
göre yük taşıma kapasitesini belirgin şekilde arttırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, tepe yükü öncesinde 
yerdeğiştirme sünekliği, lif miktarının artan oranı ile azalım gösterirken, tepe yükü sonrasındaki sünekliğin lif 
kullanımıyla beraber arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ultra Yüksek Performanslı Beton, Makro Çelik Lif, Betonarme Kiriş, Eğilme Davranışı, 
Yerdeğiştirme Sünekliği

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Son yıllarda beton teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan Ultra Yüksek Performanslı Beton 
(UYPB), geleneksel betonlara kıyasla daha yüksek dayanım, süneklik ve durabiliteye sahip çimento esaslı yeni 
nesil bir kompozit malzemedir (Kim vd., 2011; Yoo vd., 2013). Bu tür betonlarda sıkı iç yapı oluşturmak ama-
cıyla çimentoyla birlikte bağlayıcı olarak silis dumanı, fırın cürufu gibi çok ince malzemeler ile yüksek daya-
nımlı ince agregalar kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, yüksek performanslı beton kimyasallarının yardımıyla 
çok düşük su/bağlayıcı oranları kullanılabilmekte ve çok yüksek dayanımlara ulaşılabilmektedir (Richard ve 
Cheyrezy, 1995; Yazıcı vd., 2009; Wille vd., 2011; Wang vd., 2012). Basınç ve çekme altında üstün mekanik 
özelliklere ulaşabilmek amacıyla beton karışımına farklı geometrilerde ve oranlarda çelik lifler eklenmekte ve 
bunun sonucunda oluşan bu tür betonlar Çelik Lifli Ultra Yüksek Performanslı Beton (ÇL-UYPB) veya Ultra 
Yüksek Performanslı Lifli Beton (UYPLB) olarak isimlendirilmektedir. ÇL-UYPB, köprülerin kolon ve kirişle-
rinde, bunların onarım ve güçlendirme amaçlı takviyesinde, prefabrik birleşim noktalarında ve büyük açıklıklı 
prefabrike elemanlarda kullanım alanı bulmaktadır (Parra-Montesinos vd., 2005; Shannag vd., 2005; Lee ve 
Wang, 2007; Graybeal 2008; Hegger ve Bertram, 2008; Voo vd., 2011; Zohrevand ve Mirmiran, 2012; Moreil-
lon ve Menétrey, 2013; Massicotte vd. 2013; Perry ve Seibert, 2013). Bu sınıf betonlar üstün mekanik özellik-
leri sayesinde yapısal elemanların dayanımı, sünekliği ve rijitliği bakımından önemli avantajlar sağlamakta ve 
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geleneksel betonlara göre daha ekonomik, estetik ve uzun ömürlü yapıların üretilmesine olanak sağlamaktadır. 
Liflerin sağladığı yüksek eğilme ve kesme dayanımı sayesinde ÇL-UYPB özellikle kiriş elemanlar için önemli 
avantajlar sağlama potansiyeline sahiptir (Hasgul vd., 2018; Türker vd., 2019a-b).

AMAÇ

Bu çalışmada, literatürde çoğunlukla kullanılan mikro boyutta çelik liflerin yerine makro çelik lif kullanılarak 
hazırlanan ÇL-UYPB kirişlerin eğilme davranışına lif miktarının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bunun için, yüksek donatı oranını temsil eden %2.4’lük çekme donatısına sahip toplam dört adet betonarme 
kiriş üretilmiştir. Bu kirişlerin üçü hacimce %0.5, %1.0 ve %1.5 oranında lif içeren ÇL-UYPB’dan oluşurken, 
lif kullanımının eğilme davranışına etkisinin incelenebilmesi amacıyla lifsiz bir adet referans UYPB kiriş de 
üretilmiştir. Deneysel çalışma kapsamında ele alanın test kirişlerinin dört noktalı eğilme testleri sonucunda 
eğilme davranışları; yük-yerdeğiştirme ilişkisi, kırılma şekli, yerdeğiştirme sünekliği ve yük taşıma kapasitesi 
parametreleri açısından değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Malzeme Özellikleri

UYPB karışımında bağlayıcı olarak çimento (CEM I 42.5), silis dumanı ve yüksek fırın cürufu kullanılmış-
tır. Agrega olarak 0-0.8 mm ve 1-3 mm boyut aralıklarına sahip iki çeşit yüksek dayanımlı kuvars kumu 
kullanılmıştır. Yüksek basınç dayanımının elde edilmesi amacıyla su/bağlayıcı oranı 0.18 olarak seçilmiş ve 
karışımdaki su miktarı 199 kg/m3 olarak belirlenmiştir. Çok düşük su/bağlayıcı oranı nedeniyle karışımın işle-
nebilirliğini kolaylaştırmak için polikarboksilat eter esaslı yeni nesil süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. 
Karışımı oluşturan bileşenler Şekil 1’de sunulmuştur. Bu bileşenlere ek olarak ÇL-UYPB karışımlarda hacim-
sel olarak üç farklı oranda (%0.5, %1.0 ve %1.5) makro çelik lif kullanılmıştır. Liflerin uçları çift kancalı olup 
0.90 mm çapa, 60 mm uzunluğa ve 1500 MPa’lık çekme dayanımına sahiptir (Şekil 1). Her bir test kirişi için 
ÇL-UYPB karışımlarını oluşturan bileşenlerin miktarları Tablo 1’de verilmiştir.

 

Şekil 1. Betonu oluşturan bileşenler
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Tablo 1. Test kirişleri için beton karışımlarını oluşturan bileşenleri miktarları (kg/m3)

Kiriş 
kodu

Beton Çimento Silis 
dumanı

Yüksek 
fırın cürufu

Agrega Su SA Çelik 
lif *(0-0.8) (1-3)

K-0.0 UYPB 690 138 276 542 542 199 17.25 -

K-0.5 ÇL-UYPB 690 138 276 535 535 199 17.25 0.5

K-1.0 ÇL-UYPB 690 138 276 528 528 199 17.25 1.0

K-1.5 ÇL-UYPB 690 138 276 521 521 199 17.25 1.5

SA: Süper akışklanlaştırıcı, *: Hacimsel oran (%)

Hazırlanan karışımlara ait beton basınç dayanımlarının belirlenmesi amacıyla 6 adet 100x100x100 mm boyut-
larında küp numune hazırlanmıştır. Numuneler 3000 kN kapasiteli hidrolik basınç presinde, 1 MPa/sn hızla 
eksenel basınç altında test edilmiştir. Basınç testleri sonucunda lifsiz UYPB için ortalama 128 MPa basınç 
dayanımı elde edilirken, %0.5, %1.0 ve %1.5 lif oranlarına sahip ÇL-UYPB karışımlar için sırasıyla, 130, 138 
ve 144 MPa’lık dayanımlar belirlenmiştir. 

Test Kirişleri ve Test Düzeneğinin ile İlgili Detaylar

Çalışmada, 100x150 mm boyutlarında dikdörtgen enkesitli, toplam uzunluğu 1500 mm olan dört adet test kirişi 
üretilmiştir. Bu kirişlerin üçü hacimce %0.5, %1.0 ve %1.5 oranında makro çelik lif içeren ÇL-UYPB ile üre-
tilmiş olup sırasıyla K-0.5, K-1.0 ve K-1.5 olarak kodlanmıştır. Bununla birlikte, lif kullanımının eğilme davra-
nışına olan etkisinin incelenebilmesi amacıyla lifsiz bir referans kiriş (K-0.0) üretilmiştir. Kirişlerin geometrik 
özellikleri ve tipik donatı yerleşimi Şekil 2’de sunulmuştur. Kirişlerde ortalama akma dayanımı 470 MPa ve 
çekme dayanımı 592 MPa olan 2 adet ϕ14 çekme donatısı (r=%2.4) kullanılmıştır. Kirişlerde kesme açıklığı/fay-
dalı yükseklik oranı (a/d) 3.9’dur. Kesme kırılmasının önlenmesi amacıyla kesme açıklıklarına 100 mm aralıkla 
ϕ8’lik açık uçlu etriyeler yerleştirilmiş, salt eğilme bölgesinde ise etriye bulunmamaktadır (Şekil 2).    

 

Şekil 2. Test kirişlerine ait donatı detayları

Şekil 3’te verilen dört noktalı eğilme test düzeneğinde yüklemeler, 500 kN kapasiteli servo hidrolik yük veren 
ile yerdeğiştirme kontrollü olarak ve 0.2 mm/dakika hız ile gerçekleştirilmiştir. Kirişin düşey yerdeğiştirmesini 
ölçmek için açıklık ortasına bir adet 250 mm kapasiteli potansiyometrik cetvel ve uygulanan yükü belirlemek 
amacıyla yük verenin altına 500 kN kapasiteli bir yük hücresi (load cell) yerleştirilmiştir. Uygulanan yük, rijit 
bir çelik profil aracılığıyla aralarında 400 mm olan iki adet tekil yüke dönüştürülerek kirişe uygulanmıştır (Şe-
kil 3). Testler süresince kirişlerdeki yük ve yerdeğiştirmeler kayıt frekansı kanal başına 8 Hz olan 24 kanallı 
veri toplama sistemi ile kaydedilmiştir.
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Şekil 3. Dört noktalı eğilme test düzeneği

BULGULAR

Test programı çerçevesinde toplam dört adet betonarme kiriş üretilmiş ve bunların kırılma durumuna kadar 
dört noktalı eğilme testleri yapılmıştır. Testler sonucunda kirişlerin eğilme davranışları; yük-yerdeğiştirme 
ilişkisi, kırılma şekli, yerdeğiştirme sünekliği ve yük taşıma kapasitesi açısından değerlendirilmiştir.

Yük-Yerdeğiştirme Davranışı ve Kırılma Şekilleri

Test kirişlerine ait yük-düşey yerdeğiştirme davranışları her bir lif içeriği için karşılaştırılmalı olarak Şekil 4’te 
sunulmuştur. Eğilme davranışına ait karakteristik değerler ise Tablo 2’de verilmiştir. Akma yerdeğiştirmesinin 
(Dy) belirlenmesinde, azaltılmış rijitlik ve ideal elasto-plastik davranışı esas alan bir yaklaşım kullanılmıştır 
(Park, 1989). Bu yaklaşımda, akma yerdeğiştirmesi (Dy), yük-yerdeğiştirme davranışında tepe yükünün (Pp) 
%75’ine karşılık gelen nokta ile başlangıç noktasını birleştiren bir doğru yardımıyla geometrik olarak belir-
lenmektedir. Lifsiz kirişten farklı olarak ÇL-UYPLB içeren kirişlerde tepe yükü sonrası dayanım azalmaları 
meydana gelmektedir. Çalışmada, lifli kirişler için nihai yerdeğiştirme (Du) % 20’lik dayanım azalması ile 
sınırlandırılmıştır (Park, 1989). Elde edilen karakteristik değerler yük-yerdeğiştirme grafiklerinde işaretlen-
miştir (Şekil 4).

Referans K-0.0 kirişinde akma noktası (Dy, Py) sonrası rijitlik azalmakta ve donatının pekleşme etkisi ile yük 
taşıma kapasitesi kırılma durumuna kadar bir miktar artmaktadır. ÇL-UYPLB içeren K-0.5, K-1.0 ve K-1.5 
kirişlerinde ise, çekme bölgesindeki çelik liflerin ilave donatı etkisi yaparak yük taşıma kapasitesini lifsiz refe-
rans kirişe göre arttırdığı görülmüştür (Şekil 4). Bu kirişlerin tümünde akma sonrasındaki pekleşme davranışı 
çekme bölgesindeki liflerin sıyrılması ile sonlanmaktadır. Bu aşamadan sonra kiriş dayanımlarında azalmalar 
gözlenmesine rağmen artan lif oranları için lifsiz duruma kıyasla yerdeğiştirme kapasiteleri belirgin şekilde 
artmıştır. Bunun başlıca nedeni, çelik liflerin çatlak köprüleme özelliği (crack bridging) nedeniyle çatlakları 
önlemesi veya çatlak genişliklerini sınırlaması olduğu söylenebilir.
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Şekil 4. Test kirişlerinin yük-yerdeğiştirme davranışları

Tablo 2. Yük-yerdeğiştirme davranışına ait karakteristik değerler

Kiriş 
kodu

Δy
(mm)

Py
(kN)

Δp
(mm)

Pp
(kN)

Δu
(mm)

Pu
(kN)

Süneklik (mD)
Δp/Δy Δu/Δy

K-0.0 11.21 71.17 34.36 78.84 38.01 77.43 3.07 3.39
K-0.5 9.32 72.60 27.49 81.88 35.03 68.66 2.95 3.76
K-1.0 8.23 79.25 20.61 88.92 33.13 71.14 2.50 4.03
K-1.5 9.39 78.14 18.03 90.46 38.81 75.97 1.92 4.13
Δy: Akma yerdeğiştirmesi, Py: Akma yükü, Δp: Tepe yerdeğiştirmesi, Pp: Tepe yükü, 
Δu: Nihai yerdeğiştirme, Pu: Nihai yük, μΔ: Yerdeğiştirme sünekliği

Test kirişlerine ait kırılma şekilleri Şekil 5’te karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. Tüm kirişlerde beton ezilme-
siyle sonuçlanan sünek eğilme kırılması gözlenmiştir. Bununla birlikte, lifsiz kirişte kırılma durumuna kadar 
benzer genişlikte ve çok sayıda eğilme çatlakları oluşurken, lifli kirişlerde tepe yükü sonrasında oluşan sadece 
bir çatlak genişlemekte, diğer çatlaklar sınırlı kalmaktadır. Çatlak bölgeleşmesi (crack localization) olarak ad-
landırılan ve lifli betonlara özel olan davranış sonrasında, tek çatlağın olduğu bölgede artan ileri şekildeğiştir-
meler sonucunda kırılma beton ezilmesi ile meydana gelmiştir (Şekil 5). Buna karşın, K-0.0 kirişi için kırılma 
durumu, lifli kirişlere göre oldukça gevrek ve ani bir şekilde meydana gelmiştir. 
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 K-0.0 

K-0.5 

K-1.0 

K-1.5 

Şekil 5. Test kirişlerinin kırılma şekilleri

Yerdeğiştirme Süneklikleri ve Yük Taşıma Kapasiteleri 

Test kirişlerinin eğilme sünekliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yerdeğiştirme süneklikleri (mD) hesaplan-
mıştır. Kirişlerin tepe yüküne karşılık gelen yerdeğiştirme süneklikleri, Dp yerdeğiştirmesinin akma yerdeğiş-
tirmesine (Dy) oranı ile hesaplanabilmektedir. Bununla birlikte, tepe yükü sonrası büyük yerdeğiştirme kapa-
sitesine sahip ÇL-UYPB kirişler için nihai süneklik, Du yerdeğiştirmesinin akma yerdeğiştirmesine (Dy) oranı 
şeklinde hesaplanmıştır. Kirişlerin tepe yükü öncesi ve nihai durum için hesaplanan yerdeğiştirme süneklikleri           
Tablo 2’de sunulmuştur. Tepe yükü öncesinde lif kullanımı ile süneklik değerleri %4 ila %37 oranında azal-
makla birlikte, karışımdaki lif miktarının artması ile süneklik değerlerinde azalan bir eğilimin olduğu görül-
mektedir (Tablo 2). Kırılma durumunda ise lif kullanımı ile birlikte kirişlerin süneklik kapasiteleri artmıştır. 
Lifsiz kirişe göre hacimsel olarak %0.5, %1.0 ve %1.5 oranlarında lif içeren kirişlerin süneklikleri sırasıyla 
%11, %19 ve %22 oranlarında artmakla birlikte, bu artışın lif miktarı ile artan bir eğilimde olduğu görülmüştür. 

Lifsiz referans kirişe kıyasla tüm ÇL-UYPB kirişlerde yük taşıma kapasitesinde artış görülmesine karşın bu 
artışın sınırlı olduğu görülmüştür. En düşük lif oranı için (K-0.5) tepe yükünde (Pp) %4’lük bir artış meydana 
gelirken, lif oranı %1.5’e çıktığında kapasite artışı %15 olmuştur.

SONUÇ

Bu çalışmada makro boyutta çelik lif içeren ÇL-UYPB kirişlerin eğilme davranışına lif miktarının etkisi de-
neysel olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, üç farklı hacimsel orana sahip makro çelik lif içeren ÇL-UYPB 
kirişler ile bir adet lifsiz UYPB kirişin dört noktalı eğilme testleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak ÇL-UYPB kirişlerde liflerin çatlak kontrolü özelliği yük-yerdeğiştirme davranışında ön plana 
çıkmaktadır. Lifli kirişler, tepe yükü öncesi liflerin çatlakları sınırlaması nedeniyle lifsiz kirişe göre daha az 
düşey yerdeğiştirme yapmış ve bunun sonucunda daha az süneklik değerleri elde edilmiştir. Bununla birlikte, 
lifler çekme bölgesinde ilave donatı etkisi yaparak yük taşıma kapasitesini arttırmıştır. Ancak düşük lif oranları 
için bu etkinin sınırlı kaldığı belirtilmelidir. Tepe yükü sonrasında ise çekme bölgesindeki lifler sıyrılmasına 
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rağmen ÇL-UYPB’un yüksek şekildeğiştirme kapasitesi, lifsiz duruma kıyasla çok daha büyük yerdeğiştirme-
lere ve buna bağlı olarak sünekliklere olanak sağlamıştır.
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VİDEOLARDA HAREKETLİ NESNELERİN TAKİBİ

Uğur ÖZYILMAZ1, Ahmet SERBES2, 

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Bilgisayarlı görü konusu günümüzde artan işlem gücü ile en popüler konular arasında kendine yer bul-
muştur. Bu konuyu en basitçe iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan birincisi nesne tespitidir. İkincisi ise araş-
tırmada üzerine düşülecek ve analizlerin olduğu kısım olan nesne takibi kısmıdır. Nesne tespitinde ki amaç 
çerçevedeki her nesnenin sınırlayıcı kutu ile tespitidir. Nesne takibinde ise çerçeveler (frame) arasında tespit 
edilen nesneler arasında ilişki kurmaktır. Nesne takibinin karmaşıklığı, videoda girişteki aydınlatma varyas-
yonları, nesnenin olağandışı hareketi ve farklı tıkanmalardan kaynaklanabilmektedir. Takip edilecek nesnenin 
değişken bir ortam içinde bulunması nesne takibi ve analizini zorlaştıran temel problemdir. Kameranın ve 
arka planın hareketi görüntüde piksel hareketine neden olabilir. Bu problemleri çözmek ve nesnenin başarılı 
bir şekilde takip edilmesi için birçok farklı yöntem gelişmiştir. Burada en önemli kısımlardan biri tahminler 
sonrası çerçeveler arasındaki ilişkiyi kurabilmek. İzleme algoritmalarının çoğu, hareketli nesnenin yumuşak 
ve ani bir değişiklik olmadan hareket ettiğini varsayarak problemlere yaklaşır. Bu araştırmada, nesne takibini 
yapabilmek için, en etkili ve basit yöntemlerden olan ve ek olarak canlı veri işlemeye uygun olan kalman filtre 
modeli kullanılmıştır. Kalman filtresi modeli ile amaç nesnenin bir sonraki pozisyonunu tahmin etmektir. Bu 
sayede matematiksel işlemler ile bir sonraki çerçeve ile ilişki kurulabilmektedir. Çerçeveler arasındaki ilişkiyi 
bulabilmek içinde yine etkili yöntem olan ‘Intersection over Union’ yöntemi ile tespitler arasında ilişki canlı 
veri işlemede etkili ve mantıklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Görü, Nesne Takibi, Kalman Filtresi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bilgisayarlı görü günümüzde en popüler konulardan birisidir. Video üzerindeki görüntü işlemleri (takip ve 
tespit) için iki ana aşama vardır. Bunun ilk kısmı nesne tespitidir. Burada günümüzde yararlanılan popüler  
yöntem özellik çıkarımlar olmaktadır. Yüksek işlem gücü ile çok hızlı bir şekilde eğitilmiş veri seti ile karşı-
laştırma yapıp sınırlayıcı kutu ile nesneyi tespit edebilmektir. Tespit edilen nesne bu eğitilmiş ağlar ile çeşit 
olarak bulunmaktadır.

Sınırlayıcı kutu ile tespitten sonra diğer aşama videodaki her çerçeve için hareketli nesneye benzersiz kimlik 
atamaktır. Bunun için nesnenin bir sonraki pozisyonun tahmini, nesnenin özellik çıkarımı ve nesneler arası 
matematiksel ilişki oranları işlemleri olacaktır. Çalışmanın odak noktası bu ikinci aşama olacaktır.  

AMAÇ 

Burada konsantre olunacak bölüm bahsedildiği üzere görüntü takibidir. Buradaki önemli hesaplama mevcut 
çerçeve ve önceki çerçeve arasında ilişki kurabilmektir. Bunun mevcut yöntemler en iyi şekilde harmanlanmış 
olmalı ve doğru zamanda doğru şekilde kullanılmalıdır.

KAPSAM

Sistemdeki veriler ile çerçeveler arasındaki ilişkiler için her takip edilen nesneye Kalman Modeli uygulamak 
ve bu model ile nesnenin bir sonraki pozisyonunu tahmin etmek ve her nesneler arasındaki ilişki için özellik 
çıkarımı ve matematiksel benzerlik modelleri kurmaktır.
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YÖNTEM

Veri Seti

Çalışmada belirtildiği üzere nesne takibi kısmına odaklanılacaktır. Nesne tespit verileri MOT 2015[1] veri seti 
kullanılmıştır. 

SIRA ADI AÇIKLAMASI

1 Çerçeve Numarası Nesnenin hangi karede olduğunu belirtir.

2 Kimlik Numarası Her yaya yörüngesi benzersiz bir kimlik ile 
tanımlanır.

3 Sınırlayıcı Kutunun Sol Sınırı Yaya sınırlama kutusunun sol köşesinin koordinatı.

4 Sınırlayıcı Kutunun Üst Sınırı Yaya sınırlama kutusunun üst köşesinin koordinatı.

5 Sınırlayıcı Kutunun Genişliği Yaya sınırlama kutusunun piksel cinsinden 
genişliği.

6 Sınırlayıcı Kutunun Yüksekliği Yaya sınırlama kutusunun piksel cinsinden 
yüksekliği.

7 Güven Puanı Dedektörün bu örneğin bir yaya olduğuna ne kadar 
güven duyduğunu gösterir.

Tablo 1 Veri Seti Açıklaması

SIRA KİMLİK SOL 
SINIR

ÜST SINIR GENİŞLİK YÜKSEKLİK GÜVEN 
SKORU

1 1 794.27 247.59 71.245 174.88 0.995616

1 2 1233.55 467.50 133.65 218.985 0.980069

2 2 1235.55 470.50 133.65 218.985 0.980069

Tablo 2 Örnek Veri
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Akış Diyagramı

    

Şekil 1 Sistem Akış Diyagramı

Sistem ilk olarak verileri alır, eğer veri daha önceden sisteme eklenmemiş ise değerler direk olarak kalman 
modeli olarak güncellenir. Daha sonraki ölçümlerde gelen tespitlerle mevcut tespitler IoU ile eşleşme özelliği 
kullanılır, eğer değer belli bir alt aralıkta ise özellik çıkarımı ile mevcut tespitler eşlenir ve puan güncellenir. 
Daha sonra puan eğer minimum puanı aşarak mevcut tespitlerden biriyle eşleşirse o model mevcut verilerle 
güncellenir. Daha sonraki çerçeveler için yine model kullanarak tahmin edilir.

Mevcut tespit edilenler eğer tespit edilmediyse minimum tespit edilememe sayısına ulaşırsa sistemden çıkarı-
lır, mevcut yeni tespitlerde ise eğer tespit edilme sayısı minimum tespit sayısına ulaşırsa 

Kalman Modeli

Kalman filtresinin algoritmasının birkaç avantajı vardır. Bu, deneysel ölçümlerin rastgele yapısını yeterince 
tanımlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu filtre, diğer tekniklerde kısmen veya tamamen ihmal edilen miktarları 
(durumun ilk tahmininin varyansı ve model hatasının varyansı gibi) dikkate alabilir. 

En iyi tahmine ek olarak, tahmin hatasının varyansını sağlayarak tahminin kalitesi hakkında bilgi sağlar. Kal-
man filtresi çevrimiçi dijital işleme için çok uygundur. Özyinelemeli yapısı, gözlemleri veya geçmiş tahminleri 
saklamadan gerçek zamanlı olarak yürütülmesine izin verir.
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Şekil 2 Genel Kalman Algoritması

x = [u, v,  s, r, u,˙ v,˙ s˙] T 

x ve y, hedefin merkezinin yatay ve dikey piksel konumunu temsil eder,

s ve r ölçeği, sırasıyla hedefin sınırlayıcı kutusunun ölçeğini (alanını) ve en boy oranını temsil eder.

Yöntem Model Varsayılan Dağıtım Hesaplama Maliyeti

Kalman Filter Locally linear Gaussian Düşük

Unscented Kalman Fİlter Nonlinear Gaussian Orta

Tablo 3 Linear Kalman ve Unscented Kalman Farkları

Intersection over Union

Ground Truth ile model tahmini arasındaki benzerlik Jaccard indeksi ile ölçülür. Bu sebeple, IoU hesabı, iki 
dikdörtgenin kesiştikleri alanın (intersection) bu iki dikdörtgenin bileşiminin (union) alanına bölümü olarak 
hesaplanır.

Speeded-Up Robust

Bilgisayar görüşünde, hızlandırılmış sağlam özellikler (SURF[3]) patentli bir yerel özellik dedektörü ve tanım-
layıcısıdır. Nesne tanıma, görüntü kaydı, sınıflandırma veya 3D rekonstrüksiyon gibi görevler için kullanılabi-
lir. Kısmen ölçek değişmez özellik dönüşümü (SIFT[4]) tanımlayıcısından esinlenmiştir.
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BULGULAR

Şekil 3 Maksimum Yaş / Başarı Oranı 

Şekil 4 IoU Treshold / Başarı Oranı 
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Şekil 5 Minimum İsabet / Başarı Oranı 

Tip IDF1 IDP PT ML FP FN IDs FM MOTA MOTP

SKF 47.124 56.965 235 147 5877 17633 509 1032 39.81 72.831

UKF 43.837 52.722 233 159 6387 17898 588 1127 37.669 71.658

Tablo 4 MOT 15 Başarı Puanı [2]

SONUÇ

Bu çalışmada, Kalman filtresi ve Unscented Kalman Filter karşılaştırılarak nesne takibi yapılmıştır. Sonuç 
olarak, nesneyi Basit Kalman filtresi ile daha iyi sonuçlar elde etmiştir. İleri aşamada, bazı özellikler (renk vb.) 
kullanılarak kullanıcıların başarı oranı artırılacaktır.
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EŞDEĞER AKMA EĞRİLİĞİNE ETKİLEYEN FARKLI PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Umut HASGÜL

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıkesir / Türkiye

Öz: Betonarme bir enkesitin çatlama, elastik ve plastik bölgelerdeki davranışının belirlenmesi, akma ve taşıma 
gücü arasındaki herhangi bir sınır durumundaki şekildeğiştirme durumunun belirlenmesi ve ayrıca, elemanın 
kuvvet – deformasyon – süneklik ilişkisinin belirlenmesi amacıyla moment – eğrilik analizine ihtiyaç duyulur. 
Tasarım yönetmeliklerinde belirtilen sınırlar içerisinde, ilk akma eğriliğinin büyük ölçüde enkesit karakteris-
tiklerine bağımlı olduğu, buna karşın dayanımdan bağımsız olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede, iki doğru 
parçalı idealleştirilmiş moment – eğrilik davranışına ait eşdeğer akma eğriliği, normal kuvvet düzeyi ve boyu-
na donatı oranının çok geniş bir bölgesi için sabit alınmaktadır. Bu çalışmada, yapı sistemlerinin şekildeğiş-
tirme esaslı sismik tasarımında ve değerlendirilmesinde önem arz eden eşdeğer akma eğriliğine etkiyebilecek 
farklı davranış büyüklükleri kare enkesitli betonarme bir kolon üzerinde irdelenmiştir. Çalışma kapsamında, 
enkesit boyutu ve donatının akma dayanımı sabit tutularak, normal kuvvet düzeyi (P/Agfc’), boyuna donatı ora-
nı (rl) ve beton basınç dayanımının (fc’) parametrik değiştirildiği çok sayıda kolon modelinin moment – eğrilik 
analizleri yapılmış ve ilgili büyüklüklerin akma eğriliği üzerindeki bağımsız ve birleşik etkileri araştırılmıştır. 
Kolon enkesitlerine ait akma durumlarının belirlenmesinde normal kuvvetin düzeyine bağlı olarak, P/Agfc’ < 
0.3 için donatı çeliğinin akması, P/Agfc’ = 0.3 için donatı çeliğinin akması ve/veya betonun ezilmesi, P/Agfc’ 
> 0.3 için ise betonun ezilmesi hakim olmuştur. Elde edilen sonuçlar, eşdeğer akma eğriliği üzerinde boyuna 
donatı oranı ve beton basınç dayanımının bağımsız etkileri düşük düzeyde olmasına karşın, normal kuvvet 
düzeyi ile olan birleşik etkilerinin önemli olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eşdeğer Akma Eğriliği, Betonarme Kolon, Moment – Eğrilik Analizi, Normal Kuvvet 
Düzeyi, Donatı Oranı, Beton Basınç Dayanımı

GİRİŞ 

Özellikle betonarme bina ve köprü türü yapı sistemleri için kuvvet esaslı tasarımın en önemli problemlerinden 
biri uygun rijitliğin seçilememesidir. Yapının doğal titreşim periyodunun ve buna bağlı eşdeğer yatay deprem 
yüklerinin belirlenmesinde kullanılan rijitlikler tasarımın başlangıcında bilinmemektedir. Yapısal elemanlar 
(kiriş, kolon, perde vb.) için brüt enkesit rijitliği bazı durumlarda da betondaki çatlamanın etkisini gözönünde 
bulunduran azaltılmış etkin (efektif) rijitlikler esas alınmaktadır. Pek çok tasarım yönetmeliğinde (Euroco-
de–8, 2003; AASHTO, 2006; ACI-318, 2011; TBDY, 2018) farklı eleman türleri için eğilme rijitliğini azaltan 
çarpanlar öngörülmektedir. Bu yaklaşım, brüt enkesit özelliklerinin kullanılmasında önemli bir iyileştirme 
olmasına karşın elemandaki normal kuvvet, boyuna donatı oranı ve malzeme karakteristikleri gibi muhte-
mel etkiler gözönüne alınamamaktır. (Priestley, 2000 2003, 2007; Priestley vd., 2007a-b). Eleman rijitlikleri, 
kuvvet esaslı analizlerde yapı periyodunu, yapıya etkiyen yatay yükleri, yüklerin dağılımını ve aynı zamanda 
yerdeğiştirme taleplerini doğrudan etkilerken, şekildeğiştirmeyi esas alan doğrusal olmayan analizlerde akma 
yerdeğiştirmesi ve buna bağlı yerdeğiştirme sünekliğinin hesabında belirleyici olmaktadır (Elwood ve Eber-
hard, 2006). Mevcut kuvvet esaslı yönetmeliklerde önerilen etkin rijitlik ifadelerinin, tasarımda güvenli tarafta 
kalacak şekilde fazla olmasına karşın, şekildeğiştirme esaslı tasarım ve değerlendirme kavramı çerçevesinde 
deformasyon taleplerinin belirlenmesinde yetersiz kalabildiği belirtilmektedir (Biskinis ve Fardis, 2009). 
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Eğilme rijitliği için uygulanan bu yaklaşım, etkin rijitliğin dayanımdan bağımsız olarak sabit olduğunu ve 
elemanın eğilme kapasitesinin artması ile değişmediğini ifade etmektedir. Buna bağlı olarak, akma yerdeğiş-
tirmesi doğrudan dayanımla orantılı hale gelmektedir (Şekil 1a) (Priestley, 2000, 2003; Priestley vd., 2007a-b). 
Betonarme elemanlar üzerinde yapılan deneysel ve nümerik araştırmalar, dayanımdan bağımsız olan rijitlik 
yaklaşımının geçersiz olduğunu ve rijitliğin eğilme dayanımı ile doğrudan orantılı olduğunu göstermiştir. Bu 
sonuç, sabit bir akma eğriliği kullanımını ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1b) (Priestley, 2000, 2003; Priestley ve 
Kowalsky, 2000). Tasarım yönetmeliklerinde belirtilen sınırlar içerisinde, akma eğriliğinin büyük ölçüde en-
kesit karakteristiklerine bağımlı olduğu, buna karşın dayanımdan bağımsız olduğunu göstermiştir. (Şekil 1b). 
Bununla birlikte, iki doğru parçalı idealleştirilen moment – eğrilik davranışına ait eşdeğer akma eğriliğinin 
(fy), normal kuvvet düzeyi ve boyuna donatı oranının çok geniş bir bölgesi için sabit olduğu ifade edilmektedir 
(Priestley, 2003; Priestley vd., 1996; Priestley ve Kowalsky, 1998; Priestley vd., 2007b). 

 

Şekil 1.  Moment-eğrilik davranışında dayanımın etkisi (Priestley, 2000, 2003).

AMAÇ

Bu çalışmada, betonarme yapı sistemlerinin şekildeğiştirme esaslı sismik tasarımında ve değerlendirilmesinde 
önem arz eden eşdeğer akma eğriliklerinin belirlenmesinde, normal kuvvet düzeyi, boyuna donatı oranı ve 
beton basınç dayanımındaki değişimlere ait bağımsız ve/veya birleşik etkilerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bunun için, 75x75cm’lik enkesit boyutu ve fy = 410MPa’lık sabit donatı akma dayanımına sahip betonarme 
kolonların, normal kuvvet düzeyleri (P/Agfc’), boyuna donatı oranları (ρl) ve beton basınç dayanımları (fc’) pa-
rametrik olarak değiştirilerek moment – eğrilik analizleri yapılmıştır. Buna bağlı olarak, ilgili parametrelerin 
eşdeğer akma eğriliğine bağlı değişimleri,  bağımsız ve birleşik etkileri ve sonuçları hangi oranda etkiledikleri 
değerlendirilmiştir. 

PARAMETRİK İNCELEMELER

Kolon Enkesitlerinin Özellikleri

Kolon enkesitlerine ait eşdeğer akma eğrilikleri için, enkesit yüksekliği (h) ve donatı akma dayanımının (fy) 
doğrudan belirleyici parametreler olduğu bilinmektedir. Daha düşük / yüksek dayanımlı donatılar kullanılması 
halinde veya enkesit boyutu arttıkça, davranışa ait genel karakteristik değişmemekle birlikte eşdeğer akma 
eğriliğinin artacağı / azalacağı bilinmektedir (Priestley vd., 1996; Priestley, 2003; Priestley vd., 2007). Eşdeğer 
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akma eğriliklerini etkileyebilecek diğer davranış büyüklüklerin bağımsız / birleşik etkilerini irdelemek ama-
cıyla, sabit enkesitli betonarme kolonun boyuna donatı oranı (ρl) için normal kuvvet düzeyi (P/Agfc’) ve beton 
basınç dayanımları (fc’) değiştirilerek çok sayıda hesap modeli türetilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1.  Kolon hesap modellerine ait parametrelerin özeti.

Kolon 
enkesiti
bxh (cm)

Boyuna 
donatı 
oranı  
ρl (%)

Normal kuvvet 
düzeyi
(P/Agfc’)

Beton basınç 
dayanımı
fc’ (MPa)

Donatı akma 
dayanımı
fy (MPa)

Kabuk betonu 
oranı 
(Ac / Ag)

75 x 75 0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

20
30
40
50
60

410 0.8

Eşdeğer Akma Eğriliğinin Belirlenmesi

Betonarme bir enkesitin çatlama, elastik ve plastik bölgelerdeki davranışının belirlenmesi, akma ve taşıma gücü 
arasındaki herhangi bir sınır durumdaki (kullanılabilirlik, hasar kontrolü, can güvenliği vb.) şekildeğiştirme 
durumunun belirlenmesi ve ayrıca, elemanın kuvvet – deformasyon – süneklik ilişkilerinin belirlenmesi 
amacıyla moment – eğrilik analizinden yararlanılmaktadır. Şekil 2’de iki doğru parçası ile idealleştirilen mo-
ment – eğrilik davranışı için grafiğinin elastik kısmını oluşturan doğru, başlangıçtan ilk akma noktası B’ye 
kadar (ϕy’, My’)
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Şekil 2.  Tipik bir moment – eğrilik grafiğinin iki doğru parçalı idealleştirilmesi.

birleştirilir. Daha sonra, bu doğru parçası nominal moment taşıma kapasitesine (C noktasına) kadar ekstrapole 
edilir ve idealleştirilmiş davranışa ait eşdeğer akma eğriliği (ϕy) belirlenir. Böylece, eşdeğer akma noktası 
(ϕy, MN) ve taşıma gücüne karşı gelen D noktası (ϕu, Mu) birleştirilerek idealleştirilmiş bağıntının plastik kısmı 
belirlenir (Şekil 2).

Eşdeğer Akma Eğriliğini Etkileyen Büyüklüklerin İrdelenmesi

Çalışmada, enkesit boyutu ve donatının akma dayanımı sabit tutularak normal kuvvet düzeyi, boyuna donatı 
oranı ve beton basınç dayanımları değiştirilerek farklı betonarme kolon enkesitlerinin moment – eğrilik ana-
lizleri yapılarak eşdeğer akma eğrilikleri hesaplanmıştır. Daha sonra, ilgili parametrelerin (P/Agfc’, ρl ve fc’) eş-
değer akma eğriliğine bağlı değişimleri ve sonuçları hangi oranda etkiledikleri irdelenmiştir. Moment – eğrilik 
analizlerinde CUMBIA bilgisayar programından yararlanılmıştır (Montejo ve Kowalsky, 2007). CUMBIA, dik-
dörtgen ve dairesel enkesitli betonarme elemanların, kabuk ve göbek betonunun bağımsız dilimlere ayrılarak 
doğrusal olmayan kesit analizlerini yapabilmektedir. Malzemenin gerilme – şekildeğiştirme bağıntısı; sargısız 
kabuk betonu ve sargılı göbek betonu için Mander vd. (1988 a-b)’de önerilen beton modelleri, donatı çeliği 
için ise King vd. (1986)’deki model esas alınmıştır. Çalışmada, her bir parametredeki değişimin eşdeğer akma 
eğriliği üzerindeki etkisi, istatiksel olarak hesaplanan ortanca (median) değerler esas alınarak değerlendirilmiş-
tir. İncelenen kolon enkesitlerine ait akma durumlarının belirlenmesinde genel olarak;

•	P/Agfc’ < 0.3 için donatı çeliğinin akması (es = esy),
•	P/Agfc’ = 0.3 için donatı çeliğinin akması ve/veya betonun ezilmesi (es = esy /ec = eco),
•	P/Agfc’ > 0.3 için betonun ezilmesi ec = eco) hakim olmuştur.
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Normal Kuvvet Düzeyinin Etkisi 

Kare enkesitli betonarme kolonların moment – eğrilik analizleri sonucunda, eşdeğer akma eğriliklerinin nor-
mal kuvvet düzeyine (P/Agfc’) bağlı değişimleri, farklı boyuna donatı oranları ve beton basınç dayanımları için 
Şekil 3a-b’de verilmiştir. ρl = %0.5~4.0 arasında değişen farklı boyuna donatı oranları için, P/Agfc’ ≤ 0.3 için 
enkesitteki normal kuvvet arttıkça eşdeğer akma eğriliği artan bir davranış gösterirken, normal kuvvetin daha 
yüksek düzeyleri için akma eğriliği azalan yönde bir karakteristik göstermektedir (Şekil 3a). Düşük donatı 
oranları için normal kuvvetteki artışın akma eğriliği üzerinde daha belirgin etkisinin olduğu ve P/Agfc’ = 0 
durumuna göre ≈%23’e ulaşan rölatif farkların oluşabildiği belirlenmiştir. fc’ = 20 ~ 60 MPa arasında değişen 
beton basınç dayanımları için, P/Agfc’ ≤ 0.3 düzeyine kadar eşdeğer akma eğriliği en fazla %8 artarken, akma 
durumunun belirlenmesinde beton ezilmesinin hakim olduğu P/Agfc’ > 0.3 için basınç dayanımına da bağlı ola-
rak eşdeğer akma eğrilikleri azalan yönde bir karakteristik göstermektedir (Şekil 3b). Bu bölgede, fc’ = 20MPa 
için rölatif değişim oranı en fazla -%3 iken (normal kuvvetsiz duruma göre), fc’ = 60MPa olması halinde hesap-
lanan farkın artarak -%23’e ulaşabildiği belirlenmiştir. Bu sonuç, normal kuvvet ve beton basınç dayanımının 
eşdeğer akma eğriliği üzerindeki birleşik etkilerini önemli hale getirmektedir.
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Şekil 3. Akma eğriliğinin normal kuvvet düzeyi ile değişimi a) farklı ρl için b) farklı fc’ için.

Boyuna Donatı Oranının Etkisi

Boyuna donatı oranlarındaki değişimin (ρl = %0.5 – %4) eşdeğer akma eğriliği üzerindeki etkisi, farklı normal 
kuvvet düzeyleri ve beton basınç dayanımları için Şekil 4a-b’de verilmiştir. Gözönüne alınan her P/Agfc’ dü-
zeyi için donatı oranı arttıkça eşdeğer akma eğrilikleri de artan bir eğilim göstermektedir (Şekil 4a). ρl = %0.5 
için hesaplanan akma eğriliği referans alınarak, normal kuvvet düzeyine bağlı olarak ≈%31’e kadar ulaşan 
rölatif artışlar belirlenmiştir. Akma durumunun belirlenmesinde donatı akmasının hakim olması halinde (P/
Agfc’ < 0.3) (Şekil 4b), farklı beton basınç dayanımları için elde edilen boyuna donatı oranı – eşdeğer akma 
eğriliği davranışlarının birbirine yakın olduğu (< %10) görülmüştür. P/Agfc’ ≥ 0.3 düzeyleri için ise, davranışa 
ait karakteristik değişmemekle birlikte her donatı oranı için beton basınç dayanımı arttıkça akma eğrilikleri 
azalmaktadır. Bununla birlikte, donatı oranı arttıkça enkesite ait akma eğriliği de artış eğilimdedir (Şekil 4b). 
Kolon enkesitlerine ait en küçük ve en büyük donatı oranları (ρl =%0.5 ve %4) için hesaplanan akma eğrilikleri 
arasında, normal kuvvet ve beton basınç dayanımına bağlı olarak %35’e ulaşan rölatif farklar belirlenmiştir.
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Şekil 4. Akma eğriliğinin boyuna donatı oranı ile değişimi a) farklı P/Agfc’ için b) farklı fc’ için.

Beton Basınç Dayanımının Etkisi

Kolon enkesitleri için hesaplanan eşdeğer akma eğriliklerinin beton basınç dayanımına (fc’) bağlı değişimleri, 
farklı normal kuvvet düzeyleri ve donatı oranları için Şekil 5a-b’de verilmiştir. fc’ = 20 ~ 60MPa arasında gö-
zönüne alınan beton basınç dayanımları için, P/Agfc’ < 0.3 düzeyine kadar basınç dayanımındaki artışın akma 
eğriliği üzerindeki etkisi çok küçük iken (<%8), ilerleyen normal kuvvet düzeylerinde (P/Agfc’ ≥ 0.3) basınç 
dayanımı arttıkça eğrilik değerleri hızla azalmaktadır (Şekil 5a). Bu bölgede, fc’ = 20 ve 60 MPa arasında 
hesaplanan akma eğrilikleri için %27’ye ulaşan farklar belirlenmiştir. Farklı donatı oranları için hazırlanan 
beton basınç dayanımı – eşdeğer akma eğriliği grafikleri incelendiğinde (Şekil 5b), P/Agfc’ < 0.3 düzeyindeki 
her donatı oranı için, beton basınç dayanımı arttıkça eşdeğer akma eğriliklerindeki değişimlerin sınırlı kaldığı 
(<%9) belirlenmiştir. P/Agfc’ ≥ 0.3 düzeyleri için ise, basınç dayanımı arttıkça akma eğriliklerinin hızla azalan 
yönde bir karakter gösterdiği belirlenmiştir. fc’ = 20 ve 60 MPa basınç dayanımlı kolonların akma eğrilikleri 
arasında P/Agfc’ = 0.3, 0.4 ve 0.5 için, sırasıyla, -%15, -%25 ve -%28’e ulaşan rölatif farklar hesaplanmıştır. 
Akma eğrilikleri için hesaplanan bu farkların her donatı oranında yaklaşık aynı oranda olduğu görülmüştür.
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Şekil 5. Akma eğriliğinin beton basınç dayanımı ile değişimi a) farklı P/Agfc’ için b) farklı ρl için.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, kare enkesitli betonarme kolonların moment – eğrilik analizleri esas alınarak, enkesit boyutu 
ve donatının akma dayanımı dışındaki diğer davranış büyüklüklerinin (normal kuvvet düzeyi, boyuna donatı 
oranı ve beton basınç dayanımı) eşdeğer akma eğriliklerine bağımsız ve birleşik etkileri ve sonuçları hangi 
oranda değiştirdikleri araştırılmıştır. 

Enkesite ait akma durumunun belirlenmesinde donatı akmasının hakim olduğu P/Agfc’ ≤ 0.3 düzeylerinde, 
normal kuvvet arttıkça eşdeğer akma eğrilikleri bir miktar artış göstermesine karşın (<%10), beton ezilmesi-
nin hakim olduğu P/Agfc’ > 0.3 düzeyleri için bu değişimin azalan yöne geçerek %23’e ulaşabildiği (normal 
kuvvetsiz duruma göre) belirlenmiştir. Kolon boyuna donatı oranı arttıkça eşdeğer akma eğrilikleri de artan bir 
eğilim gösterdiği ve en küçük donatı oranı için hesaplanan akma eğriliğine göre, %31’e ulaşan rölatif artışlar 
belirlenmiştir. Diğer taraftan, beton basınç dayanımındaki artışın akma eğriliği üzerindeki etkisi P/Agfc’ < 0.3 
için küçük iken (<%8), akma durumu için beton ezilmesinin hakim olduğu P/Agfc’ ≥0.3 düzeylerinde basınç 
dayanımı arttıkça eğrilik değerleri hızla azalmaktadır. 

Çalışma kapsamında birçok parametrenin sistematik olarak değiştirildiği kolon enkesitleri üzerinde yapılan 
moment – eğrilik analizleri sonucunda, eşdeğer akma eğriliği üzerinde boyuna donatı oranı ve beton basınç 
dayanımının bağımsız etkileri sınırlı iken, normal kuvvet düzeyi ile birlikte olan birleşik etkileri bu paramet-
releri önemli hale getirmiştir.
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Abstract: In this study, it is aimed to design an accelerometer sensor based on Micro Electro Mechanical 
System (MEMS) and to perform finite element analysis by COMSOL program. MEMS devices are used in 
many fields of application in industry and scientific studies. Especially; They are the most critical parts used 
in missiles, planes, ships, submarines, and navigation systems. Today, it is used in the prevention of vibration 
systems in computers and digital cameras, image clarification, and activation of user sensitive systems. Look-
ing at other uses, MEMS is of great importance in the industry. Acceleration sensors, acceleration, vibration, 
and mechanical shock values   are used to measure electromechanical elements. Acceleration sensors have dif-
ferent operating methods. Som e  acceleration sensors use the piezoelectric effect. The microscopic crystal 
structures they contain are stretched with acceleration force; this allows voltage to be generated. Another way 
is to detect the change in capacity. A capacitive effect occurs between two closely related microstructures, and 
the capacitance value is revealed. When an acceleration is applied, the distance between the fixed electrode and 
the seismic electrode changes. As the distance changes, the capacitance changes, and the acceleration produces 
a proportional output. In this study, the design and analysis of the accelerometer sensor based on the capaci-
tive effect have been made. In this study, the design and analysis of the MEMS-based accelerometer sensor 
have been realized by the COMSOL program. Analyzes were made for three different materials namely Gold, 
Silver, and Titanium. As a result of the analysis for three different materials, maximum and minimum displace-
ment regions of the accelerometer were obtained. The maximum displacement of the accelerometer occurred 
in gold material with 0.18 microns.

Keywords: MEMS, Accelerometer, COMSOL

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

The concept of MEMS was first pronounced in 1987 during a micro-dynamic workshop. However, the emer-
gence of the concept of MEMS was mainly in light of the developments in integrated circuit work. Among 
these developments, the developments in molding, coating technologies, wet carving methods, and dry carv-
ing methods made microdevice construction possible. The first idea about making small devices was made in 
1959 by renowned physicist Richard Feynman, “There is plenty of room at the bottom”(Feynman, 1960), (Ko, 
2007, 62-67).

The dimensions of the micro-electromechanical systems range from 1 to 100 micrometers. The standard phys-
ics rules in these small sizes are often invalid. In MEMS structures, the ratio of surface area to volume is quite 
high, so surface effects (electrostatic forces, wetting) dominate volume effects (inertia, thermal mass). Micro-
electro-mechanical system structures consist of three parts. These sections can be summarized as the mechani-
cal section, the drive section driving the mechanical section, and the detection section examining the behavior 
of the mechanical movement. MEMS drive mechanisms vary according to the type of drive supplied. MEMS 
structures can be driven thermally, electrostatically, magnetically, pneumatically and optically. Optical and 
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electronic signals usually do detection. MEMS is an interdisciplinary concept in which machinery, materials, 
and electronics, mainly all engineering branches and basic sciences and many other branches, are studied (Ko, 
2007, 62-67), (Ertugrul, 2019, 665-670).

Accelerometers are devices that measure the acceleration applied to any mass. In measuring the applied ac-
celeration, there is no need to know the coordinate acceleration (reference acceleration). Instead, the accel-
erometer looks at the forces exerted from the mass on the reference axis of the test mass. For example, on a 
flat surface near the sea level in the world, the accelerometer will be 9.81 m / s², while it will be 0 m / s² on a 
free-falling object or in space (Andrejašic, 2008).

In this study, the design and analysis of the MEMS-based accelerometer sensor have been realized. As a result 
of the analyzes, maximum, and minimum displacement regions of the accelerometer were obtained. Accord-
ing to the analysis, the acceleration sensor is thought to bring innovation to the literature in manufacturing 
processes and material selection.

PURPOSE 

It is aimed to design a MEMS-based accelerometer sensor and perform finite element analysis via the COM-
SOL program. Firstly, the design of the accelerometer sensor was obtained from the system’s library through 
the COMSOL program of the system. Then, some changes were made in this design, and the analysis of the 
system was obtained. This study aims to obtain the maximum and minimum displacement of the sensor me-
chanically.

SCOPE

Thanks to the developing semiconductor technology, MEMS structures can accelerate the sensors into the 
integrated sheath on the circuit. In this way, the acceleration sensors can find various application areas. Accel-
eration sensors are used in many areas ranging from medical applications, safety applications, MMI (human-
machine interfaces), and robotic applications1.

Accelerometers are used in many fields of application in industry and scientific studies. High-precision ac-
celerometers are one of the most critical components used in navigation systems in missiles, planes, ships 
and submarines. Also, it detects vibration in rotary machines and observes within which limits this vibration 
occurs. Today, tablet computers and digital cameras are used in the prevention of vibration systems, image 
clarification, and activation of user-sensitive systems (Andrejašic, 2008), (Acar, 2003, 634-639).

The accelerometer is one of the most sold products of MEMS productions. Worldwide sales are more than 100 
million, and its economy is growing steadily. It is widely used in the automobile industry in general. Today, 
high-precision G sensors are mainly used in airbags. Besides, G 

sensors are used to control suspension and vehicle stability systems. Another factor in the widespread use of 
these G-sensors is the excessive decline in prices due to the development of technology. Motion control is 
made with the help of these sensors in the last generation game consoles. Movement-related applications in 
smartphones are encountered. In the calculation of the running speed of the runners and the picture compat-
ibility in the digital cameras, these sensors are used (Acar, 2003, 634-639).

1 http://www.emo.org.tr/ekler/
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METHOD

In this study, a MEMS-based accelerometer was designed and analyzed. Design and analysis were carried out 
with COMSOL.

The design process was obtained from the library of COMSOL2. The design obtained from the library is given 
in Figure 1. The analysis was carried out on this design. However, in order to carry out the analysis procedures, 
some definitions must be made.

Figure 1: Accelerometer design.

The analysis was performed for Silver, Gold, and Titanium materials. These materials are defined as the sensor 
via the COMSOL program. Deformation analyses were performed for each material.

RESULTS

In this study, three different materials were analyzed. These materials are Gold, Silver and Titanium. In Figure 
2, the maximum displacement using Gold material was obtained as 0.18 microns. In Figure 3, a displacement 
of 0.16 microns was achieved by using the Silver material and in Figure 4, a 0.1 micron was used by using 
Titanium. It has been found that the gold material will be more suitable for using the accelerometer sensor in 
more sensitive applications.

2 https://www.comsol.com/model/surface-micromachined-accelerometer
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Figure 2: Analysis of using gold.

Figure 3: Analysis of using silver.
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Figure 4:  Analysis of using titanium.

CONCLUSION

In this study, the design of a MEMS-based accelerometer sensor and finite element analysis were performed 
by the COMSOL program.

Acceleration sensors are electromechanical elements used to measure acceleration, vibration, and mechanical 
values. Accelerometer sensors are used in almost every field, from aircraft to robotic systems. Thanks to the 
data obtained with these sensors, we have information about the angular velocities and accelerations of the 
systems.

The accelerometer was analyzed using three different materials. The maximum and minimum displacements 
of the accelerometer were obtained by using gold, silver, and titanium materials. As a result of the analyzes, 
the maximum displacement of the accelerometer was obtained as 0.18 micron in gold, 0.16 micron in silver 
and 0.1 microns in titanium.

This study is thought to bring innovation to the literature for future-oriented fabrication applications.
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA ÇİMENTO İKAME MALZEMESİ OLARAK 
ZEOLİTİN KULLANILABİRLİĞİ

Şükran GEÇER1, Salih Taner YILDIRIM

1Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Kocaeli / Türkiye
Öz: Dünyada devam eden nüfus artışı ve teknolojik faaliyetler daha fazla enerji tüketimine ve çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Artan enerji gereksiniminin karşılanmasında sınırlı oranda bulunan doğal kaynaklarımızın 
aşırı tüketimi küresel çevre sorunu olarak önümüze çıkmaktadır. İnşaat sektöründe; çimento sanayinde klinker 
üretimi sırasında salınan CO2 emisyonunun azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanımı, betonun 
özelliklerinin iyileştirilmesi ve düşük maliyet gibi faktörler nedeniyle beton üretiminde alternatif malzeme ara-
yışı vardır. Betonun hem çevreci hem de ekonomik yoldan daha iyi performans gösterebilmesi için puzolanlar-
dan faydalanılmaktadır. Türkiye’de mevcut rezervler düşünülerek, kullanımı bilgi eksikliği nedeniyle yaygın 
olmayan doğal zeolitin inşaat sektöründe değerlendirilmesinin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan avan-
taj sağlayacaktır. Yürütülen bu çalışmada, farklı oranlarda çimento yerine zeolit ikamesinin, betonun fiziksel 
ve mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Balıkesir-Bigadiç yöresinden elde edilen zeolit 
kendiliğinden yerleşen beton (KYB) karışımında ağırlıkça %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarında Portland 
çimentosu ile ikame edilerek kullanılmıştır. Bağlayıcı miktarı ve su/bağlayıcı oranı sabit tutulmuştur. Üretilen 
karışımların taze betonda kıvam ve sertleşmiş betonda birim ağırlık, su emme gibi fiziksel özellikleri ile 3, 7, 
28 ve 90 günlük basınç dayanımları ölçülmüştür. Zeolit ilavesi ile yayılma miktarı %15 katkı oranına kadar 
sorun yaşatmazken, %20 oranında zeolit işlenebilirliği ciddi oranda düşürmüştür. Her oranda zeolit kullanımı 
betonun birim ağırlık değerini düşürürken, %15’e kadar zeolit kullanımı dayanımı arttırmıştır. Çalışmada, %15 
oranına kadar zeolit kullanımının özellikleri iyileştirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Basınç dayanımı, fiziksel özellikler, kendiliğinden yerleşen beton, zeolit

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Son yıllarda çevresel etkiler ve enerji verimliliği gereksinimi nedeniyle, araştırmacılar; çimento sanayinde 
mekanik özelliklerden ödün vermeden, daha az enerji gereksinimiyle daha dayanıklı ve sürdürülebilir malze-
meler yapmayı amaçlamıştır. Bu nedenle en yaygın kullanımlardan biri geleneksel çimentolu malzeme üretim 
sürecinde puzolanik katkı kullanımıdır.

Doğal puzolanlardan biri olan zeolitler çok farklı kullanım alanlarında gündeme gelmektedir. Zeolit yüksek 
oranda SiO2 ve Al2O3 içeriğine sahip bir mineraldir (Poon ve vd., 1999). Aynı zamanda zeolitin iyi bir puzola-
nik reaktivite gösterdiği bilinmektedir (Perraki ve vd., 2003, Dayı ve vd., 2013, Ahmadi ve Shekarchi, 2010, 
Uzal ve vd., 2010). Zeolitin puzolanik reaktivitesinin silis dumanı ile uçucu kül arasında olduğu bilinmektedir 
(Poon ve vd.,1999).Yapısındaki boşluk ve kanallar da yabancı iyon ve su gibi molekülleri barındırabilmesi 
(yüksek iyon değiştirebilme kapasitesi), ısıtılınca yapıları bozulmadan bünyelerindeki suyu yavaş yavaş ver-
mesi (moleküler elek olma özelliği) ve düşük yoğunluğu sayesinde betonun birim ağırlığını düşürmesi gibi 
etkenler zeolitin çimentoda katkı maddesi olarak kullanılmasına yol açmıştır (Canpolat ve Yılmaz, 2002). 
Uygun bir zeolitin belli oranda kullanılması durumunda dayanımı arttırdığı bilinmektedir (Ahmadi,2010, Iko-
tun,2010, Sevim,2011, Bilim,2011, Yıldız,2010, Koçak,2015, Chan,1999, Mohseni,2017, Canpolat,2002). 
Aynı zamanda zeolit katkılı betonların sülfata karşı dayanıklılığı test etmek için yapılan bazı çalışmalarda, 
zeolitin betonun sülfata karşı dirençini arttırdığı tespit edilmiştir (Karakurt ve Topçu, 2011, Malolepszy ve 
Grabowska, 2015, Canpolat ve Yılmaz,2002, Oymael,2010, Janotka, 2003).
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Balıkesir-Bigadiç yöresinden elde edilen zeolitin kendiliğinden yerleşen beton (KYB) 
karışımında ağırlıkça %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarında Portland çimentosu ile ikame edilerek kullanıl-
ması durumunda betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisini incelemektir.

KAPSAM

Balıkesir-Bigadiç yöresinden elde edilen zeolitin Portland çimentosu ile ikame edilerek kullanıldığı karışımlar 
Kocaeli Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarında hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan karışımlar-
dan; taze betonda kıvam, sertleşmiş betonda birim ağırlık, su emme ve basınç dayanımı testleri yapılarak 
karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM

Bir metreküp beton için karışım dizaynları Tablo 1 ‘da gösterilmiştir. Karışım miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
Bağlayıcı miktarı sabit olup 470 kg/m3 olarak alınmıştır. Su/bağlayıcı oranı 0.37 olup tüm karışımlarda sabittir.

Tablo 1. 1 m3 beton için malzeme miktarları

Karışım. Su Çimento Zeolit Kim. 
Katkı

Kum 
(0-2)

Agrega 
(0-5)

Agrega 
(5-12)

Agrega 
(12-22)

%0 190 470,0 0 6,11 482,8 474,0 551,1 250,3

%5 190 446,5 23,5 6,11 480,6 471,8 548,5 249,1

%10 190 423,0 47 6,11 478,3 469,5 545,9 247,9

%15 190 399,5 70,5 6,11 476,0 467,3 543,3 246,8

%20 190 376,0 94,0 6,11 473,8 465,1 540,7 245,6

Karışımların taze halde işlenebilirlik tayini için TS EN 12350-8’de kendiliğinden yerleşen beton çökme-ya-
yılma metoduna göre belirlenmiştir. Hazırlanan deney numunelerinin basınç dayanımı tayini TS EN 12390-4 
belirtilen metoda göre yapılmıştır. Basınç Dayanımı tayini için 3, 7, 28 ve 90 günlük kırımların her biri için 3 
numune hazırlanırken toplamda 12 adet 10x20 cm silindir numune hazırlanmıştır. Birim ağırlık ve su emme 
deneyi için her seriden 3 adet 10x20’lik silindir numuneler hazırlanmıştır. 24 saat sonra kalıptan çıkarılıp 
numuneler kür havuzuna konulmuştur. 27 gün bekletilip, 28 gün bitiminde havuzdan çıkarılan numunelerin 
yüzeyi havlu ile kurulanıp doygun kuru yüzey (DKY) ağırlığı bulunmuştur ve sonrasında etüvde 105 ºC’ de en 
az 24 saat kurutularak kuru ağırlığı da bulunmuştur. Bu ağırlıklardan DYK birim ağırlık ve su emme değerleri 
hesaplanmıştır.
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BULGULAR

Kıvam Deneyi Sonuçları

Betonların kıvam deneyi sonucundaki yayılma çapı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kıvam Deneyi Sonuçları

Zeolit Miktarı 
(%)

Yayılma Çapı 
(mm)

%0 757

%5 732

%10 722

%15 715

%20 527

Yapılan ölçümlerde betonda zeolit katkısı ile birlikte yayılma düşmüştür. %15 katkı oranına kadar yayılma 
değerinde ciddi bir farklılık yaşanmazken, %20 oranında zeolit katkısı işlenebilirliği ciddi oranda düşürmüştür.

Basınç Dayanımı Sonuçları

Şekil 1. Betonların 90 güne kadarki basınç dayanım değişimleri.

3 günlük basınç dayanımı sonuçlarına göre %15 oranına zeolit kullanımı iyi veya daha iyi sonuçlar verirken 
%20 zeolit kullanımı kontrol numunesine kıyasla %20 oranında dayanım düşürmüştür. 7 günlük basınç daya-
nımı sonuçlarına göre %15 oranına kadar katkı kullanımı dayanımı arttırırken %20 oranında zeolit kullanımı 
yine %16 oranında düşürmüştür. 28. günde %15 oranına kadar zeolit kullanımı kontrol numunesine kıyasla 
dayanımı ortalama %8 oranında artırırken %20 katkılı betonun dayanımı kontrol numuneye nerdeyse eşdeğer-
dir. 90. günde %5, %10 ve %15 oranında zeolit kullanımı referans numuneye kıyasla sırasıyla %16,8, %13,9 
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ve %5,3 oranında dayanımı arttırırken %20 oranında zeolit kullanımı nerdeyse aynı sonucu vermiştir. 3, 7, 28 
ve 90 günlük basınç dayanımları Şekil 1’de verilmiştir.

3 ve 7 günlük kısa dönemlerde betonların referans numuneye kıyasla basınç dayanımı sonuçları zeolit kul-
lanımı çok az bir artışa sebep olurken, %20 oranında zeolit kullanımı ortalama %18 oranında bir azalmaya 
sebep olmuştur.28 ve 90 günlük uzun dönemlerde ise basınç dayanımı sonuçları doğrultusunda %5, %10, %15 
oranında zeoit kullanımı referans numuneye kıyasla artışa sebep olurken, %20 oranında zeolit kullanımı kont-
rol numunesiyle nerdeyse aynıdır. Sonuç olarak uygun bir zeolitin belli oranda kullanılması durumunda ba-
sınç dayanımı artmaktadır (Ahmadi,2010, Ikotun,2010, Sevim,2011, Bilim, 2011, Yıldız, 2010, Koçak,2015, 
Chan,1999, Mohseni,2017, Canpolat,2002). Uzun dönemde zeolitin dayanıma etkisi daha fazladır (Bideci, 
2013, Koçak,2013, Canpolat, 2002). Bu durumun nedeni olarak önce zeolitin çevresindeki kalsiyumu katyon 
değişimiyle çıkarıp, yapısı bozulur bozulmaz gerçek bir puzolan gibi görev yapmasına bağlanmaktadır (Özen, 
2016). 

Birim Ağırlık-Su Emme Deneyleri

Sertleşmiş betonların DYK birim ağırlıkları ve su emme değerleri verilmektedir. Her orandaki zeolit ilavesi 
betonun birim ağırlık değerini düşürmüştür (Bilim,2011, Kılınçarslan, 2008). Karışımların birim ağırlık ve su 
emme değerleri Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2.Karışımların birim ağırlık ve su emme değerleri

Su emme sonuçlarına göre referans numunenin su emme değeri %3,29 iken %5 oranında zeolit ilavesi su em-
meyi %3,15 değerine azaltmıştır. %10 oranında zeolitli betonların su emme değeri referans numuneye eşdeğer-
dir. %15 oranında zeolit ilavesi su emme değerini %3,59’a arttırmış ve %20 oranında zeolit ilavesi su emme 
değerini %3,23’e geriletmiştir.  Görüldüğü gibi su emme değerlerinde belirli bir düzen yoktur. Ancak mevcut 
durum %15’e kadar zeolit katkısının giderek su emmeyi arttırdığını, %20’de ise oran artışından kaynaklı opti-
mum bir değere gelerek, zeolitin su emmeyi azaltmış olduğunu göstermiştir.
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SONUÇ

•	Zeolit ilavesi ile yayılma miktarı %15 katkı oranına kadar kontrol numunesine yakın ve iyi sonuçlar verirken, 
%20 oranında zeolit kullanımı işlenebilirliği ciddi oranda düşürmüştür.

•	3 ve 7 günlük kısa kür koşullarında %15 katkı oranına kadar zeolit kullanılan betonların dayanımı kontrol 
numunelerine kıyasla iyi veya daha iyi iken, %20 zeolit kullanımı dayanımı düşürmüştür.

•	28 ve 90 günlük kür koşullarında %15 katkı oranına kadar zeolit kullanımı kontrol numunelerine kıyasla da-
yanımı arttırırken, %20 zeolit katkılı betonun dayanımı kontrol numunesiyle nerdeyse aynıdır.

•	Tüm zeolit katkılı betonların birim ağırlık değeri kontrol numunesine kıyasla daha düşüktür.

•	Su emme %5 zeolit kullanımında en düşük sonucu verirken, %15 zeolit kullanımında en yüksek değeri almış-
tır. Zeolitin artışı %15’ten sonra su emmeyi arttırmamıştır. 

Sonuç olarak, Balıkesir-Bigadiç yöresinden elde edilen zeolitin %20 oranına kadar çimento ikame malzemesi 
olarak kullanılabirliği uygun görülmüştür. Özellikle %15’e kadar değerleri fazla düşürmeden kullanılması 
mümkün olmuştur.
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Öz: Küresel ve rekabetçi bir iş ortamında, firmaların hayatta kalmak ve rekabet avantajı elde etmeleri için 
sürekli yeni ürün akışı sağlamaları ve maliyetleri kontrol ederken pazara hızlı bir şekilde yenilikçi ürünler 
sunmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak, kendi iş ortamlarına uygun kaynakları satın alarak ve dağıtarak 
uygun katma değer stratejileri izlemeli ve bunları uygulamalıdırlar. Bu tür çabalar genellikle maliyetli ve riskli 
olsa da, benzersiz avantajlara sahip yeni ürünler geliştirerek, firmaların karlarını arttırması bakımından çok 
önemlidir. Pazara sunulacak olan yeni ürünlerin başarılı olabilmesi ve firmanın da yenilikçilik kabiliyetinin 
artması için firmanın hem uygun teknolojiler kullanması hem de ürün ile ilgili olan tüm paydaşları (müşteri-
ler, çalışanlar, rakipler, araştırma kurumları vb.) ürün geliştirme sürecine dahil etmeleri gerekmektedir.   Bu 
çalışmada, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme çalışmaları yapan firmaların ürün 
geliştirme performanslarının AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemleriyle 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle, ürün geliştirme performansına etki eden faktörler (teda-
rikçilerin, müşterilerin ve çapraz fonksiyonel ekiplerin ürün geliştirme prosesinde yer alması, eş zamanlı mü-
hendislik yaklaşımının uygulanması, ileri tasarım ve üretim yöntemlerinin kullanılması) belirlenmiştir. Sonra, 
bu faktörlere göre ürün geliştirme performanslarının değerlendirilmesi için bir anket formu oluşturulmuş ve bu 
form değerlendirmelerin yapıldığı firma yöneticileri tarafından doldurulmuştur. Anketten elde edilen veriler 
kullanılarak, ürün geliştirme performansına etki eden faktörlerin ağırlıklarının elde edilmesinde AHP yöntemi, 
ürün geliştirme performansına göre firmaların değerlendirilmesi ve sıralanmasında Gri İlişkisel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma sonunda ise firmalar ürün geliştirme performansına göre sıralanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Ürün Geliştirme Performansı, AHP, Gri İlişkisel Analiz

1. GİRİŞ

Artan rekabet ortamında giderek önem kazanan müşteri tatmini konusu, firmaları sürekli daha iyiyi üretmeye 
zorlamaktadır. Bu nedenle, ürün geliştirme prosesinin tüm aşamalarının sistematik bir yaklaşımla ve çeşitli or-
ganizasyonel birimleri kapsayacak şekilde ele alınması, iyileştirilmesi ve performanslarının daha iyi seviyelere 
çıkartılması gerekmektedir. Ürün geliştirme, firmanın ayakta kalması ve sürekli olarak ilerlemesi için önemli 
bir faaliyettir. Rekabet gücü yüksek başarılı firmalar, yeni ürünlerini pazara rakiplerinden daha kısa sürede su-
nabilmek için, ürün geliştirme çevrim süresinin kısaltılmasına odaklanmaktadır (Liu ve diğ., 2005). Firmalar, 
kısaltılmış ürün geliştirme çevrim zamanlarıyla ürünlerini pazara sunduklarında ürün yaşam çevrimi boyunca 
daha yüksek gelir elde etmektedir. Pazara rakiplerinden daha hızlı ürün sunmanın en büyük avantajlarından bir 
diğeri, pazar karakteristiklerinin değişmesi durumunda bile pazara sunulan ürünün pazarda tutunma şansının 
daha fazla olmasıdır (Manavoğlu ve Ceran, 2003). Yeni geliştirilen ürünleri pazara hızlı bir şekilde sunmak 
için yeni ürün geliştirme prosesinde, ileri teknolojik tasarım ve üretim araçlarının kullanılması gerekmektedir 
(Karagozoglu ve Brown, 1993). Bu araçlardan biri olan CAD/CAM sistemleri yeni ürün tasarımlarını hızlan-
dırabilen mühendislik araçlarının örnekleridir (Millson ve diğ., 1993). Ayrıca, ürün geliştirmede kullanılan eş 
zamanlı mühendislik yaklaşımı, istenilen değişikliklerin uygulanması için yapılan faaliyetlerden dolayı ortaya 
çıkan üretim maliyetlerini azaltmaktadır (Kusar ve diğ., 2004). Tedarikçilerin yeni ürün geliştirme prosesle-
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rinde yer alması ise stratejik bir konudur. Yeni ürün geliştirme proseslerinde tedarikçilerin potansiyel faydaları 
kullanılmaktadır ve bu tedarikçiler, firmalar için önemli rekabetçi avantajı ve performans gelişimleri sağla-
maktadır (Ragatz ve diğ., 1998). Ürün geliştirme proseslerinin en erken aşamalarından itibaren geliştirme bo-
yunca, işbirliğini kolaylaştırmak için düzenli olarak tedarikçilerin proseste yer alması gerekmektedir (Filippini  
ve diğ., 2004). Yeni ürün geliştirme projesinin başlangıcında oluşturulan çapraz fonksiyonel ekipler, en erken 
problem teşhisi, en iyi çapraz fonksiyonel koordinasyon ve hızlı kararlar almak için izin verilen fonksiyonel 
ekipler arasındaki kısıtlamaları ve ürün ihtiyaçlarının iletişimini kolaylaştırır. Ayrıca, yeni ürün geliştirme 
projesine bu ekiplerin erken katılımı, çeşitli teknik ve pazar alternatiflerinin güçlüklerini ve zayıflıklarını daha 
iyi anlamak için ekip üyelerine imkân sağlamaktadır (Zirger ve Hartley, 1996). Müşterilerin ihtiyaçlarını ve 
çözümleriyle ilgili bilgileri elde etmek için yeni ürün geliştirmenin çeşitli aşamalarında müşterilerin yer alması 
yeni ürünler için fikirleri sağlamak, ihtiyaçlarla ilgili bilgileri paylaşmak, diğer yeni ürün fikirleri hakkında yo-
rum yapmak ve yeni ürün fikirlerinin pazar potansiyelini değerlendirmek açısından önemlidir (Chang, 2019).

Bu çalışmada, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunan firmaların 
ürün geliştirme performanslarının AHP temelli Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde çalışmada kullanılan AHP ve Gri İlişkisel Analiz yönteminden kısaca 
bahsedilmiş, üçüncü bölümde elde edilen bulgulara ve son bölümde sonuç ve değerlendirmelere yer verilmiş-
tir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan AHP ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Bu yöntemler aşağıda kısaca anlatılmıştır. 

2.1 AHP Yöntemi

Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri problemin 
çözümünde nitel ve nicel kriterleri birlikte ele alabilen AHP yöntemidir (Kadak, 2006). Karar probleminin 
çözümünde sağladığı basitlik, esneklik ve kullanım kolaylığı sayesinde pek çok karar vericinin kullandığı bir 
tekniktir (Haliloğlu ve Odabaş, 2017). AHP kullanıcıları ilk olarak karar problemlerini, her biri bağımsız ola-
rak analiz edilebilecek, daha kolay kavranan alt problemlerin hiyerarşisine dönüştürür (Enis, 2010). Hiyerarşi 
bir kez oluşturulduktan sonra, karar vericiler kriterleri birbirleriyle karşılaştırarak sistematik olarak değerlen-
dirirler (Özyörük ve Özcan, 2008). Karşılaştırmalarda karar vericiler kriterler hakkında somut verileri kulla-
nabilirler ama genellikle elemanların göreceli anlamı ve önemi hakkındaki yargılarını kullanırlar. AHP’nin 
özü, değerlendirmelerin yapılmasında sadece temel bilgilerin değil, insan kararlarının da kullanılabilmesidir. 
Sürecin son aşamasında, karar alternatiflerinin her biri için sayısal öncelikler hesaplanmaktadır. Bu sayılar, al-
ternatiflerin tercih edilme konusundaki göreceli yeteneğini temsil etmektedir. AHP’de homojen elemanlar ikili 
olarak karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmalarda 1-9 temel ölçeği kullanarak sayısallaştırılır (Saaty, 1988). 
Bu çalışmada AHP sadece faktörlerin önem ağırlıklarının hesaplanmasında kullanıldığı için Saaty (1988)’de 
yer alan hesaplama adımlarına yer verilmemiştir. 

2.2. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi

Gri Teori ilk defa Julong Deng tarafından 1982 yılında ortaya atılmıştır (Li ve diğ., 2019). Stokastik veya bu-
lanık karar verme yöntemleriyle çözülemeyen problemlerin modellenmesini ve çözülmesini sağlayan gri teori; 
sistemler arası analiz, model kurulması, tahmin ve karar verme problemleri için sıkça başvurulan bir yöntem-
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dir. Gerçek hayat problemlerine bakıldığında tüm faktörleri tam pozitif veya tam negatif olarak nitelendirmek 
oldukça zordur. Aynı şekilde tüm etkenleri tamamen belirli veya tamamen belirsiz olarak değerlendirmek de 
mümkün olmamaktadır (Kursun ve diğ., 2016). Hiçbir belirsizliğin olmadığı bir sistem “beyaz”, tüm etken-
lerin tamamen belirsiz olduğu bir sistem “siyah” ise, kısmen belirli ve kısmen belirsiz sistemler “gri” olarak 
tanımlanmıştır  (Li ve diğ., 2019). Gri teorisinin bir alt konusu olan GİA, aynı zamanda literatürde bir karar 
verme yöntemi olarak da belirtilmektedir. GİA, çok değişkenli istatistiklere sahip hiçbir dağılıma uymayan, 
yeterli veri içermeyen ve belirsizlik nedeniyle modellenemeyen problemlerde önerilmektedir (Yaser ve Shun-
mugesh, 2019). Sadeliği ve değerlendirme kabiliyeti nedeniyle çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanı-
lan GİA (Baranitharan ve diğ., 2019) tek hedefli problemi tek cevaplı optimizasyon problemine dönüştüren 
çok yanıtlı bir optimizasyon yöntemidir (Baranitharan ve diğ., 2019). GİA’da öncelikle tüm alternatiflerin 
performansı karşılaştırılabilir bir diziye dönüştürülür. Bu dizilere göre, bir referans dizisi (ideal hedef dizisi) 
tanımlanır. Daha sonra, tüm karşılaştırılabilir diziler ve referans diziler arasındaki gri ilişkisel katsayısı hesap-
lanır. Son olarak, bu gri ilişkisel katsayıları baz alarak gri ilişkisel derece hesaplanır ve en yüksek gri ilişkisel 
dereceye sahip alternatif en iyi seçenek olarak belirlenir (Kuo ve diğ., 2008). Bu adımlar aşağıda detaylı olarak 
verilmiştir (Julong, 1989);

1. adım: veri setinin hazırlanması ve karar matrisinin oluşturulması

2. adım: referans serisinin ve karşılaştırma matrisinin oluşturulması

( )0 0 0( ),..., ( )x x j x n=   1,2,...,j n=       (1)
3. adım: verilerin normalize edilmesi ve normalize matrisin oluşturulması

Seri değerlerinin daha büyük olması amaca olumlu katkı sağlıyorsa “daha büyük daha iyi” fayda durumu için 
normalizasyon işlemi,
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)(0 kxi , i serisi k. sıradaki orjinal değer, )(kxi   normalizasyon sonrası i. seri k. sıradaki değer, )(min 0 kxi  i 

serisindeki minimum değer, )(max 0 kxi  i serisindeki maksimum değerdir. 

Seri değerlerinin daha büyük olması amaca olumlu katkı sağlıyorsa “daha düşük daha iyi” maliyet durumu için 
normalizasyon işlemi,
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“İdeal değer daha iyi” için normalizasyon işlemi,
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Burada 0x  istenilen ideal değeri göstermektedir.

4. adım: mutlak değer tablosu ve gri ilişkisel katsayı matrisinin oluşturulması

k, n uzunluğundaki serideki k. sırayı göstersin. ( ))(),(0 kxkx iε , k. noktadaki gri ilişkisel katsayı olup denklem 
(5), (6), (7) ve (8)’e göre hesaplanır.

( )
max0

maxmin
0 )(

)(),(
D+D
D+D

=
ξ
ξ

ε
k

kxkx
i

i

        
(5)

)()()( 00 kxkxk ji −=D
         

(6)

)()(minmin 0min kxkx jkj −=D
        

(7)

)()(maxmax 0max kxkx jkj −=D
        

(8)

Burada, )1,0(∈ξ  arasındaki bir katsayıdır. ξ  işlevi, i0D  ile maxD  arasındaki farkı ayarlamaktır. 

5. adım: son olarak gri ilişkisel derece denklem (9) ile hesaplanır.
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(9) 

Eğer her bir kriterin ağırlıkları verildiyse, kriterin gri ilişki katsayısı ile kriterin önem derecesine ilişkin ağırlık 
değeri çarpılarak gri ilişki derecesi hesaplanır. 
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(10)

3. BULGULAR

Çalışmada, ilk olarak literatür taraması yoluyla ürün geliştirme performansına etki eden faktörler; Tedarikçi-
lerin ürün geliştirme prosesinde yer alması (TYA), Müşterilerin ürün geliştirme prosesinde yer alması (MYA), 
Çapraz fonksiyonel ekiplerin ürün geliştirme prosesinde yer alması (ÇFE), Eş zamanlı mühendislik yaklaşımı-
nın uygulanması (EŞZM), İleri tasarım ve üretim teknolojilerinin kullanılması (İTÜY) olarak belirlenmiştir. 
Daha sonra otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme faaliyetleri yürüten firmalar tespit 
edilerek Şekil 1’deki model oluşturulmuştur.
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Şekil 1. Ürün geliştirme performansı değerlendirme modeli

Uygulamanın ilk bölümünde, AHP yöntemiyle ürün geliştirme performansına etki eden faktörler Tablo 1’de 
verildiği gibi ikili olarak karşılaştırılmış ve Super Decisions 2.10.0 programı kullanılarak faktörlerin önem 
ağırlıkları elde edilmiştir. Yapılan ikili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.072 olarak hesaplanmıştır. Bu 
değer 0.10’dan küçük olduğu için matrisin tutarlı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1. Ürün geliştirme performansına etki eden faktörlerin ikili karşılaştırılması

Faktörler Faktörler Önem Ağırlığı

TYA MYA ÇFE EŞZM İTÜY

TYA 1,00 3,00 0,50 0,50 0,33 0,12

MYA 0,50 1,00 0,50 0,50 0,25 0,08

ÇFE 2,00 2,00 1,00 0,33 0,33 0,14

EŞZM 2,00 2,00 3,00 1,00 0,33 0,22

İTÜY 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,44

Daha sonra, belirlenmiş olan faktörlerin ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için 
anket formu oluşturulmuş ve belirlenen firma yöneticileri tarafından doldurulmuştur. Anket sorularının cevap-
lanmasında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Her bir faktör için anketteki sorulara verilen cevapların ortalaması 
alınarak karar matrisi oluşturulmuş ve Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Karar matrisi

Firmalar TYA MYA ÇFE EŞZM İTÜY

Firma-1 3,50 4,75 4,38 3,75 4,60

Firma-2 3,75 4,25 3,50 3,50 4,00

Firma-3 3,50 5,00 3,75 3,50 4,40

Firma-4 5,00 3,50 4,50 4,50 5,00

Firma-5 4,00 4,25 3,50 3,75 5,00

Firma-6 5,00 5,00 4,63 4,75 5,00

Firma-7 4,25 3,25 4,13 4,50 4,40

Firma-8 3,75 3,75 3,50 3,50 4,00

Firma-9 5,00 4,25 4,38 4,75 4,80

Firma-10 4,00 3,75 3,00 4,25 4,80

Referans 
serisi

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Faktörlerin önem ağırlığının hesaplanmasından ve karar matrisinin oluşturulmasından sonra firmaların perfor-
manslarına göre sıralamasını yapmak için GİA yöntemi uygulanmıştır. İlk olarak, eşitlik (2) ve (3) kullanılarak 
veriler normalleştirilmiştir. Burada tüm faktörler fayda kriterleri olarak değerlendirilmiş ve “daha büyük daha 
iyi” durumu olarak normalize edilmiştir. Elde edilen normalize matris Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Normalize matris

Firmalar TYA MYA ÇFE EŞZM İTÜY

Firma-1 0,000 0,857 0,690 0,167 0,600

Firma-2 0,167 0,571 0,250 0,000 0,000

Firma-3 0,000 1,000 0,375 0,000 0,400

Firma-4 1,000 0,143 0,750 0,667 1,000

Firma-5 0,333 0,571 0,250 0,167 1,000

Firma-6 1,000 1,000 0,815 0,833 1,000

Firma-7 0,500 0,000 0,565 0,667 0,400

Firma-8 0,167 0,286 0,250 0,000 0,000

Firma-9 1,000 0,571 0,690 0,833 0,800

Firma-10 0,333 0,286 0,000 0,500 0,800

Referans 
serisi

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Sonraki adımda eşitlik (6) ile mutlak değerler hesaplanmış, eşitlik (7), (8) ve (5)  kullanılarak Tablo 4’te verilen 
gri ilişkisel katsayı matrisi elde edilmiştir. 

Tablo 4. Gri ilişkisel katsayı matrisi

Firmalar TYA MYA ÇFE EŞZM İTÜY

Firma-1 0,333 0,778 0,617 0,375 0,556

Firma-2 0,375 0,538 0,400 0,333 0,333

Firma-3 0,333 1,000 0,444 0,333 0,455

Firma-4 1,000 0,368 0,667 0,600 1,000

Firma-5 0,429 0,538 0,400 0,375 1,000

Firma-6 1,000 1,000 0,730 0,750 1,000

Firma-7 0,500 0,333 0,535 0,600 0,455

Firma-8 0,375 0,412 0,400 0,333 0,333

Firma-9 1,000 0,538 0,617 0,750 0,714

Firma-10 0,429 0,412 0,333 0,500 0,714

Son olarak eşitlik (10) kullanılarak Tablo 1’de yer alan faktör önem ağırlıkları ile gri ilişkisel katsayılar çar-
pılmış ve Tablo 5’te verilen ağırlıklı gri ilişkisel dereceler elde edilmiş ve toplam gri ilişkisel derecelere göre 
firmaların ürün geliştirme performanslarına göre sıralaması yapılmıştır.

Tablo 5. Ağırlıklı gri ilişkisel derece ve sıralama

Firmalar TYA MYA ÇFE EŞZM İTÜY Toplam Gri 
İlişkisel 
Derece

Sıralama

Firma-1 0,040 0,062 0,086 0,083 0,244 0,064 6

Firma-2 0,045 0,043 0,056 0,073 0,147 0,046 9

Firma-3 0,040 0,080 0,062 0,073 0,200 0,057 8

Firma-4 0,120 0,029 0,093 0,132 0,440 0,102 2

Firma-5 0,051 0,043 0,056 0,083 0,440 0,084 4

Firma-6 0,120 0,080 0,102 0,165 0,440 0,113 1

Firma-7 0,060 0,027 0,075 0,132 0,200 0,062 7

Firma-8 0,045 0,033 0,056 0,073 0,147 0,044 10

Firma-9 0,120 0,043 0,086 0,165 0,314 0,091 3

Firma-10 0,051 0,033 0,047 0,110 0,314 0,069 5
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Tablo 5’te toplam gri ilişisel derecelere göre yapılan sıralamada Firma-6 0.113’lük gri ilişkisel derece ile 1. 
sırada, Firma-4 2. sırada, Firma-8 ise 0.044’lük gri ilişkisel derece ile son sırada yer almıştır. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yeni ürün geliştirme, firmalar için gerekli olduğu kadar risk de taşıyan bir çalışmadır. Yeni ürün geliştirmeden 
en iyi performansı elde etmek için ürün geliştirme prosesinin verimli ve etkili yönetimi hayati önem taşımak-
tadır. Yeni ürün geliştirme prosesinin başlaması ve ürünün pazara ulaşması arasında geçen zaman ürün geliş-
tirme performansının bir ölçüsü olarak görülmektedir. Bu performansın artması için firmaların ürün geliştirme 
performansına etki eden faktörleri iyi yönetmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme faaliyetleri yürüten firmalar ürün 
geliştirme performanslarına göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme için çok kriterli karar verme yöntemle-
rinden olan AHP ve GİA yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 
firma arasından Firma-6’nın en iyi ürün geliştirme performansına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca 
göre Firma-6’nın ilk sırada yer almasında; ürün geliştirme proseslerinde tedarikçilerine ve müşterilerine yer 
vermesi ile gelişmiş tasarım ve üretim yöntemlerini kullanması etkili olmuştur. Firma-8 ise ürün geliştirme 
proseslerinde çapraz fonksiyonel ekipleri ve eş zamanlı mühendislik yaklaşımlarını yeterince kullanmamış 
olmasından dolayı son sırada yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışma, ürün geliştirme performanslarına göre firmaların değerlendirilmesinde çok kriterli karar ver-
me yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı ilk çalışma özelliği göstermektedir. 
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SICAK ŞEKİLLLENDİRME KALIPLARININ TASARIMI

VE GELİŞTİRİLMESİ
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Öz: Araç ağırlığının azaltılması ve güvenliğinin arttırılması gereksinimi, otomobil üreticilerini, sac metal şe-
killendirme teknolojilerinde yeni çözümler aramaya sevk etmektedir. Özellikle günümüzde, parçaların yüksek 
dayanımlı, korozyon direnci yüksek ve hafif olarak üretilebilmesi için, östenitleşme sıcaklığına kadar ısıtıl-
dıktan sonra kalıp içerisinde şekillendirilebilen yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılmaktadır. Sıcak şe-
killendirme kalıplarında; geri yaylanma miktarının az olması, geometrisi karmaşık olan parçaların daha kolay 
şekillendirilebilmesi , iş parçasında çekme gerilmesinin 1500 MPa’a kadar çıkabilmesi, soğuk şekillendirmeye 
göre kıyaslandığında cazip olmaktadır. Bu teknik avantajlar ile birlikte, sıcak kalıplarda şekillendirilen yüksek 
mukavemetli saclar sayesinde  araçların güvenlik seviyesinin arttırılması da önemli bir avantaj olarak öne 
çıkmaktadır. Ayrıca  yüksek mukavemetler elde edilirken daha hafif saclara ihtiyaç duyulması da araçların 
daha hafif üretilmesini sağlamaktadır. Bu durum araçların karbon salınımını azaltarak daha çevreci araçların 
üretilmesine olanak tanımaktadır. Sıcak şekillendirme yöntemiyle üretilmiş otomotiv parçaları yeni bir plat-
form ürünüdür. Sıcak pres kalıpları ülkemizde  genellikle yurtdışından tedarik edilmektedir. Bu proje; Sıcak 
şekillendirme ile ilgili sektör ve literatür araştırmalarını, sektörde genellikle kullanılan mevcut sıcak şekillen-
dirme sistemlerini iyileştirmek için geliştirilen yöntemleri ve bu yöntemler geliştirilirken elde bulguları, sıcak 
şekillendirme yöntemine uygun kalıpların  tasarım aşamalarını, tasarımda dikkat edilmesi gereken önemli un-
surları, kalıpta kullanılacak standart ve standart olmayan elemanların seçimi konusunda bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Sıcak Pres, Otomotiv, Ultra Yüksek Dayanımlı Çelik Sac Malzeme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Otomobillerin B sütunu olarak bilinen orta direği, eşik, tampon sacı, tavan direği, kapı içi güvenlik çubuğu 
gibi parçaların imalatında sıklıkla tercih edilen ultra-yüksek dayanımlı çelik saclar, sıcak pres yöntemi kulla-
nılarak rahatlıkla şekillendirilebilmektedir. Saclar sıcak preslerde şekillenirken aynı zamanda ısıl işleme tâbi 
tutularak istenilen mukavemet ve sertlik değerlerine ulaşırlar. Ortalama 900°C sıcaklıkta östenitlenen saclar 
özel tasarlanmış ve imal edilmiş sıcak form verme kalıplarında şekillendirilir ve su verilerek sertleştirilir. Su 
soğutma işlemi aynı zamanda kalıp sıcaklığının da oda sıcaklığı seviyelerinde korunmasını sağlamaktadır. 
Uygulanan su soğutmalı deformasyon işlemi esnasında hızla soğuyan malzeme içerisinde karbon ve bor atom-
larının difüzyonu engellenerek mümkün olduğunca martenzit mikroyapı elde edilmeye çalışılır. Hızlı soğuma 
ile doğrudan ilgili olduğu bilinen martenzitik dönüşümün yüksek oranda, tercihen %100 olacak şekilde ger-
çekleştirilebilmesi için belirli bir hızının üstünde soğuma gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu hız genel olarak aşağıdaki grafikte verilmiş olan Zaman Sıcaklık Dönüşüm (ZSD) diyagramından belirle-
nebilmektedir.
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Şekil 1. Zaman Sıcaklık Diyagramı(ZSD)

 Şekil 2.Sıcak Şekillendirme Süreci

Östenitleşmeyi sağlamak üzere fırında ısıtılan ve bekletilen saclar fırından 800 ~ 950°C sıcaklıkla çıkış yap-
maktadır. Fırında ısıtılmış parçanın hızlı bir şekilde fırından prese taşınması gerekmektedir. Bu taşıma sürecin-
de parçanın sıcaklığı 600°C ~ 700°C mertebelerine düşmektedir. Presde basılan iş parçası,  kalıp çeliklerinin 
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içerisindeki  kanallardan geçirilen soğutma sıvıları ile soğutulmaktadır. Kalıp içerisinde şekillendirme ve so-
ğutma işlemlerine tâbi tutulan parçalar kalıptan 150°C ~ 200°C  civarında çıkarılmaktadır.

Sektörde yaptığımız araştırmalarda genellikle parçadaki kesme-delme işlemlerinin kalıp dışında yapıldığı göz-
lemlenmiştir. Kalıp içerisinde, başta çelikler olmak üzere yüksek sıcaklığa dayanabilen kalıp elemanlarının 
kullanıldığı tespit edilmiştir.

AMAÇ 

Sıcak şekillendirme kalıplarının Toyotetsu bünyesinde tasarlanıp üretilmesi, sektöre göre yenilikçi yöntemler 
elde edilerek kalıp yapılarının geliştirilmesi ve dünyada trend olan sıcak şekillendirme teknolojisi ile ilgili  
know-how elde edilmesi hedeflenmiştir. Sıcak şekillendirme kalıpları ülkemizde çok fazla gelişme göstereme-
miştir. Toyotetsu,sahip olduğu teknik kadro yapısını, elde edeceği know-how ile geliştirerek ülkenin gelişimi-
ne de katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Yaptığımız araştırmalarda sektörde genellikle kullanılan sıcak şekillendirme kalıplarındaki soğutma sistemle-
rinin, kesme-delme proseslerinin geliştirilebilir olduğu görülmüş ve yapılan çalışmalar bu gelişmeyi sağlaya-
cak doğrultuda ilerletilmiştir.

KAPSAM

Sıcak şekillendirme kalıplarındaki kalıp bileşenlerinin soğuk şekillendirme kalıplarına göre farkları ve gerek-
lilikleri detaylı olarak analiz edilmiş, tüm bileşenlerin sıcak şekillendirme sistemine  uyacak şekilde tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Sektörde genel olarak sıcak şekillendirilen parçalarda kalıp dışında lazer ile yapılan kesme delme işlemlerinin 
kalıp içine alınması ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında bizleri sektörün önüne geçirebilecek iyileştirme ça-
lışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca proses hızını arttırmak için soğutma sistemlerinin geliştirildiği çalışmalar,  kalıplarda yüksek ısı kay-
naklı kalıp bileşenlerinin  deformasyonlarını engellemek için  yapılan doğru ürün seçimleri ile imal usulleri 
projenin temel kapsamını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Sıcak şekillendirme kalıplarının tasarlanabilir ve üretilebilir hale gelmesi için yapılan araştırma ve incelemeler 
neticesinde  kalıpların çelik yapılarına ve kaplama türlerine, döküm yapılarına, hareketli elemanların çalışma 
şekillerine karar verilmiştir. Proses hızını arttırmak için soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak 
çelik yapısında yer alan su kanallarının çapları ve konumu üzerine çalışmalar yapılmıştır. Genel kalıp içi so-
ğutma sistemlerinden farklı olarak parçanın direkt sıvı teması ile soğutulması üzerine çalışmalar yapılmış ve 
sonucunda soğutma proses süresinde azaltma sağlanmıştır. İş parçasında sıcak form verme işlemi sonrasında 
kesme ve delmelerin lazer kesim ile yapılması yerine kalıp içerisinde yapılacak kesme çelikleri ve zımbaların 
tasarımları gerçekleştirilmiş, doğru zamanlama ile kesme delme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Bu çalış-
maların yanısıra hurda tahliyesi için kalıp çekirdek ve döküm yapısına uyacak şekilde  hurda tahliye sistemi 
geliştirilmiştir. 
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BULGULAR

-Soğutma hızını arttırma 

 Proses hızını arttırmak amacıyla çelik içerisinde yer alan sıvı kanalları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 

Şekil 3. 8mm ve 10mm çapındaki soğutma kanallarının çelikleri soğutması

Sabit kaynak debide, çeliklerin içinde bulunan soğutma sıvısı kanal çaplarının,  çeliklerin ve dolayısı ile iş 
parçasının soğuma hızını etkilediği görülmüştür. Kanalların pozisyonunun soğuma şeklini etikilediği görül-
müştür. Soğutma kanallarından geçirilen soğutma sularının akış şekli de  soğumayı etkileyen diğer bir faktör 
olarak tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak ısı transfer katsayının akışın türbülanslı hale geldikçe artması ile 
alakalı olduğu görülmüştür. Akışın türbülans özelliği kazanması ile ısı transfer katsayısıda gözle görülür ölçü-
de farklı bir ivme ile artış göstermektedir. Artan ısı transfer katsayısı ile birlikte kalıbın soğutulması daha hızlı 
hale gelecektir. Tasarlanan kalıplarda türbülanslı akış ile soğutmayı elde edebilmek için akışkanlar mekaniğine 
ait formüller kullanarak soğutma kanal tasarımları gerçekleştirilmiştir ve su debisine karar verilmiştir. Mevcut 
sistemlerde yapılan debi ölçümlerinde kalıp içi soğutma kanallarına, parça sıcaklığına ve kalıp büyüklüğüne 
göre değişken değerlerdeki debilerde su verilmekle beraber ortalama debi değeri 40~50 lt/dk.’dır. Tüm bu 
parametreler göz önüne alınarak uygun delik çapları ve konumları belirlenmiştir. Bu çaplar belirlenirken sabit 
debide çapın artışına ters orantılı olarak, düşen akış hızının da türbülanslı akışı sağlayamayacak kadar düşme-
mesine dikkat edilmiştir. Soğuma hızını arttırmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz bu 
yöntemler sonucunda sıvı parça ile temas etmektedir. Kullanılan iş parçasının sıvı temasından olumsuz etkilen-
me ihtimalleri de dikkate alınarak parçada meydana gelebilecek korozyon ve aşınmaya karşı çinko kaplamalı 
iş parçasının kullanılabilirliği teyid edilmiştir.
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Şekil 4. Reynold Sayısı  ile Isı Transfer Katsayısının İlişkisi

-Lazer Kesme ve Delme  Yerine Kalıpta Kesme ve Delme Yapılması 

Yapılan literatür araştırmalarında sektörde sıcak pres üzerinde delik delme ve kesme işlemlerinin delik geo-
metrilerindeki ve kesme hatlarındaki bozulmalar sebebi ile genellikle yapılamadığı ya da kısmi olarak uygula-
nabilirliği  görülmüştür. Sıcak şekillenen iş parçasınında sertlik değerleri çok yüksek olduğu için bu parçaların 
soğuduktan sonrada preslerde kesilip delinmesinin zımba ve kesme çeliği gibi parçalar üzerinde ciddi hasarlara 
yol açtığından dolayı bu yöntem yerine genellikle ek bir proseste lazer kesme yöntemi tercih edilmektedir.

Şekil 5. Sıcak şekillendirme sonrası soğutulmuş parçalarda yapılan kesme denemeleri ve kesme çelik-
lerinde oluşan hasar görselleri

Sektörde konu ile ilgili yapılan son çalışmalarda sıcak presler üzerinde deliklerin yarım kademe olarak deline-
bildiği ve kalan delme işleminin de soğuk presler üzerinde tamamlanabildiği görülmektedir. Bu şekilde lazerde 
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delik delme işlemine gerek kalmamaktadır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde  kesme ve delme işlemlerinin 
tamamen sıcak şekillendirme  kalıbı içerisine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada presin standart hare-
ketinden bağımsız bir zamanlama ile devreye girebilen tahrik sistemi devreye alınmıştır. İlk yapılan deneme-
lerde iş parçası sıcakken yapılan kesme çalışmalarında süneklik, soğutulduktan sonra yapılan çalışmalarda ise 
yüksek sertlik problemleri nedeni ile başarılı olunamamıştır. Bu sebeplerden dolayı kesme işlemlerini kalıpta 
parça soğurken ara sıcaklıklarda yapılması üzerine karar verilmiştir. Yapılan denemelerde optimum kesme ve 
delme sıcaklığına karar verilmiştir. Kalıp içerisine alınan kesme ve delme prosesi için hurdaları tahliye edecek 
sistem geliştirilmiştir.

-Isıya Dayanıklı Kalıp Bileşenlerinin Seçimi ve İmal Usûllerinin Belirlenmesi

Sıcak şekillendirme kalıplarında, ortamdaki yüksek sıcaklık ve soğutma sıvısının  bir çok standart kalıp bi-
leşenine olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yüksek sıcaklık genellikle kalıp elemanlarının mekanik özelliklerini 
bozmakla birlikte soğutma sıvısının da korozyon etkisi olmaktadır.

Kalıplarda kullanılan civatalar suya maruz kaldığı için galvaniz kaplatılmıştır. Bununla birlikte soğutma sıvı-
sını taşıyan hortumlar ısıya dayanıklı olarak seçilmiştir.Su giriş çıkışlarını sağlayan tüm bağlantı elemanları 
paslanmaz olarak imal edilmiştir. Gazlı yayların korunması hareketli elamanlarının çalıştığı noktalarda sızdır-
maz ısıya dayanıklı contalar kullanılmıştır. Aynı zamanda zımbaların seçiminde sıcaklık ve ısıya dayanıklılık 
parametresi dikkate alınmış ve  bu koşullara uyum sağlayacak kaplama türü seçilmiştir.

Ultra yüksek dayanımlı çelik saclarda yüksek imalat hızlarını sağlıklı bir şekilde sağlamak ve sürdürebilmek 
için aşınma ve ısıl şok direnci yüksek olan kalıp çeliklerinin ve kaplamalarının kullanılmasının gerekliliği 
görülerek ısıya dayanıklı sıcak iş takım çelikleri seçilmiştir. Bu çelik yapısına uyan kaplama türü belirlenip 
denemeler yapılmıştır. 

Yaptığımız araştırmalar ve iletişime geçtiğimiz imalatçılar ile görüşmelerimiz neticesinde bu sıcaklık ve aşın-
ma değerlerinde 1.2379ESR tipi sıcak iş takım çeliği (geliştirilmiş versiyonunun) kullanımına karar verilmiş-
tir. 1.2379ESR   çeliğin aşağıda sayılan özellikleri tercih edilmesini sağlamıştır. Çelikler:

•Yüksek ısıl yorulma direncine sahiptir.

•Çok yüksek sıcak mukavemet direncine sahiptir.

•Çok yüksek meneviş direncine sahiptir.

•Yüksek tokluk / süneklike sahiptir.

•İyi sıcak aşınma direnci vardır.

•Yüksek sıcaklıklarda çok iyi mekanik özelliklere sahiptir.

Sıcak form verme kalıbı uygulamalarında kaplanmamış olarak kullanılan  takım çeliklerinin 400°C üzerinde 
sıcaklıklara uzun süre maruz kaldığı, yüksek sürtünme kuvvetlerinin veya kontakt basıncının meydana geldiği 
durumlarda aşınma performansları yetersiz kaldığından kalıp çeliklerinin sektörde genellikle kaplama ile ko-
runduğu görülmüştür. Nitrürleme, plazma nitrürleme, lazer ile sertleştirme ve fiziksel buhar biriktirme (PVD) 
yöntemi kaplama yöntemlerinin en önde gelen seçenekler olduğu görülmüştür. Yan sanayilerimizin de desteği 
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ile yaptığımız denemelerde kalıp çeliklerinde PVD kaplama ile birlikte uyguladığımız ısıl işlem çalışmalarının 
sonucunda çeliklerde oluşan aşınmalar istediğimiz seviyelere indirgenmiştir.

SONUÇ

Çalışmaların sonucuna bakıldığında Toyotetsu bünyesinde tasarımlar gerçekleştirilip sistemsel iyileştirmeler 
yapılarak sıcak şekillendirme kalıpları üretilmiştir. Üretim sonrasında deneme aşamasında hedeflendiği gibi 
kesme prosesi sıcak şekillendirme prosesine dahil edilmiş ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesiyle proses 
süreleri başarıyla kısaltılmıştır. Bunun  yanısıra hurda tahliye sisteminde hurda akışını kolaylıkla yapabilecek, 
prese entegre vakum sistemi oluşturulmuş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle çeliklerle ilgili araş-
tırma ve geliştirme yapılmış bunun yanısıra sıcak şekillendirme kalıplarında ürün seçimi ve imal usullerine 
yönelik, özellikle çelikler ve kaplamaları konusunda   know-how elde edilmiştir. 

Elde edilen tüm tecrübe, bilgi ve yetkinlikler şirketimize ve ülkemize uluslararası platformda daha güçlü bir 
şekilde rekabet etme fırsatı oluşturmaktadır.
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FARKLI SICAKLIKLARDAKİ SU KÜRÜNÜN HARÇ NUMUNELERİNE ETKİSİ

Sema YILDIRIM1, S.Taner YILDIRIM2

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

Öz: Kürleme sıcaklığının çimento esaslı malzemelerin taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerini önemli ölçüde 
etkilediği bilinmektedir. Özellikle çimentonun erken dönemde sıcak su ile kürlenmesinde çimento hidratas-
yonu artar ve daha hızlı dayanım kazanmasına neden olur. Çok yüksek sıcaklıklarda kürlenmesi de harç iç 
yapısında tahribat oluşturur ve harç dayanımının düşmesine neden olur. Bu yüzden uygun kürleme sıcaklığı 
harcın fiziksel, mekanik ve durabilite özellikleri açısından ciddi önem taşımaktadır. Yapılan çalışmanın amacı; 
sıcak su kürünün, çimentolu harcın bazı dayanım ve durabilite özelliklerine etkisini incelemektir. Bu kapsam-
da yapılan deneysel çalışmalarda; sabit su/çimento oranı ve çimento miktarı kullanılarak eğilme dayanımı ve 
basınç dayanımı ile kılcal su emme için 40x40x160 mm ve rötre için 25x25x285 mm boyutlarında harç numu-
neleri üretilmiştir. Üretilen harç numuneleri 30°C, 60°C ve 90°C olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta ve 3 saat, 6 
saat ve 24 saat olmak üzere 3 farklı süre ile ısı ayarlı kür havuzlarında bekletilmiştir. Kürleme işlemi sona eren 
numunelere mekanik olarak eğilme dayanımı ve basınç dayanımı, durabilite için ise kılcal su emme ve rötre 
testleri yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarına göre; sıcak su kürü özellikle 60°C’lik sıcaklıkta dayanımları 
nispeten olumlu etkilemektedir. Harç numunelerinde kürleme sıcaklığı arttıkça kılcal su emme miktarında da 
artış görülmüştür. Diğer yandan kürleme sıcaklığı arttıkça büzülme miktarı da azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dayanım, Durabilite, Harç numuneleri, Kür süresi, Sıcak su kürü. 

1. GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Harç ihtiyaç duyulduğunda çimento, agrega, su ve katkı maddeleri kullanılarak üretilen, kalıplara yerleştirilen 
ve uygun kürleme koşullarında dayanım kazanan bir kompozit malzeme olarak tanımlanmaktadır [1,2]. Farklı 
amaçlar için üretilen harçlarda, istenilen dayanım seviyelerine ulaşmak için harcın uygun karışım oranına sa-
hip olması gerekir. Kalıplara dikkatlice yerleştirilmeli, sıkıştırılmalı ve uygun sıcaklıkta kürlenmelidir [3,4].

Harcın basınç dayanımının günümüz koşullarında 28 günden daha kısa sürede belirlenebilmesi için çeşitli yön-
temler geliştirilmiş ve bazı ülkelerde standartlaştırılmıştır.[5] Ülkemizde 1976 da Amerikan ASTM C684[6] 
yöntemlerini benimseyerek ‘Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması, Hızlandırılmış Kürü ve 
Basınç Dayanım Deneyi’ başlığı altında standartlaştırmıştır [7,8]. Harcın basınç, çekme, eğilme dayanımı, 
rötre ve geçirimlilik gibi özellikleri zamana bağlı olarak geliştiği için bu süreç içerisinde uygun ortam şartları 
sağlanmalıdır. Taze beton karışımı tamamlandığında hidratasyon hızı en yüksek seviyeye ulaşır ve bazı durum-
larda beton yaşı büyüdükçe hidratasyon da yıllar boyunca devam edebilir. Kısacası istenilen özelliklerde beton 
üretmede ve harcın dayanım kazanmasında ki en önemli faktör çimento hidratasyonudur. Çimentonun hidra-
tasyon hızını ve dolayısıyla dayanım kazanma hızını arttırmak için harcın içinde bulunduğu ortam sıcaklığı 
arttırılabilir [9]. Betona uygulanan yöntem ve kür süresi; hem taze harcın özelliklerine hem de sıcaklığa 
bağlıdır [10]. Kürleme sırasındaki sıcaklık ve bağıl nem, harcın dayanım gelişimini, mikro yapısını ve uzun 
süreli dayanıklılığını etkilemektedir[11].
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2. AMAÇ

Yapılan bu deneysel çalışmanın amacı bu tür durumlarda harcın içinde bulunduğu kür suyu sıcaklığının harcın 
fiziksel, mekanik ve durabilite özellikleri üzerine etkisini araştırmak ve en kısa sürede istenilen dayanım 
değerlerine ulaşmayı hedeflemektedir. 

3. KAPSAM

Bütün karışımlarda CEM I 42,5 R çimento tipi kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun kimyasal analizi Tablo 
1’de verilmiştir. Fiziksel ve mekanik özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Tüm karışımlarda agrega olarak 
özgül ağırlığı 2,57 olan doğal kum (0-4 mm) kullanılmıştır. Su olarak Kocaeli ili şebeke suyu kullanılmıştır.

Tablo 1. Çimentonun kimyasal analizi

Kimyasal Analiz % Kimyasal Analiz %

CaO                                      62,7 TiO2                                                            -

SiO2                                      20,5 Na2O                                     0,18

Al2O3                                                      4,65 K2O                                       0,41

Fe2O3                                                3,40 Klor (CI-)                               0,01

SO3                                                      2,21 Çözünmez kalıntı                   0,60

MgO                                     1,02 Kızdırma kaybı                      2,15

Tablo 2. Çimentonun fiziksek ve mekanik özellikleri

Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Özgül yüzey, cm2 /g                        3510

Özgül ağırlık, gr/cm3                          3,12

Priz başlama periyodu, dakika        153

Priz bitiş periyodu, dakika              188

Basınç dayanımı

2 gün, MPa                                      30,2

7 gün, MPa                                      51,1

28 gün, MPa                                    62,2

Deneysel çalışmalar kırma kum kullanılarak üretilen harçlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 
kullanılan çimento miktarı 400 kg/m3 , su/çimento oranı 0,60 olan karışım kullanılmıştır. Tüm karışımlarda 
sabit su/çimento oranı kullanılmış olup herhangi bir katkı malzemesi kullanılmamıştır. Karışımlarda kullanılan 
malzemeler ve oranları Tablo 3’de belirtildiği gibidir.
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Tablo 3. Karışım Dizaynı

Malzemeler Özgül ağırlık Ağırlık (gr)

Su 1,00 240

Çimento 3,12 400

İnce agrega 2,57 1598

4. YÖNTEM

Eğilme dayanımı için 40x40x160 mm boyutlarında, her kür süresi için 3’er adet prizma numuneleri kullanılmıştır 
ve numuneler üç nokta eğilme deneyi yapılarak kırıldıktan sonra 40x40x40 mm’lik kısımlarından basınç testi 
yapılarak kırılmıştır. 

Rötre testleri için 25x25x285 mm olan her sıcaklık için 5’er adet çubuk numune üretilmiştir. Üretilen numunel-
erin boy değişimleri belirlenen günlerde ölçülerek büzülme miktarı bulunmuştur.

Hazırlanan harçlara taze halde iken yayılma tablası kullanılarak kıvam testi yapılmıştır. Harç kıvamları 15-16 
cm aralığında tutulmuştur.

Üretilen numuneler kalıba döküldükten 24 saat sonra kalıptan çıkarılıp kürleme işlemine geçilmiştir. Nu-
muneler 30°C, 60°C ve 90°C de ısı ayarlı kür havuzlarında 3 saat, 6 saat ve 24 saat süre ile bekletilmiştir.

Kılcallık için 40x40x160 mm’lik numuneler iki parçaya kesilerek, 24 saat boyunca kürlenmiş 3’er adet numune 
kılcal su emme testi için; 10 dakika, 90 dakika ve 24 saat boyunca bir yüzeylerinden suya temas ettirilmiş ve 
her sürenin sonunda tartımları yapılmıştır.

Rötre testleri için hazırlanan numuneler bütün sıcaklıklarda 24 saat boyunca kürlenmiştir ve ASTM C490’a 
[12] göre; 1, 7, 28, 56, 90 ve 112 günlük rötre ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

5. BULGULAR

5.1. Eğilme Dayanımı

Eğilme dayanımı testleri 3 ayrı numune üzerinden elde edilen ortalama değerler alınarak grafikler 
oluşturulmuştur.

Şekil 1’de görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça zamana bağlı daha yüksek eğilme dayanımı elde edilmektedir. 
Sadece 3 saatlik süreçte 90°C’lik sıcaklıkta bir düşüş gözlenmektedir.
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Şekil 1. Kür suyu sıcaklıklarının eğilme dayanımına etkisi

5.2. Basınç Dayanımı

Basınç dayanımı testleri 3, 6 ve 24 saatlik numuneler için 3 ayrı numune üzerinde yapılmış ve ortalama 
değerlerine göre grafik çizdirilmiştir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi basınç dayanımı değerlerinde sıcak su küründe tutulan numuneler arasında en iyi 
değerler 60°C de elde edilmiştir. 90°C de kürlemenin numunelerin basınç dayanımları üzerine olumsuz etki 
ettiği görülmüştür.

Şekil 2. Kür suyu sıcaklığının basınç dayanımına etkisi

5.3. Kılcal Su Emme Deneyi

Kılcal su emme deneylerinde yapılan ölçüm sonuçları Şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. 30°C, 60°C ve 90°C kür suyu sıcaklığına sahip numunelerin kılcal su emme yüzdeleri

Sonuçlar incelendiğinde 30°C den yüksek sıcaklıklarda kürlenen numunelerin kılcal yolla içerisine daha fazla 
su emdiği görülmüştür. Özellikle 60°C de su emme en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Ayrıca kapilarite katsayıları da Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. 30°C, 60°C ve 90°C kür suyu sıcaklığına sahip numunelerin kapilarite katsayıları

Sıcaklık Kapilarite Katsayıları(cm2/sn)

10 dk. 90 dk. 1440 dk.

30°C 1,32x10-6 3,19x10-6 1,09x10-6

60°C 4,75x10-5 2,87x10-5 7,76x10-6

90°C 4,07x10-5 1,81x10-5 6,40x10-6

5.4. Rötre Deneyi

Rötre deneyi için hazırlanan numuneler 24 saat boyunca kürlendikten sonra çıkarılıp ilk ölçümleri yapılmıştır. 
Daha sonra oda sıcaklığında ki etüvde 7 gün, 28 gün, 56 gün, 90 gün ve 112 gün boyunca bekletilmiş ve 
her sürenin sonunda yeniden ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümlerin ortalamaları alınarak Şekil 4’de 
gösterilmiştir.

Şekil 4. 30°C, 60°C ve 90°C kür suyu sıcaklığına sahip numunelerin rötre değerleri (%)
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Sonuçlar incelendiğinde sıcaklık arttıkça harç numunelerinde büzülme miktarının azaldığı görülmüştür. Ayrıca 
30°C de ilk 28 gün içerisinde ki büzülme diğer sıcaklıklara oranla daha hızlı gerçekleşmiştir.

6. SONUÇ

Yapılan bu deneysel çalışmadan çıkarılan sonuçlar özetle aşağıdaki gibidir.

Sıcak kürlemenin harç numunelerinin eğilme dayanımında olumlu bir etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. 24 
saatlik bir kürleme sonucunda sıcaklık arttıkça harç numunelerinin eğilme dayanımı artmaktadır. 3 saatlik bir 
kürlemenin eğilme dayanımına fazla bir etkisi olmamakla beraber 90°C’de dayanım değerlerinin düşmesine 
sebep olmuştur.

Basınç dayanımında ise sıcak kürlemenin, harç numuneleri üzerinde 60°C’de en iyi sonuçları verdiği görülmüştür. 
90°C’lik sıcaklığın muhtemelen harç iç yapısında tahribatlara yol açtığı ve bu nedenle dayanımların düşmesine 
neden olduğu öngörülmüştür. Deneysel çalışma göz önüne alınarak basınç dayanımları için ideal kürleme 
sıcaklığının 60°C olduğu tespit edilmiştir.

Numunelerde kılcal su emme sıcaklıkla beraber artmıştır. Yüksek sıcaklıklarda kürlenen harç numunelerinin iç 
kısımlarında kılcallık artmakta ve bu da numunenin daha fazla kılcal su emmesine neden olmaktadır. Özellikle 
60°C de kılcal su emme oranında 30°C’de kürlenenen numunelere göre ciddi bir artış gözlenmiştir.

Rötre sonuçlarına bakıldığında, kürleme sıcaklığı arttıkça büzülme miktarının azaldığı görülmüştür. Tüm 
sıcaklıklarda zamana bağlı düzenli olarak artış gözlemlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde dayanım ve dayanıklılık açısından kür sıcaklıklarından hangisinin 
daha iyi olduğuna kanaat getirmek mümkün olmamaktadır. Ancak dayanım yönünden 60°C daha iyi sonuçlar 
vermis, dayanıklılık deneyleri olan kılcallık ve rötre için ise ortalama sonuçlar vermiştir. Bu nedenle 30°C ve 
90°C’lerde yapılan kürlemelere nazaran daha başarılı kabul edilebilir. Bundan sonraki süreçte araştırmaya de-
vam edilerek, diğer ara sıcaklıklar da araştırılacak ve 3, 7, 28 ve 90 günlük sonuçlarla kıyaslama yapılacaktır.
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YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜNDE TESTİN ÖNEMİ VE SELENİUM KULLANILARAK BİR TEST 
OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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Öz: Yazılım yaşam döngüsünde test büyük bir öneme sahiptir. Yazılım testleri, bir yazılım projesinin kaynak 
kodu kadar değerlidir. Günümüzde,  yazılım kalite beklentisinin artmasının yanı sıra, yetkin personel, zaman 
ve maliyet kısıtları nedeniyle yazılım testi giderek önem kazanmaktadır.  Özellikle kullanıcı arayüzü, yazı-
lımların son kullanıcıyla etkileşimde olan kısım olduğu için yazılım testlerinin daha detaylı ve hızlı yapılması 
beklenmektedir. Uzun vadede, sürdürülebilir yazılım testleri projenin maliyetini önemli ölçüde düşürür. Yazı-
lım geliştirme maliyetinin çoğu, yazıldıktan sonra yazılımı değiştirmek için yapılan bakımdır. Bunun nedeni 
testlerin hızlı bir şekilde kırılgan olması ve bakım yapmanın çok pahalı olmasıdır. Sistem uygulanmasındaki 
en ufak bir değişiklik, test scriptlerin çoğunu değiştirmeyi gerektirir. Örneğin, bir butonu yeniden adlandırmak, 
test bloğunu bozar ve testleri düzeltmek çok zaman alır. Artan kalite ihtiyacına cevap verebilmek için yazılım 
otomasyon faaliyetlerine başlanmadan önce beklentilerin, hangi yaklaşım ve araçların kullanılacağının belir-
lenmesi önemlidir. Bu çalışmada herkesin erişim sağlayabildiği örnek web uygulamalar üzerinden test senar-
yoları çıkarılmıştır. Çıkarılan senaryolara göre manuel olarak fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Selenium yazılım aracı kullanılarak oluşturulan test senaryolarına göre test otomasyon çalışması yapılmıştır. 
Selenium yazılım araçları detaylı olarak anlatılmış, Selenium IDE ve Selenium Web Driver araçları kullanı-
larak test otomasyon çalışması yapılmıştır ve arasındaki farklar kıyaslanmıştır. Otomatize edilen senaryoların 
grup halinde birlikte çalışabilirliği sağlanmıştır. Bu süreçte manuel test ve otomasyon test süreçlerini zaman, 
insan kaynağı, avantajı, dezavantajı, sınırlılıkları ve kullanılabilirlik farklılıklarının karşılaştırılması yapılmış-
tır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Yaşam Döngüsü, Yazılım Testi, Test Otomasyonu, Selenium IDE, Selenium Dri-
ver

GİRİŞ

Yazılım testi, Yazılım Geliştirme Yaşam döngüsünün (SDLC) en önemli aşamalarından biridir. Test işlemi, 
kaynak kodundaki, yazılımın işlevselliğinde hatalara yol açabilecek bugları bulmayı amaçlar. Test, yazılımın 
kalitesini arttırır. Test dediğimiz taktirde aklımıza öncelikle manuel ve otomasyon testi gelmektedir. Manu-
el test, bir tester’ın son kullanıcı rolünü oynadığı ve uygulamanın işlevselliğinin kullanıcı gereksinimlerine 
uygun olup olmadığını test ettiği bir yaklaşımdır. Tester’ın test stratejisini planlaması gerekir. Test caseleri 
manuel yazılmalıdır ve sonra test dataları hazırlanmalıdır. Bu test caselerinin yürütülmesi ve aynı zamanda 
elde edilen sonuçların beklenen sonuçlar ile eşleşen olup olmadığını kontrol de tester tarafından manuel ya-
pılmalıdır. Bu nedenle, manuel test çok zahmetli ve zaman alıcı bir görevdir. Tüm görevler yalnızca tester 
tarafından yapılması gerektiği için hatalar ortaya çıkabilir. Tester’ın uygulamanın işlevselliği hakkında bilgili 
ve test caselerini hazırlamak için çok yetenekli olması gerekir. Web testinde otomatik teknikler ise günümüzün 
rekabetçi ortamında ki şirketlere büyük faydalar sağlamaktadır. Test otomasyonu önceden tahmin edilmiş so-
nuçlarla gerçek sonuçların karşılaştırılması ve testlerin koşulmasını kontrol etmek için(test edilmiş yazılımdan 
farklı olan) belirli yazılımın kullanılmasıdır. Otomasyon testinde de test caseleri öncelikle manuel script olarak 
yazılır, ancak bu scriptlerin yürütülmesi kullanılan tool aracılığıyla otomatikleştirilir. Otomasyon testi test 
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caselerinin birçok kez tekrar edilmesi gerektiğinde çok yararlıdır. Bu nedenle, organizasyon gereksinimleri sık 
sık değiştiğinde veya bazı script setinin tekrar tekrar uygulanması gerektiğinde otomasyon testinin daha hızlı 
ve güvenilir olduğu görülür. Böylelikle insan kaynaklarına yapılan yatırım, test otomasyonu ile azalmaktadır. 

Yazılım testleri, bir yazılım projesinin kaynak kodu kadar değerlidir. Uzun vadede, sürdürülebilir yazılım test-
leri projenin maliyetini önemli ölçüde düşürür. Ancak, özellikle çalıştırılabilir, sürdürülebilir yazılım testleri 
yazmak çok zordur. Yazılım geliştirme maliyetinin çoğu, yazıldıktan sonra yazılımı değiştirmek için yapılan 
bakımdır.  Test otomasyonu da bir yazılım geliştirme projesidir. Bu nedenle her test otomasyon projesinin ba-
kım süreci de olmalıdır. Otomatik test caselerinin bakım süresi manuel olarak testleri koşmaktan bazen daha 
fazla bile olabilir. 

AMAÇ

Çalışmamızın temel amacı, web testlerinde zaman alan manuel görevleri azaltmaktır. Bu amaca ulaşmak için, 
öncelikle hangi test tool kulanılacağı belirlendi. Bunun sonucunda test otomasyon dünyasında önemli bir ko-
numa sahip olan Selenium Suite kullanılmasına karar verildi. Selenium’un en büyük avantajı, ücretsiz ve 
taşınabilir (portable) bir kütüphane olmasıdır. Doğrudan bir maliyete sahip değildir. Kütüphane ücretsiz olarak 
indirilebilir ve kullanılabilir. Hali hazırda yazılmış olan kodlar, herhangi bir ücret ödemeden kullanılabilir ve 
değiştirilebilir. İkinci konu olarak, iş kuralları ve sistem uygulamasındaki değişiklikler üretim kodunu değiş-
tirdiğinden ve bu scriptlerin buna göre güncellenmesi gerektiği için, teste harcanan zamanın neredeyse yarı-
sının otomatik test scriptlerin bakımı için olduğu analiz edildi. Test otomasyonunun artan maliyeti nedeniyle 
otomasyon süreci gözden geçirilerek, tüm test maliyetinin yüzde 10’unu geçmemek üzere bakım maliyeti olan 
test scriptlerin yazılması amaçlandı.  Bunun için bir uygulamadaki tüm test senaryolarını otomatize etmek 
yerine sadece regresyon setinin otomasyon senaryolarını ele almak gerektiği sonucuna varıldı.  Otomasyonun, 
“Kayıt ve Oynatma” eylemlerinden daha fazla olduğunu kabul ederek, test otomasyonu yazılım mühendisliği 
olarak değerlendirilmelidir. Yani test otomasyon projelerinin başında, bakım maliyetleri yazılım projeleri gibi 
düşünülmelidir.

KAPSAM

Bu çalışmada herkesin erişim sağlayabildiği örnek web uygulamalar üzerinden çıkarılan senaryolara göre ma-
nuel olarak fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Selenium yazılım aracı kullanılarak oluşturulan test 
senaryolarına göre test otomasyon çalışması yapılmıştır. Selenium yazılım araçları detaylı olarak anlatılmış, 
Selenium IDE ve Selenium Web Driver araçları kullanılarak test otomasyon çalışması yapılmıştır ve arasın-
daki farklar kıyaslanmıştır. Otomatize edilen senaryoların grup halinde birlikte çalışabilirliği sağlanmıştır. 
Manuel ve otomasyon testi arasındaki avantaj/dezavantajlar karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM

SELENİUM NEDİR?

Selenium, test otomasyon dünyasının önemli ürünlerinden biri haline gelen, açık kaynaklı, yazılım test 
otomasyon kütüphanesidir. Selenium tek bir araç değil, paketlerin oluşturduğu bir kütüphanedir. Bu sebeple 
Selenium Suite olarak adlandırılır.
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Selenium, birçok işletim sistemini, tarayıcıyı ve yazılım dilini desteklemektedir. Netflix, Google, HubSpot 
gibi büyük şirketlerde aktif olarak kullanılmaktadır. Suite’e ait paketler, farklı test problemleri ve farklı ihti-
yaçlar için çeşitli çözümler sunmaktadır. 

Desteklenen İşletim Sistemleri : Windows, MacOS, Linux, Unix

Desteklenen Tarayıcılar : IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari

Desteklenen Programlama Dilleri : Java, Python, C#, PHP, Ruby, Perl, JavaScript

SELENİUM BİLEŞENLERİ

Selenium bileşenleri 4 ana başlıktan oluşur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

I. Selenium Integrated Development Environment (IDE)

II. Selenium Remote Control (RC)

III. Selenium WebDriver

IV. Selenium-Grid

SELENİUM’UN AVANTAJLARI 

Açık Kaynak Olması: Selenium’un en büyük avantajı, ücretsiz ve taşınabilir (portable) bir kütüphane olma-
sıdır. Doğrudan bir maliyete sahip değildir. Kütüphane ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir. Halihazır-
da yazılmış olan kodlar, herhangi bir ücret ödemeden kullanılabilir ve değiştirilebilir.

Çoklu OS Desteği: Selenium, Windows, MacOS, Linux, UNIX, vb. birçok İşletim Sisteminde (OS) çalışabi-
lir ve bu sistemlerde geliştirilen senaryoları destekleyebilir. Örneğin, Windows işletim sistemi kullanarak test 
senaryoları oluşturabilir ve bu senaryoyu Linux tabanlı bir sistemde kolaylıkla çalıştırabiliriz.

Çoklu Tarayıcı Desteği: Selenium; Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, vb. birçok tarayıcıda 
destek sağlar. Bu sayede, testleri yürütürken aynı kod parçası ile birçok tarayıcıyı test etme imkanı sunar.

Paralel Test Yürütme: Bir web uygulamasını test ederken, uygulamanın farklı tarayıcılarda test edilmesi 
gerekebilir. Selenium WebDriver ve TestNG kullanarak bunu başarabiliriz. Yürütülecek fazla sayıda komut 
dosyası varsa ve bunları her bir tarayıcıda sırayla yürütmek gerekiyorsa, bu işlem hem zaman alıcı olur hem de 
tekrara düştüğü için sıkıcı hale gelir. Bu sorun, Selenium’un Paralel Test Yürütme fonksiyonu ile önlenebilir.

Framework Desteği: Selenium açık kaynak kodlu bir yazılım kütüphanesi olduğu için, piyasada bulunan 
Framework’ler tarafından rahatlıkla entegre edilebilir haldedir. Bu özelliği sayesinde yazılım geliştirme ve test 
dünyasında kullanılan önemli frameworkler (JUnit, TestNG, RobotFramework, NUnit vb) Selenium tarafından 
desteklenmekte ve gün geçtikçe yenileri, desteklenen frameworkler listesine eklenmektedir.

SELENİUM’UN DEZAVANTAJLARI 

• Yalnızca Web Testi Yapılabilmesi: Selenium, yalnızca web tabanlı uygulamaları desteklemektedir. Bu du-
rum bazı kurumsal test otomasyon araçlarının karşısında Selenium’u geriye atmaktadır. Selenium kullanarak 
herhangi bir işletim sistemi ve tarayıcıda testler yapılabilir, ancak yalnızca Selenium kullanarak mobil testler 
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yapılamamaktadır. Bunun için ek bir çözüm olarak WebDriver protokolünü kullanarak iOS ve Android mobil 
ve karma uygulamalar için Appium geliştirilmiştir.

• API Test Desteği Olmaması: Test senaryolarının otomatize edilmesinde Kullanıcı Arayüzü (UI) testleri ne 
kadar önemliyse, API testleri de aynı derecede öneme sahiptir. Çeşitli otomasyon araçlarında bulunan bu özel-
lik Selenium tarafından desteklenmemekte, yalnızca ek çözümler getirilerek API testleri yapılabilmektedir.

• Resmi Kontak Olmayışı: Firmalar, test senaryolarını otomatize etmek için kullandığı uygulamalara belirli 
bir yatırım yapmaktadır. Bu yatırımın karşılığında, iletişime geçilecek resmi (official) bir kontağın olmayışı 
sorunlara yol açabilmektedir. Selenium açık kaynak bir paket olması sebebiyle gönüllü çalışma prensibine 
sahiptir.

• Öğrenme Zorluğu: Günümüzün otomatikleştirilmiş test trendlerinden biri de kodsuz testtir(Record and 
Play). Bu yaklaşım, programlama bilgisi olmayan herkesin test otomasyonu yapabilmesine izin verir. Sele-
nium, kod yazılmadan test yapılmasına izin vermemekte (Selenium IDE dışında) doğrudan kodlama üzerine 
odaklanmaktadır. 

• Raporlama Eksikliği: Otomatik olarak oluşturulan raporların olmayışı, Selenium’un en büyük eksikliklerin-
den biridir. Selenium’daki test hatalarını yakalamak için, hata anında ekran görüntüsü ya da log alınamaması 
ekibin sorunu hızla belirlemesi ve müdahale etmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Farklı satıcılar/geliştiri-
ciler ve halihazırda oluşturulmuş frameworkler ile bu sorun aşılabilse de Selenium kişi (third party) çözümlere 
güvenmek zorundadır.

• Resim Tabanlı Testlerde Yetersizlik: Selenium, diğer kurumsal otomasyon araçlarına kıyasla görüntü/re-
sim doğrulama işleminde zorluk çekmektedir. Aslında bu durum birçok otomasyon aracında probleme sebep 
olmaktadır. Resim tabanlı testlerin yapılabilmesi için, geliştiriciler tarafından bu case’ler için öngörülmüş 
tasarım/geliştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

• Kurulum Zorluğu: Test otomasyonu için kullanılan bazı araçlar kurulum konusunda fazlasıyla kullanıcı 
dostudur. Benzer amaçla kullanılan otomasyon uygulamaları, uygulama kurulum dosyası yardımıyla rahatlıkla 
kurulup kullanılabilmektedir. Selenium’un kurulumu ise daha fazla işlem gerektirmektedir. 

TEST SENARYO OLUŞTURMA SÜRECİ

Bu bölümde sırasıyla herkesin erişim sağlayabildiği Halkbank.com.tr, Vakifbank.com.tr ve TCMB. Gov.tr 
uygulamalara ait arayüzlerin ve modüllerin fonksiyonel özellikleri belirtilmiştir.  Senaryo örneği aşağıda yer 
almaktadır.

HTS002-Test Senaryo: Halkbank.com.tr sayfasında “İnternet Şubesi” butonuna tıklandıktan sonra çıkan 
pencerede “Bireysel” butonunun test edilmesi.

Test Açıklaması: Ana menüdeki “ İnternet Şubesi “ butonunun üstüne gelinir. Daha sonra çıkan pencerede 
“Bireysel” butona tıklanarak doğru pencereye geçiş yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Beklenen Sonuç: “İnternet Şubesi” butonuna tıklandıktan sonra çıkan pencerede “Bireysel” butona tıklandı-
ğında doğru pencereye geçiş yapması.
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MANUEL YAZILIM TEST SÜRECİ

Bu bölümde fonksiyonel özellikler aşamasında yapılan çalışma sonucu oluşturulan test senaryolarının manuel 
test süreçleri gerçekleştirilmiştir. Manuel test süreci öncelikli Halkbank uygulama arayüzünün test senaryola-
rının manuel testleri yapılmıştır. Bu bölümdeki testler tamamlandıktan sonra Vakıfbank uygulama arayüzünün 
testleri yapılmıştır.  Bu testler tamamlandıktan sonra TCMB uygulama arayüzüne ait test senaryolarının ma-
nuel test süreçleri yapılmıştır.  

YAZILIM TEST OTOMASYON SÜRECİ

Bu bölümde Halkbank.com.tr uygulamasına ait bazı özelliklerin test senaryoları otomatize edilmiştir.

HTS016 numaralı senaryonun otomasyon örneği: Halkbank.com.tr sayfasında “ Kredi Hesaplama “ menü-
sünde, “Kredi Tutarı” ve “Ay” alanlarına veri girişi yapılıp, “Hesapla” butonuna tıklanarak hesaplama işlemi-
nin yapılıp yapılamadığı kontrol edilir. Selenium Web Driver ve Selenium IDE kullanılarak HTS016 numaralı 
otomasyon senaryosunun gerçekleştirilmiştir.

Selenium Web Driver kullanılarak HTS016 numaralı otomasyon senaryosunun gerçekleştirilmesi

Selenium IDE kullanılarak HTS016 numaralı otomasyon senaryosunun gerçekleştirilmesi

       

BULGULAR 

Selenium IDE ile Selenium Web Driver’ın Karşılaştırılması 

Selenium paketinin en basit çerçevesidir ve öğrenmesi en kolay olandır. Ancak, sadeliği nedeniyle, Seleni-
um IDE sadece bir prototip aracı olarak kullanılır ve daha sonra Web Driver’a aktarabileceğiniz basit test 
örnekleri ve test paketleri oluşturmak için kullanılır. Selenium IDE’de programlama da ön bilgi olmadan ya 
da çok az bilgiyle testler oluşturulur. Web Driver’da ise programlanma bilgisi gereklidir. Web Driver ayrıca 
test scriptlerinizi oluştururken farklı  programlama dilleri kullanmanıza olanak tanır. Selenium IDE’de müm-
kün değildir. Web Driver farklı tarayıcılar karşı test yürütmek için izin veren bir web otomasyon çerçevesi, 
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Selenium IDE ise sadece Firefox, Chrome tarayıcılarını destelemektedir. Daha gelişmiş test caseleri oluştur-
mak için Selenium Web Driver kullanılır. Selenium IDE sadece bir prototip aracı olarak kullanılmakta olup, 
gelişmiş test caselerini karşılayamamaktadır. Selenium Web Driver, özelleştirilmiş test sonuçları oluşturmak 
için kullanışlıdır. Selenium IDE ile bunu karşılamak oldukça zordur. Selenium IDE “Kayıt/Oynatma” özelliği 
sayesinde kullanıcının  web sayfasında gerçekleştirilen tüm kullanıcı eylemlerini kaydederek test senaryola-
rın otomatikleştirmesini sağlar. Kayıt oturumu tamamlandıktan sonra, tüm eylemleri yeniden oynatarak, web 
sayfaları sürekli olarak test edilebilir. Test otomasyonu komut dosyaları yazmak için kullanıcıların programla-
ma hakkında herhangi bir teknik bilgiye sahip olması gerekmez. Sadeliği nedeniyle, Kayıt/Tekrar çerçeveleri 
sınırlamaları ne olursa olsun tüm kullanıcılar için caziptir. Selenim IDE’ de Kayıt/Oynatma çerçevelerinin, 
testin yürütülmesinde tutarlılık problemi ve kodun yeniden kullanılabilirlik eksiklikleri nedeniyle bir dizi 
sınırlaması vardır. Asynchronicity dinamik web uygulamalarında önemli bir özelliktir. Sunucuya eşzamanlı 
çağrıların yapılması, sayfadaki her öğenin durumunu değiştirebilir. Selenium IDE’de kayıt/yeniden oynatma 
çerçevelerinin dinamik durum değişiminde sorunlar olduğu görülmektedir. Örneğin, gerçek senaryoda komut 
dosyasının tetikleyici olması için iletişim kutusunun kaybolmasını beklemesi gerekir, ancak sayfada bekleme 
iletişim kutusunu algılayamaz ve sayfada yanlış öğeye ulaştığından, bu nedenle test çalışması başarısız olur. 
Yani senkronizasyon sorunları vardır. Selenium IDE’de kodun yeniden kullanılabilirliği, kayıt/oynatma test 
çerçevelerinin bir diğer dezavantajıdır. Kullanıcı eylemlerini kaydederken, kayıt/yeniden oynatma çerçeve-
leri çerçeveye özgü kod segmentleri oluşturur. Bu nedenle, test çerçevesi değiştirildiğinde oluşturulan komut 
dosyası kodları güncelleştirilmelidir.  Otomasyon, “Kayıt ve Oynatma” eylemlerinden daha fazlasıdır. Yazılım 
yazma hakkında bildiğimiz tüm kurallar test otomasyonu için de geçerlidir. Test scriptleri, “Kendinizi Tekrar 
Etmeyin” gibi en azından basit kodlama ilkeleri uygulayarak tasarlanmalıdır. Kaynak kodları her sürümde 
değiştiğinden, test scriptleri buna göre güncelleştirilmelidir. Bakım maliyetini azaltabilmek amacıyla bir test 
otomasyonu scriptlerini güncellememiz gerektiğinde, yalnızca bir modülü, sınıfı, dahili veya makroyu, belki 
de yalnızca değişken bir değeri değiştirmemiz gerekir. Bu bakış açısı maliyeti önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Örneğin, bir nesne kütüphanesi ve fonksiyon kütüphanesi oluştururuz ve yeniden kullanılabilir test nesneleri 
ve fonksiyonlarını oraya koyarız. Bir test scriptine bakım yaparken, mümkün olduğunca ortak kütüphanelerde 
değişiklik yapmaya çalışılır. Ortak test kütüphaneleri üretim kodu ve gereksinimleriyle eşleştikçe yapılandır-
maya çalışılır. Test senaryosunu yeniden kaydetmek gerekmez. Web Driver ile bu kısım gerçekleştirilir. Ama 
Selenium IDE ile mümkün değildir.

Selenium Web Driver Kullanılarak Otomatik Testlerin Optimizasyonu

Bu bölümde Halkbank uygulamasının testlerinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Halkbank uygulamasının 
“İnternet Şubesi”, “Kredi Hesaplama”, “Kredili Mevduat”, “Mevduat Getirisi”, “Repo Getirisi”, “Hazine Bo-
nosu”, “Döviz Çevirici”, “Fon Tutarı” modülleri için 51 adet otomatik test senaryosunun optimizasyon çalış-
ması yapılmıştır. Örnek olarak Halkbank İnternet Şubesi modülü aşağıda gösterilmektedir.

Selenium Web Driver ile Uygulamaya Adına Göre Yazılan ve Otomatize edilen Test Senaryoları
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Halkbank uygulaması için yazılan 53 adet test senaryosundan (% 94) 50 si otomatize edildi, 3 adet senaryo ise 
otomatize edilememiştir. Vakıfbank uygulaması için yazılan 34 adet test senaryosunda (% 76,5) 27 si otomati-
ze edildi, 8 adet senaryo ise otomatize edilememiştir. TCMB uygulaması için yazılan 5 adet test senaryosundan 
tamamı otomatize edilmiştir.

Selenium Driver Test Aracı Test Otomasyon Sonuçları

Halkbank uygulaması için yazılan 53 adet senaryo çalıştırıldığında 24 dakika 45 saniye gibi bir sürede otoma-
tik test senaryolarının testleri tamamlanmaktadır. Vakıfbank uygulaması için yazılan 34 adet senaryo çalıştı-
rıldığında 17 dakika 10 saniye gibi bir sürede otomatik test senaryolarının testleri tamamlanmaktadır. TCMB 
uygulaması için yazılan 5 adet senaryo çalıştırıldığında 2 dakika 53 saniye gibi bir sürede otomatik test senar-
yolarının testleri tamamlanmaktadır.

TEST OTOMASYONU VE MANUEL TESTİN KARŞILAŞTIRILMASI

Manuel testlerin uygulama hızı, test insan kaynağı tarafından yapıldığından yavaştır, bu nedenle zaman alıcı 
ve sıkıcı olmaktadır. Otomasyon testi, test durumlarını insan kaynaklarından çok daha hızlı yürütmektedir. Test 
otomasyonunda test senaryoları otomasyon aracı kullanılarak gerçekleştirilir, böylece otomasyon testinde daha 
az test cihazı gerekmektedir. Bu nedenle insan kaynaklarına daha az yatırım ihtiyacı görülmektedir. Manuel 
testte, zor olan karmaşık testler yazmak için programlama yapılamamaktadır. Test otomasyonunda ise test 
cihazlarında programlanabilen otomasyon testleri, zor testler ortaya çıkarmak için karmaşık testler programla-
nabilir. Manuel testler daha az güvenilirdir, çünkü testler insan hataları nedeniyle her seferinde hassas şekilde 
yapılamamaktadır. Otomasyon testi daha güvenilir ve daha az hata içermektedir.

SONUÇLAR

Çalışmada manuel ve otomatik test süreçleri değerlendirildiğinde test otomasyonu ile otomatize edilen test-
lerin ileriki süreçlerde zamandan ciddi oranda kazanç sağladığı sonucuna varılmıştır. Test süreçlerinde ve 
aktivitelerinde ileriki zamanlarda daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Test otomasyon 
ve manuel test karşılaştırılmıştır. Selenium IDE ve Selenium Web Driver araçları kullanılarak test otomasyon 
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çalışması yapılmıştır ve arasındaki farklar kıyaslanmıştır.  Selenium Web Driver kullanılarak otomasyon test 
senaryoların başarı yüzdesi hesaplanmıştır. 
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THE MODELLING OF HUMAN CERVICAL SPINE FOR THE INVESTING OF WHIPLASH 
INJURY MECHANISM

Nuray KORKMAZ CAN1

1 Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Abstract: Injuries to the head-neck system of drivers and passengers in car accidents have been a major cause 
of permanent disabilities or even death. Rear-end automobile impacts cause whiplash injuries the majority 
of which can recover in a short time. Yet, the injuries in some rear-end crashes cause long-term health issues 
and disabilities. Therefore, the whiplash injury mechanisms that cause injuries to the head and the neck, are 
tried to be explained and simulated using mathematical models of the head and the neck. In this study, a two 
dimensional physical model which is composed of a head, seven cervical vertebrae and a mass representing 
below the T1 vertebrae, is presented for human head and neck system. The model with 24 degrees of free-
dom is considered as concentrated masses, which represent the different body segments, interconnected by 
springs and dampers. The head and vertebrae are modelled as rigid bodies and soft tissues (intervertebral discs, 
facet joint, ligament and muscles) are modelled with conventional mechanical joint as massless springs and 
damper elements. Moreover, inertial properties, masses of the human cervical spine vertebrae and initial neck 
curvature are taken from literature. Spring and damping coefficients for soft tissues are nonlinear and thus, soft 
tissue behaviour was reflected to the head-neck system. Lagrange method is used for deriving the mathematical 
model of the human cervical spine.  Then, simulation results are presented to assessment of whiplash injury 
mechanism and development of injury prevention systems.

Keywords: neck model, modelling and simulation, whiplash, rear impact

INTRODUCTION 

Frontal, Lateral and Rear Collision can be source of whiplash injury, but it was reported that rear end col-
lisions are the common source of whiplash injury in motor vehicle collisions by 52 % of the injuries. (ref). 
Several studies have been conducted to reveal the mechanism of whiplash injury [1, 2, 3].But the explanation 
of this injury mechanism has not been clear yet. Whiplash injuries were often defined as soft tissue such as 
facet capsule, the intervertebral discs and the upper cervical ligament [1]. Headache, radicular deficit, cranial 
nerve/brain stem disturbance, cervical spine osteoarthritis, fatigue, anxiety, sleep disturbance, blurred vision, 
forgetfulness, illness/disability, worry and stress were the main symptoms of whiplash injury. The majority of 
whiplash patients recover following week, yet, about 40% of the patients suffer from post-whiplash syndrome

Horst, 2002 developed a three detailed multibody neck model with rigid bodies for vertebrae and massless 
spring and damper for soft tissue. Frontal, lateral and rear end sled experiments were simulated and compared 
with experimental data to validate the model. A four segment model had been developed by Garcia and Ravani, 
2003. Simulation results of the model were compared with the existing experimental data. Collision severity, 
head/headrest separation, the initial head orientation in the sagittal plane on the S-shape kinematics of the cer-
vical spine and the resulting neck loading were obtained from the model. A new lumped-parameter head and 
neck model was developed to analyze the low speed rear impacts by Himmetoglu et al. The model was two 
dimensional (2D) and was composed of neck with seven vertebrae, head and first thoracic vertebra ( 1T ). The 
model validation was made by using the data of JARI rear impact sled tests.
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AIM

A multibody dynamics model was developed to simulate the head-neck response during rear-end collision for 
explaining whiplash phenomenon.

SCOPE 

A two dimensional physical model which is composed of a head, seven cervical vertebrae and a mass repre-
senting below the T1 vertebrae, is presented for human head and neck system. The model with 24 degrees of 
freedom is considered as concentrated masses, which represent the different body segments, interconnected 
by springs and dampers. The head and vertebrae are modelled as rigid bodies and soft tissues (intervertebral 
discs, facet joint, ligament and muscles) are modelled with conventional mechanical joint as massless springs 
and damper elements

METHOD 

A multibody dynamics models are simple and easy to validate. Therefore, models are extensively used in many 
studies for characterizing the biodynamic behaviours of the human body. The current model were developed 
as rigid bodies connected using massless spring-damper elements in the sagittal plane shown in Figure1. Each 
vertebra had 3 degrees of freedom. Each body segment can perform two translational and one rotational mo-
tion.

Figure 1: Lumped parameter model in the initial position (adapted from Van Der Horst MJ, 2002)

This model can be analysed using Lagrange’s principle as given by:

k
k k k

d L L R Q
dt q q q
 ∂ ∂ ∂

− + = ∂ ∂ ∂ & &
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where L is the Lagrangian given by L = T - V, kq&  is the generalized velocities, kq  is the generalized coordi-

nates, kQ  is the generalized forces and R is the Rayleigh dissipation function. The equation of motions are ;

;
k k k

I I
Ci Ci Ci T T TX X X Xζ ζ= − = −                                                                                                                        (1)

;
k k k

I I
Ci Ci Ci T T TY Y Y Yη η= − = −                                                                                                                          (2)

;
k k k

I I
Ci Ci Ci T T Tϕ θ θ ϕ θ θ= − = −                                                                                                                          (3)

( ) ( )1 11 1 0h h x h C x h Cm c kζ ζ ζ ζ ζ+ − + − =&& & &                                                                                                                   (4)

( ) ( )1 11 1 0h h y h C y h Cm c kη η η η η+ − + − =&& & &                                                                                                               (5)

( ) ( )1 11 1 0h h t h C t h Cm c kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ − + − =&& & &                                                                                                             (6)

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 1 1 21 2 1 2 0C C x h C x C C x h C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                         (7)

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 1 1 21 2 1 2 0C C y h C y C C y h C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &                                           (8)

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 1 1 21 2 1 2 0C C t h C t C C t h C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & &                                                (9)

( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2 2 3 1 2 2 32 3 2 3 0C C x C C x C C x C C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                         (10)

( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2 2 3 1 2 2 32 3 2 3 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &                                      (11)   

( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2 2 3 1 2 2 32 3 2 3 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & &                                     (12)

( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 3 3 4 2 3 3 43 4 3 4 0C C x C C x C C x C C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                   (13)

( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 3 3 4 2 3 3 43 4 3 4 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &
 (14)

 

( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 3 3 4 2 3 3 43 4 3 4 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & & & & & &                                        
(15)

( ) ( ) ( ) ( )4 4 3 4 4 5 3 4 4 54 5 4 5 0C C x C C x C C x C C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                   (16)

( ) ( ) ( ) ( )4 4 3 4 4 5 3 4 4 54 5 4 5 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &
 (17)

 

( ) ( ) ( ) ( )4 4 3 4 4 5 3 4 4 54 5 4 5 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & & & & & &                                        
(18)

( ) ( ) ( ) ( )5 5 4 5 5 6 4 5 5 65 6 5 6 0C C x C C x C C x C C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                   (19)

( ) ( ) ( ) ( )5 5 4 5 5 6 4 5 5 65 6 5 6 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &
 (20)

 

( ) ( ) ( ) ( )5 5 4 5 5 6 4 5 5 65 6 5 6 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & & & & & &                                        
(21)

( ) ( ) ( ) ( )6 6 5 6 6 7 5 6 6 76 7 6 7 0C C x C C x C C x C C x C Cm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                   (22)

( ) ( ) ( ) ( )6 6 5 6 6 7 5 6 6 76 7 6 7 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &
 (23)
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( ) ( ) ( ) ( )6 6 5 6 6 7 5 6 6 76 7 6 7 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & & & & & &                                        
(24)

( ) ( ) ( ) ( )7 7 6 7 7 1 6 7 7 17 8 7 8 0C C x C C x C T x C C x C Tm c c k kζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ− − + − − − + − =&& & & & &                                   (25)

( ) ( ) ( ) ( )7 7 6 7 7 8 6 7 7 87 8 7 8 0C C y C C y C C y C C y C Cm c c k kη η η η η η η η η− − + − − − + − =&& & & & &               (26)
 
 

( ) ( ) ( ) ( )7 7 6 7 7 8 6 7 7 87 8 7 8 0C C t C C t C C t C C t C CI c c k kϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − + − − − + − =&& & & & & & & & &                                   (27)

The position of centre of gravity for MBD models were calculated from the geometry of the 50th percentile 
male cervical spine. The mass, moment of inertia of each segment, origin of coordinate system and centre of 
gravity of the MBD model are summarized in Table 1.

Table 1:.The parameters of the lumped parameter model of head and neck (adapted from Van Der Horst MJ, 
2002)

Spring (k) and damping (c) coefficients for soft tissues were considered as nonlinear as shown Table 2; there-
fore, nonlinear muscle behaviour would be reflected to the model. The experimental results in literature shown 
that cervical spine had different stiffness characteristics during flexion and extension motions. Thus different 
stiffness values were used in the model for each joint during flexion and extension. 

Table 2: The parameters of the lumped parameter model of head and neck
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RESULTS 

The equation of motion of a 24 degrees of freedom human neck model are solved in Matlab numerically with 
Runge-Kutta numerical method. It was chosen fix step size which minimizes computational cost, while maxi-
mizing solution accuracy.The input of the model was taken from Allianz Zentrum für Technik, Germay (AZT) 
as shown in Figure 2. Input to the system was the motion of T1 representing whole interpolated spine segment 
(T1+T2+T3). In the figure, a solid dark curve shows the mean value of the upper and lower experiment limits. 

Figure 2:T1 kinematics with respect to sled versus time. Simulated response to 5g rear end impact of the 
neck model with passive muscle behaviour compared to AZT volunteer response (adapted from Van Der 

Horst MJ, 2002).

It can be seen from Figure 2 that a significant response of the body after impact between 0 and 50 ms was 
observed. After 60 ms, torso was pushed and accelerated towards forward along x axis and upwards along y 
axis direction.

 By using the input data into the motion equations, head movements were obtained (Figure 3). It can be derived 
from Figure 3 that in the beginning state of the impact the head was stationary thanks to its inertia. Due to this 
stable position of the head, lower and upper cervical segments were intrinsically moved in opposite directions, 
i.e. they makes flexion and extension movements. This phenomenon was also observed in experimental results, 
that is cervical spine of the human body turns into S-shaped position from the natural posture. According to the 
experimental data, displacements of the T1 and head were increases up to their maximum extend between 100 
ms  and 200 ms (Figure 3). Our simulation results were in agreement with the actual data. Around 200 ms the 
head and torso were thrown forward by the force of the car seat. Trend of the angular displacement of the head 
was in agreement with the experiment data. 
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Figure 3:T1 kinematics with respect to sled versus time. Simulated response to 5g rear end impact of the 
neck model with passive muscle behaviour compared to AZT volunteer response (adapted from Van Der 

Horst MJ, 2002)

CONCLUSION 

In this study a simple and useful model of a part of the human spine that can simulate whiplash phenomenon 
was presented. X, Y displacement and rotation around Z axis of head and segments of the cervical spine were 
compared with experimental data. Results obtained from mathematical model will gain insight into the deter-
mination of the cause and level of injuries in a simple, effective and economical way. The results can be used 
to develop better restraint systems, safer seats, etc. However, more realistic models need to be developed to 
reach the actual head trajectories in future. 
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SIRALI ENJEKSİYON ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK SÜTTE YAĞ MİKTARININ 
ÖLÇÜLMESİ

Alime Gül GÖNEŞ1, İbrahim IŞILDAK

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, İstanbul\ Türkiye
Öz: Süt yağı sütün en değerli kısmı olarak bilinmektedir. Sütün bileşimindeki yağ oranı, süt teknolojisinde 
üretim planlama, proses şekillendirme, maliyetlendirme aşamalarında önemli bir parametredir. Sütün yağ mik-
tarının otomatize edilmiş bir sistemde belirlenmesi amacıyla Funke Gerber süt bütirometresi %97 oranında 
hacimsel olarak küçültülerek mini-bütirometre geliştirildi.  Sıralı enjeksiyon analiz (SEA) sistemi mini-bütiro-
metreye reaktanları aktaracak şekilde tasarlandı. Bunun için tüm bağlantı elemanları yeniden boyutlandırıldı, 
hacimsel ölçümler yapılarak bilgisayar programı sayesinde deney prosedürü ortaya çıkarıldı. Prosedür gereği 
tüm reaktanlar mini-bütirometrenin hacmiyle orantılı olarak yeniden ayarlandı. 10 farklı süt örneğinin analiz-
leri 3’ er tekrarlı olacak şekilde yapıldı. Aynı örneklerin yağ miktarları Gerber yöntemi kullanılarak hesaplandı. 
Elde edilen bulgular istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde, sonuçların dağılımları arasında anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edildi.   

Anahtar Kelimeler: Sıralı enjeksiyon analizi, yağ analizi, gerber yöntemi, bütirometre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Süt ve süt ürünlerinin duyusal kalitesini belirleyen, tüketicinin talep ettiği kalite ve standartta üretilmesini 
belirleyen en önemli parametre sütün içerdiği yağ oranıdır (Metin, M., 2005; Jensen, R.G., 1995; Walstra, P., 
Geurts, T.j., Noomen, A., Jellema, A. ve Boekel, M.A.J.S., 1999). Bununla birlikte; süt yağı, süt ve ürünlerinin 
maliyetinin belirlenmesinde, üretilecek ürünün proses planlamasının yapılmasında da en önemli rolü oynur 
(Kasırga, O., Çimen, M., İnal, T. ve Gayretli, D., 2014; Miller, G.D., Jarvis, J.K. ve McBean, L.D., 2000; Ta-
yar, M. ve Şen, M.K.C., 1995). Süt işletmelerinde çiğ süt alımı ile başlayan rutin kalite kontrol analiz izleme 
değişkenleri; pH, titrasyon asitliği (toplam asitlik), yağ, protein, kuru madde oranı ve antibiyotik testleridir 
(Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği, 23964). Sektörel uygulamalar, Türk 
Gıda Kodeksi Mevzuatı ve ISO 22000 uygulamaları esas alınarak incelendiğinde, günlük olarak her çiğ süt 
partisinde analizi yapılması gereken en önemli parametreler; pH ve titrasyon asitliği ile yağ oranı olduğu vur-
gulanmaktadır (Tekelioğlu, O. ve Çimen M., 2011; Yurtbilir, S., 2008; Beykaya, M., 2010; Türk Gıda Kodeksi 
Fermente Süt Ürünleri Tebliği, 27143; Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler 
ve Sadeyağ Tebliği, 25784; Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği, 25784). Özellikle bu 
üç parametre, süt ve proses aşamalarından sonra süt ürünlerinin lezzet, tekstürel yapı, kalite, dolayısıyla da 
tüketici tercihlerini doğrudan etkilemektedirler (Yıldırım, S. ve Çimen M., 2009; Ayar, A. ve Sert, D., 2006; 
Jensen, R.G., Ferries, A.M. ve Lammi-Keefe, C.J., 1991; Gresti, J., Bugaut, M., Maniogui, C. ve Bezard, J., 
1993; Karay, N., Lopez, C., Lesieur, P. ve Ollivon, M., 2004). Sütte yağ oranının belirlenmesinde Babcock, 
Roese, Gottlieb ve Gerber yöntemleri kullanılmaktadır. Türkiye’ de sütte yağ analizi Gerber yöntemi kullanı-
larak yapılmaktadır (Omurtag, A.C., 1973; Kurt, A., Çakmakçı, S. ve Çağlar, A., 1993; Kurt, A., 1977; http://
fac.ksu.edu.sa/sites/default; http://gida.erciyes.edu.tr/dosyalar/dokumanlar).

Sıralı Enjeksiyon Analiz (SEA) yöntemi, mikrolitre seviyelerinde örnek ve reaktanla çalışmaya olanak sağ-
layan, analitik tespitler ve proses kontolünü otomatize etmek amacıyla kullanılan akış esaslı bir yöntemdir 
(Ruzicka, J. ve Hansen, E.H., 1998; http://www.ideiam.com; Karlberg, B. ve Pacey, G.E., 1989; Ruzicka, J. ve 



262

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Hansen, E.H., 1998) SEA sistem, düşük sarf malzeme maliyeti sağlaması, tasarımdan kaynaklanan kolaylığı 
ve bu sayede pek çok çalışma için kullanılabilmesi, düşük bakım ihtiyaçları, kullanım kolaylığı sağlaması ile 
son dönemde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Tüm sistem, kullanıma uygun olarak geliştirilmiş bir 
bilgisayar programı tarafından kontrol edilmektedir. Sisteme analize uygun olarak eklenecek sensörler, yapısal 
analizler ile sistem dizaynı ergonomiktir, ayrıca farklı kimyasal içerikli matriser ile çoklu analizi aynı anda 
yapmaya olanak sağlamaktadır (Staden, J.F. ve Stefan, R.I., 2004; Kansiz, M., Gapes, J.R., McNoughton, D., 
Lendl B. ve Christion K., 2001; Tarhan, İ., 2011; Yadigaroğlu, Ç., 2002). Analizde örnekleme, kimyasal türet-
me, seyreltme, standart ekleme gibi proses koşulları SEA sistemin yazılımı sayesinde değiştirilebilir (Infante, 
C.M.C., Masini, J.C. ve Santos, A.C.V., 2011). SEA tekniği basitliği ve kolaylığı ile örnek manipülasyonlarını 
otomatize edecek bir yöntemdir. SEA yöntemi ilerlemiş teknoloji sayesinde ucuz donanımlara gereksinim du-
yulan bir yöntem halini almıştır. Geliştirilen bilgisayar programları ile araştırmacılara kendi konuları ile ilgili 
özel tasarımlar yapma imkanı sunmasının yanı sıra endüstriyel uygulamaları ile analiz yöntemlerinin süresini 
kısaltarak üretim ve kalite kontrol açısından avantajlar sağlamaktadır (Fang, Z., 1996; Kuşçu, M., 2008; Fang, 
Z., 1996; Schindler, ve diğerleri, 1998). Sıralı Enjeksiyon Analizi (SEA), enstrümental analizlerde, kimyasal 
reaksiyonlar içeren sürekli ayırma proseslerinde, reaksiyon ürünlerinin kimyasal reaksiyon gelişimini tanımla-
mada, manuel olarak yapılan pek çok kimyasal ve fiziksel işlemlerde kullanılmakta, bu işlemlerin otomasyo-
nunu sağlamaktadır. Bununla birlikte, analizlerde hızlı, kesin ve doğru sonuçların elde edilmesini kolaylaştır-
maktadır (Kolev, S.D. ve Mckelvie, I.D., 2009; Staden, J.F ve McCormack, T., 1998; Fletcher, P.J. ve Staden, 
J.F., 2003; Staden, J. F., ve  Merwe, T. A. 1998; Silva, F.V., Souza, G.B., Ferraz, L.F.M., ve Nogueira, A.R., 
1999). 

AMAÇ 

Çalışmada, süt ve süt ürünleri endüstrisi için üretim planlama, nihai ürünün duyusal özellikleri ile ekonomik 
değerlendirme aşamalarında önem arz eden bununla birlikte, yasal olarak analiz edilmesi zorunlu parametre-
lerden biri olan sütün yağ oranın yeni bir teknik ile bulunması amaçlanmaktadır. Halihazırda kullanılan Gerber 
yönteminin Sıralı Enjeksiyon Analiz (SEA) sistemine adapte edilmesi ile sütte yağ analizi yapabilen yeni bir 
yarı otomatize analizör cihazın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında; sütte yağ analizi yöntemi literatür seviyesinde belirlenmiş, aynı zamanda süt endüstri-
sinde önemli markaların fabrikaları gezilerek analiz yöntemi yerinde gözlenmiştir. Gerber yönteminde kulla-
nılan süt bütirometresi sanayide önemli bir yeri olan cam firması ile yapılan ortak çalışma ile %97 oranında 
küçültülmüştür. Sıralı Enjeksiyon analiz sistemi sütte yağ analizi yapacak şekilde tüm bağlantı elemanları ile 
yeniden tasarlanmıştır. Sistem tasarımı yapılmasının ardından belirlenen hacimler doğrultusunda bilgisayar 
programı analizi yapacak şekilde güncellenmiştir. Tasarlanmış olan mini süt bütirometresi sisteme dahil edile-
rek sütte yağ analizi gerçekleştirildi. 

YÖNTEM

Kullanılan Kimyasallar 

Kullanılan sülfürik asit ve amil alkol stok çözeltileri Merck firmasından (Darmstadt, Germany) tedarik edildi. 
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Kullanılan Cihazlar

Sistemde kullanılan deiyonize su (Millipore Simfilter, ABD) deiyonize su cihazından elde edildi. Sıralı Enjek-
siyon Analizi (SEA) tasarımında iki yollu peristaltik pompa VICI (Model:CP-DSM, ABD), çoklu valf VICI 
(Model: EMHMA-CE, ABD), taşıyıcı borular (Small Parts Inc., ABD) kullanıldı. Gerber süt bütirometresi 
(Sichler, Germany) firmasından temin edildi. Gerber santrijüj (Nova Safety, ABD), santirüj cihazı (scilogex, 
ABD) kullanıldı. 

Kullanılan Programlar

SEA sistemi teknik ekipmanlarının kontrolü FlozF (Global FIA Inc., ABD) programı kullanılarak gerçekleştirildi. 

İstatistiksel Analiz 

Sonuçların istatistiksel analizinde SPSS (IBM, ABD) paket programı kullanıldı.

Mini Bütirometrenin Tasarımı

SEA sistem kullanılarak sütte yağ analizi yapmak amacıyla mini süt bütirometresi tasarlandı. Bu amaçla, Fun-
ke Gerber süt bütirometresi %97 oranında küçültülerek mini bir bütirometre elde edildi

Şekil 1. Tasarlanan mini bütirometre

SEA Sistemin Tasarımı 

Sıralı enjeksiyon analiz sistemi sütte yağ analizi yapmak amacıyla dizayn edildi. Tüm bağlantı boruları siste-
min gerekliliği doğrultusunda tasarlandı. Sistemin hacmi hesaplandı ve bu hacimler kullanılarak Flozf prog-
ramı optimize edildi. Sistem tamamen boş iken 3. kanal amil alkol, 4. kanal sülfürik ve 5. kanal süt ile doldu-
ruldu. Flozf programı reaktanların hat boyunca karışmasını önleyecek şekilde programlandı. Sistem aspirate 
modunda çektiği reaktanı ana hatta yolladığı ve ana hattın hacmi, taşıyıcı çeken boru ile birlikte 192.33 µL 
olduğu için reaktanlar sülfürik asit ve süt miktarı 3’ e bölünerek bütirometreye gönderildi. Sülfürik asit çekimi 
bittiğinde sistemin tamamen boş olup süt ile karşılaşmayacağından emin olunduğunda sistemin süt örneğini 
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çekmesi sağlandı. Sistemde hatlar; 1. kanal sisteme hava; 2. kanal sisteme saf su; 3. kanal sisteme amil alkol; 
4. kanal sisteme sülfirik asit; 5. kanal sisteme süt; 13. kanal bütirometreye reaktan aktarmak üzere tasarlandı.

Deney Tasarımı 

SEA sistem kullanılarak sütte yağ tayini yapmak amacıyla Funke Gerber süt bütirometresinden %97 oranında 
küçük hacimle tasarlanan mini süt bütirometresi SEA sisteme entegre edildi. Mini bütirometreye sırayla 300 
µL sülfürik asit, 330 µL süt örneği, 30 µL amil alkol eklendi. SEA sistem ile yağ analizinde taşıyıcı kullanıl-
madı. Son olarak, mini bütirometre 10 dakika 1100 devirde santrifüj edilip süt yağı hesaplandı. İşlem 3 kez 
tekrarlandı. Her bir süt örneği Gerber yöntemi ile 3’ er kez analiz edildi. Analiz sonucunda elde edilen tüm 
veriler Çizelge 4.11’ de özetlendi

BULGULAR

SEA sistemde 10 farklı süt örneğinin yağ oranı tayini yapıldı. Örneklerin yağ oranı aynı zamanda Gerber yön-
temi ile de kontrol edildi. Sonuçlar SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edildi

Çizelge 1. Süt örneklerinde SEA sistem ile elde edilen yağ miktarları ile Gerber yöntemi ile elde edilen 
yağ miktarları

     Örnek Gerber Yöntemi (%Yağ) SEA Sistem 
(%Yağ)

Süt Örneği-1 2.6±0.016 2.9±0.068

Süt Örneği-2 3.8±0.008 3.7±0.092

Süt Örneği-3 3.7±0.009 3.6±0.014

Süt Örneği-4 3.5±0.007 3.7±0.045

Süt Örneği-5 3.6±0.012 3.7±0.029

Süt Örneği-6 3.8±0.006 3.8±0.052

Süt Örneği-7 3.8±0.005 3.9±0.063

Süt Örneği-8 3.7±0.032 3.9±0.058

Süt Örneği-9 2.3±0.027 2.1±0.023

Süt Örneği-10 3.6±0.025 3.5±0.049

SPSS programında yer alan Mann Whitney U-testi ile P değeri 0.739 olarak hesaplanmıştır. 0.739 > 0.05 ol-
duğundan H0 kabul edilir. Yani iki yöntemin sonuçları eşit dağılmaktadır. İki yöntemin sonuçlarının dağılımı 
arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi
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Şekil 2. Gerber yöntemi ve SEA sistem ile yağ analizi sonuçlarının şematik gösterimi

SONUÇ

Sonuç olarak; mevcut çalışmada mini-bütirometre tasarlanıp SEA sistemde kullanılarak süttün yağ oranı be-
lirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, halihazırda kullanılan yöntemlerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında 
aralarında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Geliştirilen yöntem; diğer yöntemlere kıyasla; sütte yağ analizinin yarı-otomatik, kolay, daha kısa sürede öl-
çüm alınmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, SEA sistemin tasarımsal kolaylığından kaynaklı sis-
teme eklenecek yeni dedektörler ile sütte farklı parametrelerin ölçümüne imkan sağlamakta, böylece tam 
otomatize bir sistem geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Aynı zamanda SEA sistemin mikrolitre seviyelerinde 
örnek ve reaktanla çalışmaya imkan tanıması ile analiz maliyetini düşürmektedir.

Bununla birlikte, reaktanların otomatik bir sistem tarafından belirlenmesi ile sistem halihazırda analiz sırasın-
da oluşan tüm iş güvenliği sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.
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ENDÜSTRİYEL DEPOLARDA AYDINLATMA VE VERİMLİLİK ARTIRICI ÖNLEMLER: 
ÖRNEK BİR VAKA ANALİZİ 

Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ1, Engin AYÇİÇEK1, Seda ÖZTÜRK2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
2Tasarım Proje Elektrik ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada endüstriyel depolarda toplam tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’ini oluşturan ay-
dınlatma sistemine ait enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirildiği bir vaka analizi su-
nulmaktadır. Özellikle sirkülasyonun ve elleçleme operasyonlarının yoğun olduğu endüstriyel depolarda iş 
güvenliği ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, verimli aydınlatma çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çe-
şitli test metotlarının uygulanması ve alınan sonuçlara göre aydınlatma tasarımının yapılması amaçlanmıştır. 
Tasarım yapılırken iki ana başlık kurgulanmış, birinci kısımda floresan aydınlatma ve LED aydınlatmanın 
maliyet ve teknik açıdan kıyaslaması, ikinci kısımda ise LED aydınlatma seçimi sonrası yapılan diğer tasarruf 
önlemleri ve hesaplama faktörleri incelenmiştir. 4 katlı 80000m2’lik endüstriyel deponun bilgisayar ortamında 
modellenmesi sonucunda endüstriyel depoda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve tasarruf edilen elektrik 
enerjisi değerleri aktarılmış; enerji verimliliği, verimli aydınlatma, aydınlatmada enerji tasarrufu, geri dönüş 
süreleri ve maliyet analizleri bakımından Floresan ve LED aydınlatma karşılaştırılması yapılmıştır. Kızıl ötesi 
varlık sensörleri ile raf aralarında enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaya çalışılmış, personelin elinde 
sepet veya araç ile koridora girmesi durumunda da algılamanın gerçekleşebilmesi için algılama alanı dar fakat 
uzun olan sensörler tercih edilmiştir. Ayrıca çalışma; depo raflarının dolu ve boş olma durumuna göre yansıma 
faktörünün aydınlatma hesabı üzerindeki etkilerini hesap edilen değerler ve gerçek yerleşim değerlerine göre 
kıyaslamak suretiyle, endüstriyel depolarda dikkat edilecek unsurlar hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Yansıma Faktörü, Kompakt Floresan, LED Aydınlatma

GİRİŞ 

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi 
ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji 
verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına 
kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir. Türkiye’nin toplam enerjisindeki yerli kaynak-
lardan elde edilen pay 1980 yılında %54 iken bu oran 1990 yılından başlayarak günümüze kadar azalarak ve 
2015 yılında %24’e kadar gerilemiştir (Adaçay, F. R., 2014).

Enerji tüketiminde büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizde bu bağımlılığı azaltmak için yerli kaynakların 
hayata geçmesi ve mevcut kullanılan enerjinin verimli olması büyük önem taşımaktadır. Yerli kaynağa dayalı 
üretimi arttırmak için yenilenebilir enerji kaynak yatırımları ve enerji verimlilikleri arttırılmalıdır. (Işıkyürek, 
Ç., Ertekin, C., 2017). Artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması enerji yatırımları ile olabileceği gibi 
kurulacak tesislerde enerji verimliliğini artıracak önlemler alarak da enerji verimliliği sağlanarak tasarruf ile 
de elde edilebilir.

AMAÇ 

Bu çalışmada endüstriyel depo özelinde aşağıda özetlenen çalışmalar yapılarak enerji verimliliği analizlerine 
yer verilmiştir ve endüstriyel depolarda toplam tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’ini oluşturan aydın-
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latma sistemine ait enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirildiği bir vaka analizi sunulmak-
tadır. Özellikle sirkülasyonun ve elleçleme operasyonlarının yoğun olduğu endüstriyel depolarda iş güvenliği 
ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, verimli aydınlatma çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli test 
metotlarının uygulanması ve alınan sonuçlara göre aydınlatma tasarımının yapılması amaçlanmıştır. Tasarım 
yapılırken iki ana başlık kurgulanmış, birinci kısımda floresan aydınlatma ve LED aydınlatmanın maliyet ve 
teknik açıdan kıyaslaması, ikinci kısımda ise LED aydınlatma seçimi sonrası yapılan diğer tasarruf önlemleri 
ve hesaplama faktörleri incelenmiştir.

KAPSAM

Aydınlatma sistemlerinin otomatik hale getirilmesi ve LED teknolojisiyle birleştirilmesiyle %80’lere varan 
enerji tasarrufu sağlanabilmekte elektrik enerjisinin tüketiminde aydınlatmanın oranı azaltılabilmektedir. Gü-
nümüzde anahtarlama elemanları ve otomasyon teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte artık elektrikli aydınlatma 
aygıtlarının yanı sıra akıllı aydınlatma uygulamaları da hayatımıza girmiştir. Akıllı aydınlatma sistemleri hem 
maliyet hem de konfor açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca rutin olarak tekrarlanan işlemler oto-
matik yapılabilmekte ve arıza durumları önceden bilgilendirilmektedir. Artık akıllı aydınlatma sistemleri ile 
kullanıcının ihtiyacı olmayan alanlarda aydınlatma armatürlerinin minimum düzeyde yakılması suretiyle ciddi 
oranda tasarruf sağlanabilmektedir. Bu çalışmada verilen örnek vaka analizinde Trendyol DMS Grup lojistik 
deposuna ait 4 katlı 80000m2 alan için tasarlanan ve gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ele alınmıştır.

YÖNTEM

Enerji verimliliği, verimli aydınlatma, aydınlatmada enerji tasarrufu bakımından LED lambalı aydınlatmanın, 
konvansiyonel lambalı aydınlatmaya göre ekonomik karşılaştırması yapılmıştır. Aydınlatma hesabı ile istenen 
aydınlatma seviyesinin yakalanması için çalışmaya EAE ürünü Lina Etanj armatürler ile aydınlatılmış lojistik 
deposunun bilgisayar ortamında modellenmesi ile başlanmıştır.

PROJELENDİRME: FOTOMETRİK ANALİZLER

Kullanılan armatürlerin ışık akısı 2860 lümen ve tüketilen güç 23 W’tır. Toplam 128 adet armatür kullanılarak 
yapılan modellemede toplam ışık akısı 230640 lümene eşittir. Ayrıca toplam kullanılan güç 2852W’dır.

Dialux programının sonucuna göre, çalışma düzleminde hesaplanan ortalama aydınlık düzeyi Eav = 215 lüx, 
çalışma düzleminde hesaplanan minimum aydınlık düzeyi Emin = 13 lüx, ve çalışma düzlemindeki maksimum 
aydınlık düzeyi Emax = 642 lüx’dür.
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Şekil 1: Projelendirmede Fotometrik Analizler

PROJELENDİRME: ARMATÜR YERLEŞİM PLANI

Aydınlatma için 23W LED etanj armatür kullanılmıştır. Koridorlar ve özellikle uzun koridorlar sensör perfor-
mansında özel talepler getirir (Özsungur, F., Öztop, H., 2019). Sensörün algılama alanı dar fakat uzun olmalı-
dır. Sadece bu şekilde, en az sayıda sensör ile mümkün olan en uzun uzunluktaki alanlardaki hareket algılana-
bilir. Koridorlarda algılama için özel 45° ‘lik bir açma açısına sahip olmalıdır. Bu da örnek vakada sensörün 
teğetsel (paralel) hareketleri 23m x 6m kadar bir alanda algılayabildiği anlamına gelir.  Sensör seçiminin doğru 
biçimde yapılması için test sürecinden geçilmelidir. Bu nedenle saha deneylerinde sadece koridora adım atınca 
yanan ve kişinin araç ile veya önünde kutu ile bulunması durumunda da algılama yapabilen kızılötesi özelliği 
olan sensörler ile testler yapılmıştır.  Kablo kanalı üzerine monte edilmiştir.
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Şekil 2: Projelendirmede Armatür Yerleşim Planı

BULGULAR

Çalışmada depo raflarının dolu ve boş olma durumuna göre yansıma faktörünün aydınlatma hesabı üzerindeki 
etkilerini, hesap edilen değerler ile gerçek yerleşim değerleri açısından kıyaslamak mümkün olmuştur. 

AYDINLANMA TEST ÖLÇÜMLERİ

EAE marka 23W LED armatür raf araları için yapılan çalışmalarda, yansıtma faktörü sıfır, yüksekliğin 2,3 
metre, çalışma düzlemi 0,8 metrede yapılan hesaplar ve mockup alanında ölçülen değerlere göre ortalama 
245 lüx aydınlık şiddeti görülmüştür. Ortam şartlarını gerçeğe yakın oluşturulduğunda bu değer yansıtma 
faktöründen dolayı 204 lüx olarak ölçülmüştür. Depo-Ambar başlığında operatör yerleri, dağıtım yerleri için 
standartlara uygun değer: minimum 200 lüx’tür. Standartlara uygun bir aydınlık şiddeti görülmüştür.
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                                      (a)                                                                            (b)                                               

Şekil 3: Aydınlatma Test Ölçümleri (a) Depo raflarının boş olması durumu (b) Depo raflarının dolu 
olması durumu

AYDINLATMA KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ

 

18 
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Yukarıda Trendyol lojistik deposu aydınlatma tasarımı için Floresan ve LED aydınlatma geri dönüş süreleri ve 
maliyet analizleri karşılaştırması yapılmıştır. Kıyaslama sonucuna göre LED ile aydınlatma hesabı yapılması-
na karar verilmiştir. Aydınlatmada enerji tasarrufu, aydınlatmanın kalitesini düşürmeden aynı aydınlık düzeyi-
ni daha ekonomik şekilde sağlayarak gerçekleştirilmiştir. Standartlarda belirtilen aydınlık düzeyleri korunarak 
konvansiyonel lambaların yerine LED aydınlatma ile daha az enerji tüketimi anlaşılmıştır. LED lambalı aydın-
latmanın %74 tasarruf sağladığı ve maliyet açısından %75 ekonomik olduğu ve 18 aylık bir sürede yatırımını 
amorti edebildiği görülmüştür. 

SONUÇ

Bu çalışmada; enerji verimliliği ve verimli aydınlatma bakımından LED lambalı aydınlatmanın, konvansi-
yonel lambalı aydınlatma ile ekonomik yönden karşılaştırması yapılmıştır. Raf aralarında kızılötesi sensörler 
kullanılarak yapılan anahtarlama ile yansıtma faktörleri ve  mock-up alanı verileri hesaplara yansıtılarak 4 katlı 
80000 m2 endüstriyel deponun aydınlatma tasarımı yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Bu analizlere göre yapılan 
enerji tasarrufu tablo halinde sunulmuştur. LED lambalı aydınlatmanın %74 tasarruf sağladığı ve maliyet açı-
sından %75 ekonomik olduğu ve  18 aylık bir sürede yatırımını amorti edebildiği görülmüştür. 
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KORELASYON VE AYKIRILIK TESPİTİNİN KESTİRİMLİ BAKIMA ETKİSİ 

Anıl ELADAĞ1, Kazım YILDIZ2, Ali BULDU3

1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
2,3Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul / Türkiye

Öz: Kestirimci bakım; veri analizi ile cihazlarda daha sorun oluşmadan önce, durumu izleyen ve arıza çıkarma 
ihtimallerini değerlendirip, önlem alan bir bakım türüdür. Kestirimci bakım uygulamalarında kalan ömrün 
tahmin edilmesini iyileştirmek için sensörlerin korelasyonları ve sensör verilerinin aykırılıklarının kullanıl-
ması amaçlanmıştır. Bu sayede kalan ömür tahminlemesine ek olarak, aykırılık kaynaklı sorunların, kalan 
ömüre etki eden kök sebebin bulunması ve sorun tekrarının azaltılması hedeflenmiştir. Birden çok sensör 
verisi ve kalan ömür bilgisini içeren zaman bağımlı bir veri seti olması itibari ile “Turbofan Engine Degra-
dation Simulation Data Set” veri seti kullanılarak yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Evrişimsel sinir ağlarında 
(CNN) bulunan evrişim (convolution)  katmanı, tekrarlayan sinir ağlarından olan uzun-kısa vadeli yapay sinir 
ağı (LSTM) katmanı ve lineer operasyon katmanları kullanılarak karma yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Bu 
karma ağda korelasyonların bulunması için evrişim katmanı, aykırılıkların tespiti için ise LSTM katmanı kul-
lanılmıştır. Oluşturulan bu karma yapay sinir ağının kalan ömür tahminlemesi, diğer yapay sinir ağı modelleri 
ile karşılaştırılmıştır. Aynı sayıda katmanlardan oluşturulan 4 yapay sinir ağı, aynı tekrar sayısı ile ve eğitim 
setinin %30’u kontrol verisi olacak şekilde eğitilmiştir. 0.001 öğrenme oranı ile beraber, ADAM optimizasyon 
algoritmasının daha hızlı ve başarılı olduğu görülmüştür. LSTM ağının kaybının 0,0138, CNN ağının kaybının 
0,0032, Dense ağın 0,0020 ve önerilen karma ağın kaybının 0,0011 olduğu gözlemlenmiştir. Sadece sensör 
değerlerinin değil, sensörlerin korelasyon ve aykırılıkların da kestirimci bakım uygularken kalan ömüre etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kestirimci bakım, yapay sinir ağı, aykırılık tespiti, korelasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Üretim tesislerinin operasyonel maliyetlerinin büyük bir kısmını bakım giderleridir ve bu giderler, sektöre 
bağlı olarak üretim maliyetinin yüzde 15 ile 60’lık kısmını oluşturmaktadır (Mobley, 2002). Bu giderlerin 
azaltılması ve karlılığı arttırmak için düzgün bir bakım planı ve üretimi durdurmamak önemlidir. Buna yöne-
lik olarak bakım planları yapılmaktadır. İşletmeden işletmeye fark gösterse de bu bakım planlarını; düzeltici, 
periyodik, önleyici ve kestirimci bakım olmak üzere 4 temel türde inceleyebiliriz (Cornelius & Paresh, 2004). 
Endüstri 4.0 ve akıllı sistemlerin ortaya çıkması, aksama süresini azaltabilecek ve imalat ekipmanının kullanı-
labilirliğini (kullanım oranını) artırabilecek olan öngörücü bakım, ya da Kestirimci Bakım (Predictive Main-
tenance - PdM) stratejilerine artan ilgi gösterilmesine yol açmaktadır. Kestirimci bakım, arıza olasılığını azalt-
mak için normal çalışma sırasında ekipmanın performansını ve durumunu izleyen bakımdır. Kestirimci bakım 
ayrıca, bileşenlerin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkararak üretimde sürdürülebilir uygulamaları geliştirme 
potansiyeline sahiptir. Planlanmamış ve önleyici bakımlar tradeoff senaryosuna sahipken, PdM, bir bileşenin 
ve çalışma süresinin eşzamanlı olarak kullanım ömrünü en üst düzeye çıkararak travmayı kırabilen bir gelecek 
vaat eden bir tekniktir (Lee, ve diğerleri, 2019). Artık progonistik; kalan işlevsel zaman (Remaining Useful 
life – RUL) tahminlemesi gibi kritik hasar ve maliyetlerden kaçınan bakım stratejilerinde ana işlem olarak 
kabul görmektedir (Gouriveau & Ramasso, 2010). Bu bağlamda karmaşık üretim alanlarında; insan, robot, 
sensör gibi somut ve soyut birçok kaynağın birbiri ile etkileşim içerisinde (Klaus-Dieter, Wiesner, & Wuest, 
2017) olması dolayısı ile de çeşitli progonistik yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler; model temelli, veri 
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temelli ve deneyim temelli olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmaktadırlar (Byington, Roemer, & Galie, 
2002) (Vachtsevanos, Lewis, Roemer, Hess, & Wu, 2006) (Heng, Zhang, Tan, & Mathew, 2009). Üretimdeki 
çeşitlilik ve araçların fazlalığı sebebi ile model temelli yapıları oluşturmak oldukça zordur ve deneyim temelli 
bir yöntem ortaya koymak da oldukça uzun zaman ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu yüzden sıklıkla veri 
temelli yöntemler1 kullanılmaktadır. Bu yöntemler genellikle Chao Hu ve arkadaşlarının yaptığı (Hu, Youn, 
Wang, & Yoon, 2012) gibi kolektif öğrenme ye dayalı bir regresyon modeli ya da Wo Jae Lee ve arkadaşlarının 
yaptığı (Lee, ve diğerleri, 2019) gibi yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1 Örnek Yapay Sinir Ağı Modeli 

Yapay sinir ağları beyinin biyolojik yapısı örnek alınarak geliştirilmiş bir yapay zekâ metodudur (YEGNA-
NARAYANA, 2009). Matematiksel işlem yapan hücreler, girdi karşılığında çıktı üretirler. Yapay sinir ağları 
genel olarak sınıflandırma, modelleme, gruplama, örüntü tanıma, görüntü işleme gibi alanlarda kullanılırlar. 
Görsel korteks temel alınarak ilk olarak Kunihiko Fukushima tarafından oluşturulmuş olan (Fukushima, 1980) 
ve görüntü işleme işlemlerinde sıkça kullanılan yapay sinir ağı türü olan Evrişimsel Yapay Sinir Ağı (Convolu-
tional Neural Network - CNN), genel matris çarpım işlemleri yerine konvolüsyon (evrişim) kullanır. Buradaki 
evrişim işlemi; iki serinin birbirine göre benzerliğidir ve matematiksel olarak serilerin iç çarpımlarına/çapraz 
korelasyonlarına eşittir. Bir yineleyen yapay sinir ağı türü olan ve Sepp Hochreiter tarafından oluşturulan 
(Hochreiter & Schmidhuber, 1997) Uzun Kısa-Vadeli Hafıza (Long Short-Term Memory - LSTM) ise zaman 
bağımlı serilerde aykırılık tespiti için tercih edilmektedir (Malhotra, Vig, Shroff, & Agarwal, 2015). Geliştiril-
miş olan bu yapay sinir ağı modellerinden yola çıkılarak kestirimci bakım uygulamalarında kalan ömrün tah-
min edilmesini iyileştirmek için sensörlerin korelasyonları ve sensör verilerinin aykırılıklarının kullanılması 
amaçlanmıştır. Bu sayede kalan ömür tahminlemesine ek olarak, aykırılık kaynaklı sorunların, kalan ömüre 
etki eden kök sebebin bulunması ve sorun tekrarının azaltılması hedeflenmiştir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada NASA tarafından hazırlanmış, “Turbofan Engine Degradation Simulation” veri seti (Saxena, 
Goebel, Simon, & Eklund, 2008) kullanılmıştır. Bu veri seti; dört veri seti içermektedir. Her bir veri seti birden 
çok turbofan motorunun üç operasyon, yirmi bir sensör verisi bulunduran 24 boyutlu zaman bağımlı verisini 
içermektedir. 

1  Çoğunlukla Yapay Zekâ (AI) bazlı teknikler
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Şekil 2 Turbofan Engine Degradation Simulation Veri Seti Örnek Verileri 

Sensörlerden anlık olarak zaman serisi şeklinde gelen sensör verileri ile sık kullanılan regresyon metotları 
yerine cihazlar arasındaki korelasyon ve aykırı durumların tespiti ile veriyi zenginleştirerek, kalan ömür tespi-
tinin yapılmasını amaçlayan bir yapay sinir ağı oluşturmak ve bu ağı karşılaştırmak için temel (LSTM-CNNN-
Dense) yapay sinir ağları kullanılarak sonuçlar gözlemlenmiş ve bunların performans açısından karşılaştırıl-
ması gösterilmeye çalışılmıştır. Bu sayede verinin işlenmesi ile elde edilen işlenmiş veri ile zenginleştirilen 
modelin daha başarılı sonuçlar aldığı gözlemlenmiş ve daha iyi RUL tahminlemeleri yaparak üretim maliyet-
lerinin düşmesine ve üretim aksamamasına katkıda bulunulmuş olunacaktır.

KAPSAM

Uçak motorlarındaki bakımlar; zamana bağlı ve duruma bağlı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Zaman 
bağlı bakımlarda belirli parçaların standartlar nedeniyle değiştirilmesi, bakımının yapılması gerekmektedir 
(KIZRAK & BOLAT, 2019). Diğer yandan durumu bağlı bakımlar ise insan canını etkileme potansiyeli içer-
diği için meydana gelmeden giderilmelidir. Bu nedenle kestirimli bakım uygulamaları tercih edilmektedir. Ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde; Le Son ve arkadaşları çalışmasında (Son, Fouladirad, Barros, Levrat, & Iung, 
2013)  konferans yarışması verilerine uygulanan progonistik için olası bir yöntem önermişlerdir. Çalışmada 
bileşenlerin bozulmalarını modellemek ve bir vaka incelemesinde kalan faydalı ömrünü tahmin etmek için bir 
veri analizi yöntemi (Temel Bileşen Analizi) ile birleştirilmiş bir stokastik işlem (Wiener işlemi) tasarlanmış-
tır. Olasılık yaklaşımlarının avantajları belirtilmiş ve aynı veriler üzerinde mevcut sonuçlarla bir karşılaştırma 
yapılmıştır. Yu ve arkadaşları geliştirilmiş gri korelasyon analizine dayanan bir sensör seçim yöntemi öner-
mektedir (Yu, Yong, Datong, & Xiyuan, 2012). 
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Şekil 3 Turbofan Engine Degradation Simulation Veri Seti Veri Gösterimleri 

Ampirik gözlemden önce, tutarlı bir monotonik eğilime sahip tüm sürekli değer sensörleri ilk önce veri füzyo-
nu için seçilir ve çok boyutlu sensör okumalarını bir boyutlu sağlık faktörüne dönüştürmek için doğrusal bir 
regresyon modeli kullanılır. Gri korelasyon analizi ile seçilmeyen diğer sensörlerin giriş sensörü alt grubuna 
eklenmesi, tahmin performansında bir düşüşe neden olmuş ve sensör seçim düzeninin etkinliğini doğrula-
mıştır. Görüntü işlemek için kullanılan CNN ağların evrişim ile modelleme yapmasından yola çıkılarak ko-
relasyon için bu yapay sinir ağının kullanılabileceği görülmüştür. Aynı şekilde aykırılık tespiti için kullanılan 
LSTM networklerin de sisteme bağlanarak sisteme aykırıkları bildirmesi sağlanmıştır. Bu yapılar araştırılırken 
son günlerde büyük ilgi gören Xingjian Shi ve arkadaşları tarafından geliştirilen (Shi, ve diğerleri, 2015) Con-
volutional LSTM (ConvLSTM) yapay sinir ağı da incelenmiştir. Bu yapay sinir ağı LSTM sinir ağı içerisinde 
bulunan matris çarpımı işlemini evrişim işlemi ile değiştirmektedir. 

YÖNTEM

Birden çok sensör verisi ve kalan ömür bilgisini içeren zaman bağımlı bir veri seti olması itibari ile “Turbofan 
Engine Degradation Simulation Data Set” veri seti kullanılarak yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Evrişimsel 
sinir ağlarında (CNN) bulunan evrişim (convolution)  katmanı, tekrarlayan sinir ağlarından olan uzun-kısa 
vadeli yapay sinir ağı (LSTM) katmanı ve lineer operasyon katmanları kullanılarak karma yapay sinir ağı 
oluşturulmuştur. Bu karma ağda korelasyonların bulunması için CNN katmanı, aykırılıkların tespiti için ise 
LSTM katmanı kullanılmıştır. Oluşturulan bu karma yapay sinir ağının kalan ömür tahminlemesi, oluşturulan 
sıkı bağlı (Dense), CNN ve LSTM ağlar ile karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 6 Oluşturulan LSTM Yapay Sinir Ağın Yapısı 
 

 

Şekil 7 Oluşturulan CNN Yapay Sinir Ağı 

BULGULAR

Aynı sayıda katmanlardan oluşturulan 4 yapay sinir ağı, aynı tekrar sayısı ile ve eğitim setinin %30’u kontrol 
verisi olacak şekilde eğitilmiştir. 0.001 öğrenme oranı ve %20 ağırlık seyreltme oranı ile beraber, ADAM 
optimizasyon algoritmasının daha hızlı ve başarılı olduğu görülmüştür. Performans kriteri olarak kayıp oran-
larına bakılmış ve bu oran hesaplanmasında ortalama kare hatası (Mean Squared Error - MSE) kullanılmıştır. 

 şeklinde formüle edilen MSE yöntemiyle; LSTM ağının kaybının 0,0138, 
CNN ağının kaybının 0,0032, Dense ağın 0,0020 ve önerilen karma ağın kaybının 0,0011 olduğu gözlemlen-
miştir. Tahminleme doğruluk kriteri olarak; tahmin edilen değerin, gerçek değere ±%2 yakınlığına bakılmıştır. 
Bunun sebebi normalizasyon ve denormalizasyon sonucu ortaya çıkan yuvarlama hatalarını gidermektir. Bu 
bağlamda oluşturulan karma ağın doğruluğu 95,79%, LSTM ağın doğruluğu 94,17%, dense ağın doğruluğu 
93,81%  ve CNN ağın doğruluğu 11,18% olarak görülmüştür. 
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Şekil 12 Yapay Sinir Ağlarının Ortalama Karesel Hata Değerleri Karşılaştırması 
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SONUÇ

Kestirimci bakım uygularken sadece sensör değerlerinin değil, sensörlerin korelasyon ve aykırılıkların tespi-
tinden elde edilen değerlerin de sisteme eklenmesi ile kalan ömüre etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin 
ve sonuçların başarısını arttırmak için Yu ve arkadaşlarının da bahsettiği  (Yu, Yong, Datong, & Xiyuan, 2012) 
sensör seçimi yapmak, gereksiz sensörleri dahil etmemek faydalı olabilir. Shi ve arkadaşlarının geliştirdiği 
(Shi, ve diğerleri, 2015) ConvLSTM sinir ağını kullanmanın sonuçlarının araştırılması ve bu çalışma ile karşı-
laştırma yapılması bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacaktır.
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FARKLI ROTOR KONFİGÜRASYONLARINDAKİ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARIN 
ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Ali YILMAZ1, Bekir ÇAKIR1

1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye
Öz: Fırçasız doğru akım motorları, rotor kısmında sürekli mıknatısların bulunmasından dolayı bakım mali-
yetleri düşük olup, yüksek verime, yüksek momente ve yüksek güç yoğunluğuna sahip motorlardır.  Belirtilen 
avantajlarından dolayı fırçasız doğru akım motorları endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Rotor konfigü-
rasyonları fırçasız doğru akım motorlarının performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada radyal 
akılı bir fırçasız doğru akım motoru için beş ayrı iç rotor konfigürasyonu düşünülmüştür. Beş ayrı motor yapısı 
için stator nüve uzunlukları hariç tüm stator parametreleri sabit tutulmuştur. Rotor yapıları ve rotor parametre-
leri değiştirilerek motorlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu görülmüştür ki motor çekirdeklerinde kul-
lanılan manyetik malzemeler ve rotor kısmında bulunan sürekli mıknatıslar motor tasarımında önemli bir yere 
sahiptir. Bu nedenle analizi yapılan motorlarda adil bir karşılaştırma yapabilmek için stator ve rotor manyetik 
çelik malzemeleri ve sürekli mıknatıs malzemesi aynı seçilmiştir. Rotor yapıları ve parametreleri değiştirilerek 
tüm rotor tipleri için aynı verim ve güç değerleri elde edilerek maliyet analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 
sürekli mıknatıs tipe sahip motorların en önemli sorunu olan moment dalgalanmaları da rotor tiplerine bağlı 
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Maliyet analizinde, ağırlık parametreleri kullanılmıştır. Fiyat analizi mıknatıs 
malzemesi dahil edilerek ve dahil edilmeyerek iki şekilde yapılmıştır. Bu iki fiyat analiziyle mıknatıs malze-
mesinin motorun fiyatı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz verilerine, ağırlık, hacim ve fiyat değerlerine 
göre motorlar karşılaştırılarak beş ayrı yapı için en uygun olanı seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fırçasız doğru akım motorları, Sonlu elemanlar, Maliyet

GİRİŞ

Sabit mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları yüksek güç yoğunluğuna ve yüksek verime sahip motorlardır. 
Yapılarında fırçaların olmamasından dolayı motor içerisinde karbon tozu oluşmaz. Bu nedenle bakım maliyet-
leri çok düşüktür. Belirtilen avantajlarından dolayı fırçasız doğru akım motorları birçok uygulamada sıklıkla 
tercih edilmektedir.

Fırçasız doğru akım motorlarında kullanılan rotor konfigürasyonları motor performansını önemli ölçüde etki-
lemektedir. Literatürde rotor konfigürasyonlarının karşılaştırılması ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Wu 
ve diğerleri tek şaftlı bir elektrikli araç için sürekli mıknatıslı elektrik motorunun farklı rotor konfigürasyon-
larını karşılaştırmıştır. Elektrikli aracın gereksinimlerine dayanarak aynı stator parametrelerine ve aynı sabit 
mıknatıs hacmine sahip dört faklı motor tasarımı yapıp karşılaştırmışlardır (Wu, Tian, Cui, 2008:1-4). Wang ve 
diğerleri, yüksek performanslı çekiş uygulamaları için sürekli mıknatıslı farklı rotor tiplerinin karşılaştırmasını 
sunmuşlardır. Yüzeye monte sürekli mıknatıslı (SPM) ve dört farklı içe gömülü sürekli mıknatıslı (IPM) beş 
farklı motor topolojisini analiz etmişlerdir. Analizler sonucunda uygun görülen içe gömülü sürekli mıknatıslı 
tip için 7.5 kW gücünde bir prototip üreterek analiz sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır (Wang, Jia, Song, 2011: 
3606-3609). Laskaris ve Kladas elektrikli araçlar için içe gömülü sürekli mıknatıslı (IPM) motorunun tasarım 
prosedürünü tanıtmış, motorun ön analizini yapmış, sonlu elemanlar yöntemiyle motoru modellemişlerdir. 
Önerilen motorun prototipiyle analiz verilerini doğrulamışlardır. Ayrıca önerilen motorun avantajlarını suna-
bilmek için yüzeye monte sürekli mıknatıslı (SPM) bir motor ile karşılaştırmışlardır (Laskaris, Kladas, 2010: 
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138-145). Zheng ve diğerleri elektrikli araçlar için beş farklı tipteki içe gömülü sürekli mıknatıslı (IPM) mo-
toru karşılaştırmıştır (Zheng, Zhao, Ji, Liu, 2015: 234-235).

Tasarımı yapılan motorlar teknik özelliklerine göre karşılaştırıldığı gibi maliyet, ağırlık ve hacim gibi özellik-
lerine göre de karşılaştırılabilir. Üretimi yapılan motorlar bir sistemin parçası olabilir ve oluşturulacak sistem 
için motor ağırlığı, motor hacmi ve motor maliyeti önemli parametreler olabilir. Lee ve Jung elektrikli su 
pompası için 20 W gücünde fırçasız doğru akım motoru tasarımı yapmışlardır. Yapılan çalışmada NdFeB mık-
natısı kullanılan içe gömülü sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motoru ile ferrit mıknatısı kullanılan yüzeye 
monte sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motoru karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, motorların performans 
ve malzeme maliyeti parametrelerine göre yapılmıştır (Lee, Jung, 2012: 48-50 ). Hembach ve diğerleri küçük 
su pompaları için yedi farklı motor konsepti geliştirmiş ve karşılaştırmışlardır. Maliyet analizi ile ilgili bir veri 
tabanı paylaşarak bu veri tabanına göre motorların maliyet analizini yapmışlardır (Hembach, Evans, Gerling, 
2008: 1-5). 

Bu çalışmada farklı rotor yapısına sahip beş adet fırçasız doğru akım motorunun sonlu elemanlar yöntemiyle 
analizi yapılmıştır. Analizi yapılan motorlardan birinci, ikinci ve üçüncü motorların rotorları yüzeye monte 
sürekli mıknatıs (SPM) yapısına sahiptir, dördüncü ve beşinci motorların rotorları ise içe gömülü sürekli mık-
natıs (IPM) yapıdadır. Analizi yapılan tüm motorların statorlarına bir slot kaykı verilmiştir. Tüm motorların 
verim değerleri eşittir. Çıkış ve giriş güçleri belli bir tolerans içinde aynıdır. Verim, giriş gücü ve çıkış gücü 
parametrelerine göre tasarlanan motorların moment dalgalanmaları ve manyetik akı yoğunluğu dağılımları 
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Tasarım çıktılarına göre motorların ağırlık, hacim ve maliyet analizleri su-
nulmuştur. Maliyet analizleri, mıknatısların motor maliyeti üzerindeki etkisini vurgulamak için mıknatıs dahil 
edilerek ve dahil edilmeyerek iki şekilde yapılmıştır.

MALZEME ve YÖNTEM

Bu bölümde tasarım çalışması sırasında kullanılan ferromanyetik malzemeler, ferromanyetik malzemelerde 
meydana gelen kayıplar ve sürekli mıknatıslar hakkında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca analizleri 
yapılan beş rotor konfigürasyonlarının detayları paylaşılmıştır.

Motor tasarımı yapılırken stator ve rotor kısmında kullanılan çelik malzemelerin seçimi önemlidir. Stator ve 
rotor kısmında kullanılan çelik malzemeler genellikle ferromanyetik malzemelerdir ve B-H eğrileriyle ifade 
edilirler. Ferromanyetik malzemeler belli bir akı yoğunluğundan sonra doyuma girerler. Motor tasarımı yapı-
lırken ferromanyetik malzemenin doyuma ulaşmadığı bir noktada tasarımın tamamlanması gerekir.

Tasarımı yapılan motorun çekirdek malzeme seçimi yapılırken ferromanyetik malzeme üzerinde oluşacak ka-
yıplar da dikkate alınmalıdır. Çünkü malzeme üzerinde meydana gelecek kayıplar motor verimini direkt etkile-
yecektir. Çekirdek kayıpları histerisiz kayıpları ve girdap akımı kayıpları olarak iki başlık altında incelenebilir 
(Çağan, 2015: 1-109). 

Histerisiz kaybı, histerisiz döngüsünde enerji kaybı olduğu için ortaya çıkar. Bu kayıp kullanılan malzemenin 
histerisiz döngüsünün büyüklüğüyle yani uyarmanın genliğiyle doğru orantılıdır. Histerisiz kayıpları malze-
menin tipine, boyutlarına, uygulanan uyarmanın frekansına, ve malzeme içindeki manyetik akı yoğunluğunun 
genliğine bağlıdır (Hanselman, 2006: 1-392).
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Girdap akımı kayıpları zamanla değişen uyartım altında ferromanyetik malzeme içinde indüklenen elektrik 
akımlarından oluşur. Girdap akımı kayıpları kullanılan malzeme tipine bağlı olarak değişir. Aynı zamanda 
uyarma frekansının karesiyle, malzeme kalınlığının karesiyle ve akı yoğunluğunun karesiyle doğru orantılı 
olarak artar (Hanselman, 2006: 1-392).

Motor tasarımında dikkat ile seçilmesi gereken diğer bir malzeme ise mıknatıslardır. Mevcut uygulamalar içeri-
sinde birçok mıknatıs türü kullanılmaktadır. Alniko, ferrit, samaryum kobalt ve neodim-demir-boron (NdFeB) 
sıklıkla kullanılan mıknatıs tipleridir. Belirtilen mıknatıs tipleri içerisinde en popüler olanı ferrit mıknatıslardır 
çünkü ucuzdurlar. Samaryum-kobalt ve NdFeB mıknatısların performansları daha yüksektir. NdFeB mıkna-
tıslar yüksek performanslı uygulamalar için samaryum-kobalt mıknatıslara göre daha çok tercih edilir çünkü 
NdFeB mıknatıslar samaryum-kobalt mıknatıslara göre çok daha ucuzdur (Hanselman, 2006: 1-392).

Bu çalışmadaki analizleri yapılan beş motorun, stator ve rotor kısmında JFE_Steel_35JN270 ferromanyetik 
malzemesi kullanılmıştır. Tüm mıknatıs tipleri her uygulama için farklı kısıtlamalar getirir. Maliyet ve perfor-
mans optimizasyonu düşünülerek bu çalışmada ele alınan beş rotor konfigürasyonunda NdFeB (Arnold_Mag-
netics_N28UH_80C) mıknatıs kullanılmıştır. Tasarımları yapılan beş adet motorun rotor konfigürasyonları Şe-
kil 1’de gösterildiği gibidir. Manyetik malzemeye ek olarak, temel mıknatıs şekli mıknatısın finansal maliyeti 
açısından büyük bir paya sahiptir (Hembach, 2007: 1-153). Analizleri yapılan motorların rotor kısımlarında 
kullanılan mıknatısların şekli Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 

Şekil 1- Tasarımı yapılan motorların rotor konfigürasyonları. (a) Birinci rotor tipi. (b) İkinci rotor tipi.                                                
(c) Üçüncü rotor tipi.  (d) Dördüncü rotor tipi. (e) Beşinci rotor tipi2

Şekil 2- Mıknatıs şekillerinin genel görünümü. (a) Yay tip. (b) Blok tip. (c) Somun tip. [9]

2  https://www.ansys.com/products/electronics/ansys-rmxprt/rmxprt-features#1
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Birinci tip ve ikinci tip rotor konfigürasyonunda Şekil 2’de gösterilen yay şekline sahip mıknatıs kullanılmış-
tır. Üçüncü rotor konfigürasyonunda somun şekline sahip mıknatıs kullanılmıştır. Dördüncü ve beşinci rotor 
konfigürasyonunda ise blok şekline sahip mıknatıs kullanılmıştır

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ SONUÇLARI

Bu bölümde tasarımı yapılan beş motor konfigürasyonunun analiz sonuçları paylaşılmıştır. Tüm analizler 2B 
sonlu elemanlar simülasyonlarıyla 1500 rpm nominal hızda gerçekleştirilmiştir. Motorların stator nüve uzun-
lukları hariç tüm stator parametreleri aynıdır. Tüm motorların statorlarına bir slotluk kaykı verilmiştir. Rotor 
konfigürasyonları değiştirilerek tüm motorlar aynı verim değerine eşitlenmiştir. Ayrıca %10 ‘luk sapmanın 
altında bir değerde tüm motorların giriş güçleri ve çıkış güçleri aynıdır. Belirtilen koşullar altında motorların 
analiz sonuçları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Tablo 1’de motorların hız, moment, giriş gücü, çıkış gücü, 
verim, ağırlık ve hacim değerleri sunulmuştur.

Tablo 1- Motor konfigürasyonlarının analiz sonuçları

Motor 
Numaraları

Hız       
(rpm)

Moment       
(N.m)

Giriş Gücü 
(W)

Çıkış Gücü   
(W)

Verim       
(%)

Ağırlık           
(kg)

Hacim                   
(cm3)

Birinci 
Motor

1500 3,39 585,52 532,77 90,91 4,80 706,86

İkinci   
Motor

1500 3,40 587,38 534,99 90,97 4,89 717,04

Üçüncü 
Motor

1500 3,32 574,54 522,95 90,90 4,77 689,89

Dördüncü 
Motor

1500 3,59 619,18 564,75 90,97 5,12 744,46

Beşinci 
Motor

1500 3,54 611,82 557,56 90,90 5,07 740,79

Tablo 1’den görüldüğü üzere tüm motorların hız ve verim değerleri eşitlenmiştir. Moment değerleri, giriş 
güçleri ve çıkış güçleri kabul edilebilir bir sapma toleransıyla aynıdır. Bu koşullar altında dördüncü motor 
konfigürasyonunun en fazla ağırlığa ve en yüksek hacime sahip olduğu görülmektedir. Üçüncü motor konfigü-
rasyonu tüm motor tipleri arasında en az ağırlığa ve en düşük hacime sahip motordur. Ağırlık ve hacim para-
metrelerinin kritik olduğu bir uygulama için analizi yapılan beş motor içerisinde üçüncü motor konfigürasyonu 
en uygun olan motordur.

Analizi yapılan motorların manyetik akı yoğunluğu dağılımları Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3’te verilen 
manyetik akı yoğunluğu dağılımları incelendiğinde tüm motor tipleri için stator diş çevresindeki akı yoğun-
luğunun diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu açıkça görülmektedir. Dördüncü ve beşinci motor tipinde 
mıknatıs uç bölgelerinin bazı kısımlarında manyetik akı yoğunluğu diğer tüm bölgelere oranla daha fazladır. 
Birinci motor tipinde maksimum akı yoğunluğu stator dişlerinin çevresinde görülmektedir ve diş uçlarının 
bazı kısımlarında maksimum 1.87 T değerine ulaşmaktadır. İkinci ve üçüncü motor tipi içinde akı yoğunluğu 
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dağılımları birinci motora benzemektedir. İkinci ve üçüncü motor tipi içinde maksimum akı yoğunluğu stator 
diş uçlarında oluşmuştur ve sırasıyla 1.81 T ve 1,90 T civarındadır. Dördüncü ve beşinci motor tiplerindeki akı 
yoğunluğu stator kısımları için ilk üç motor tipiyle benzerdir. Ancak mıknatıs ve stator dişi arasındaki bazı böl-
gelerdeki akı yoğunluğu diğer bölgelere göre fazladır. Dördüncü ve beşinci motor tipi için mıknatıs ve stator 
dişi arasındaki bazı bölgelerde maksimum akı yoğunluğu sırasıyla 2 T ve 2,85 T civarındadır.

Şekil 3- Motorların manyetik akı yoğunluğu dağılımları. (a) Birinci motor. (b) İkinci motor.                                                             
(c) Üçüncü motor. (d) Dördüncü motor. (e) Beşinci motor.

Moment dalgalanmaları çoğu uygulama için kritik öneme sahiptir ve bu tip uygulamalarda moment dalgalan-
malarını minimize etmek gerekir. Şekil 4’te analizi yapılan beş motorun moment dalgalanmaları birbirlerine 
göre yüzdelik olarak karşılaştırılmıştır. Moment dalgalanmasını aşağıda verilen formülle hesaplayabiliriz.

                                                                          (1)                                                              
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Şekil 4- Motor konfigürasyonlarının moment dalgalanmaları

Şekil 4’ten görüleceği üzere beş motorun moment dalgalanmaları birbirlerine göre karşılaştırıldığında en dü-
şük moment dalgalanması dördüncü motor tipine aittir. En büyük moment dalgalanması ise üçüncü motor 
tipinde görülmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü motor tipinde yüzeye monte rotor konfigürasyonu, dördüncü 
ve beşinci motor tipinde ise iç mıknatıslı rotor konfigürasyonunun kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Yapılan 
moment dalgalanması karşılaştırmasına göre içe gömülü sürekli mıknatıslı rotor konfigürasyonlarının, yüze-
ye monte sürekli mıknatıslı rotor konfigürasyonlarına göre çok daha iyi moment dalgalanması gösterdikleri 
açıktır.

Tasarlanan motorların maliyet karşılaştırmaları ise Şekil 5 ve Şekil 6’daki gibidir. Şekil 5’te mıknatıs maliyeti 
toplam maliyete dahil edilmiştir. Şekil 6’da ise mıknatıs maliyeti toplam maliyete eklenmemiştir. Bu iki ma-
liyet analizindeki asıl amaç mıknatıs maliyetinin toplam maliyet üzerindeki payını ve etkisini vurgulamaktır. 

Maliyet analizleri yapılan her bileşen birkaç malzemeden oluşabilir ve üretimi yapılırken farklı teknolojiler 
uygulanabilir. Yapılan maliyet analizi üretim yapılırken uygulanan en önemli teknik verileri dikkate alarak 
yapılmıştır. Gizli verileri korumak amacıyla tüm maliyetler birbirlerine göre karşılaştırılmıştır. Her bileşenin 
en ucuz malzeme ve üretim teknolojisi 1’dir. Diğer tüm faktörler maliyetlerine göre >1 faktörüne sahiptir 
(Hembach, Evans, Gerling, 2008: 1-5).

Şekil 5- Motor konfigürasyonlarının mıknatıs maliyeti dahil edilmiş toplam maliyeti
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Şekil 6- Motor konfigürasyonlarının mıknatıs maliyeti dahil edilmemiş toplam maliyeti

Maliyet analizi sonucunda elde edilen verilerin karşılaştırmaları, en yüksek maliyet değerine göre yüzdelik 
olarak yapılmıştır. Sonuçlara göre en yüksek maliyet, mıknatıs maliyetinin dahil edildiği üçüncü motor tipine 
aittir. Üçüncü motor tipinin maksimum maliyet değeri yüz birim alınarak Şekil 5 ve Şekil 6’daki diğer tüm ma-
liyet değerleri oranlanmıştır. Şekil 5’te görüldüğü gibi en düşük maliyet değeri % 15.34 minimum maliyet, % 
49.8 maksimum maliyetle dördüncü motor tipine aittir. Dördüncü motor tipinin en düşük maliyette olmasının 
sebebi mıknatıs malzemesinin en az kullanılmasıdır, bunu Şekil 6’da açıkça görebiliriz. Mıknatıs malzemesi-
nin toplam maliyete katılmadığı Şekil 6’daki grafik incelendiğinde, mıknatıslı maliyet analizi sonuçlarının tam 
tersi bir sonuç görülmektedir. Şekil 6’da % 11.02 değeri ile dördüncü motor tipi en fazla maliyete sahipken, % 
9.76 değeri ile üçüncü motor tipinin maliyeti en azdır. Şekil 6’da verilen grafikte, tüm motorların maliyetleri 
birbirine yakındır ancak bu durum Şekil 5’te farklıdır. Şekil 5’te maksimum ve minimum maliyetler arasındaki 
fark çok açıktır. Bu farkı belirleyen tek faktör mıknatıs malzemesidir.

SONUÇ

Bu çalışmada beş ayrı motor konfigürasyonu düşünülerek analizler yapılmıştır. Motorların stator nüve uzun-
lukları ve rotor konfigürasyonları değiştirilerek tüm motorlar aynı verim değerine ve kabul edilebilir sapma 
değeri ile aynı giriş gücü ve aynı çıkış gücüne göre karşılaştırılmıştır.

Motorların ağırlık ve hacim parametrelerine göre değerlendirdiğimizde 5.12 kg ağırlık ve 744.46 cm3 hacimle 
dördüncü motor en yüksek değerlere sahipken, 4,77 kg ağırlık ve 689,89 cm3 hacimle birinci motor en düşük 
değerlere sahiptir. Manyetik akı yoğunluğuna göre karşılaştırıldığında tüm motorların stator dişlerinin çevre-
sindeki manyetik akı yoğunluğu değerinin yaklaşık aynı olduğu gözlemlenmiştir. Ancak dördüncü ve beşinci 
motor tipinin mıknatısın uç kısmı ile stator dişleri arasındaki bazı kısımlarında manyetik akı yoğunluğu değe-
rinin sırasıyla 2 T ve 2, 85 T değerine ulaştığı görülmüştür. Moment dalgalanmalarına göre beş motor konfi-
gürasyonunu birbiri ile karşılaştırdığımızda dördüncü motor % 28,52 değeri ile en düşük moment dalgalanma-
sına sahiptir. Maliyet analizi iki farklı kategoride yapılmış ve değerlendirilmiştir. Mıknatıs maliyetinin toplam 
maliyete katıldığı analiz sonucuna göre dördüncü motor tipi en düşük maliyete sahipken, üçüncü motor tipinin 
maliyetinin en yüksek olduğu görülmüştür. Mıknatıs malzemesinin toplam maliyete katılmadığı analizde ise 
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üçüncü motor en düşük maliyete sahipken dördüncü motorun maliyeti en fazladır. İki kategoride incelenen ma-
liyet analizi sonucuna göre mıknatıs malzemesinin toplam maliyet üzerinde etkisinin çok fazla olduğu açıktır. 

Çalışma boyunca yapılan tüm analiz sonuçlarına ve karşılaştırmalara göre her motor tipinin farklı parametre-
lere göre avantajlarının ve dezavantajlarının olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre dördüncü motor 
üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılarak ideal bir motor elde edilebilir.
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NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN POLİMERİK NANOJEL ÜRETİMİ VE 
KARAKTERİZASYONU

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYMERIC NANOGEL FOR 
NANOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS 

Berna SARAÇOĞLU KAYA1

1Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye
Öz: Günümüzde nanoteknolojik uygulamalar için mühendislik, tıp ve sağlık alanında (sensörlerde, ilaç üre-
timde kullanılan cihazlarda, ayırma sistemlerinde adsorban olarak, biyoreaktörlerde hücre kültürü materyali 
olarak v.b.) kullanılmak üzere üretilen pek çok materyal bulunmaktadır. Bu materyaller organik, inorganik 
veya biyolojik yapıda olabilir. Yapılan çalışmalar organik ve polimerik yapıda olan materyallerin çalışmanın 
amacına yönelik olarak kolay bir şekilde sentezlenip modifiye edilebildiğini göstermektedir. Bu materyaller 
aynı zamanda yüksek kimyasal ve mekanik kararlılığa da sahip olabilirler. Nano yapıda elde edilen bu mater-
yallerin karakterizasyonu için tanımlama sistemlerinin zaman içerisinde oldukça gelişmesi bu materyallerin 
sentez ve uygulamalarındaki gelişimleri de mümkün kılmıştır. Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve 
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) bu tanımlama sistemlerinden yalnızca ikisidir. Bu çalışmada yüzeyinde 
hidroksil gruplarını barındıran ve birçok farklı fonksiyonel gruba sahip olacak şekilde modifiye edilebilir 
gliserol dimetakrilat bazlı eşboyutlu nanojel yapıda partiküller presipitasyon polimerizasyonu yöntemi ile sen-
tezlenerek özgül yüzey alanı ve gözeneklilik özellikleri Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile ortalama 
partikül boyutu Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile yapısal ana-
lizi ise Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) ile saptanmıştır. Polimerik gliserol dimetakrilat 
bazlı eşboyutlu nanojel partiküllerin özgül yüzey alanı 0.71 m2/g ve ortalama gözenek hacmi 0.02 ml/g olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalama partikül boyutu ise 54 nm olarak ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nanomateryal, Polimerik nanojel, Presipitasyon polimerizasyonu, Atomik kuvvet mik-
roskobu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Polimer biliminde presipitasyon (çökelme) polimerizasyonu, monomer ve başlatıcının tamamen çözünür oldu-
ğu başlangıçta sürekli fazda homojen bir sistem olarak başlayan, ancak monomerin ve başlatıcının tamamen 
çözünür olduğu, ancak başlangıçta oluşan polimerin çözünmeyen ve dolayısıyla çökeltildiği, heterojen bir 
polimerizasyon işlemidir3. Çökeltmeden sonra polimerizasyon, monomer ve başlatıcının polimer parçacıkla-
rına emilmesi ile ilerler ve polimer oluşumu ile tamamlanır (Odian, 1991: 302). Benzerliklerden dolayı pre-
sipitasyon ve dispersiyon polimerizasyonu arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bir dispersiyon polimerizasyonu 
aslında bir çökeltme polimerizasyonu türüdür, ancak fark, çökeltme polimerizasyonlarının, az miktarda den-
geleyici veya stabilizatörün bir sonucu olarak daha büyük ve daha az düzenli parçacıklar vermesi gerçeğinde 
yatmaktadır (Salamone, 1998: 1373). Dispersiyon polimerizasyonu katı partiküller oluşturmak için uygun bir 
prosedürdür. Çapları 0.1 ila 10 µm arasında olan monodispers polimer tanecikler, birçok kaplamada, elektro-
nikte, mikroelektronikte, biyomedikalde ve bilgi teknolojisi uygulamalarında kullanılmaktadır. Parçacık bo-
yutu kontrolü ve dar boyut dağılımı çoğu üretim için anahtar parametrelerdir (Matyjaszewski, 2016: 387-390). 
Bu alandaki ilk çalışmalardan biri mikro boyutta divinil benzen monomeri ile gerçekleştirilmiştir. Yüksek 

3 https://en.wikipedia.org › wiki › Dispersion_polymerization
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çapraz bağlanmış monodispers poli(divinilbenzen) mikroküreler, çözücü olarak asetonitril, radikal başlatıcı 
olarak 2-2ʹ-Azobisizobütironitril (AIBN) ve benzoil peroksit (BPO) kullanılarak presipitasyon polimerizas-
yonu ile üretilmiştir. Bu prosesle herhangi bir stabilizatör gerektirmeden ve koşullara bağlı olarak 2 ila 5 μm 
arası çaplarda monodispers parçacıklar elde edilmiştir. Bu mikro küreler genel bir çözücü içinde şişmez veya 
çözünmez, stabilizatör içermeyen yüzeylere sahiptir. Partikül oluşumu ve büyüme mekanizması, partiküllerin 
ilave stabilizatörler yerine sert, çapraz bağlanmış yüzeyleriyle koagülasyona karşı stabilize edilmesi haricin-
de, dispersiyon polimerizasyonuna benzetilmektedir (Li, 1993: 3257-3263). Bir diğer çalışma da ise tek boy 
dağılımına sahip (monodispers) çapraz bağlı hidroksil ve karboksil fonksiyonları taşıyan gliserol dimetakrilat 
(GDMA) bazlı mikrojel parçacıkların sentezi için çözücü olarak asetonitril-toluen karışımı ve başlatıcı olarak 
AIBN kullanılarak yeni bir çökelme polimerizasyonu önerilmiştir. Önerilen yöntemle 30 ila 1500 nm’de boyut 
aralığında sahip monodispers mikrojel kürelerinin sentezi çözücü oranlarının değişimiyle stabilizör kullanıl-
maksızın mümkün olmuştur. Çalışmada çözücü karışımı içerisindeki toluen oranın (% 0-93.8 hacim/hacim) 
azalmasıyla azalan hidrodinamik çap rapor edilirken en küçük boyut görüntülemesi 250 nm’ye kadar Ta-
ramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile gerçekleştirilmiştir (Saraçoğlu, 2009: 4844–4851). Son zamanlarda 
yapılan nano ve mikro boyuttaki materyallerde nano-tanımlama için Atomik Kuvvet Mikroskobu (Atomic For-
ce Microscopy-AFM) kullanımları literatürde yer almaktadır. Bu alanda kontrollü ilaç salınımı için önerilen 
monodispers yapıdaki polistiren mikrokürelerin üretimi için dispersiyon polimerizasyonunda çözücü olarak 
mutlak etil alkol ve 2-metoksietanol, başlatıcı olarak AIBN kullanılmıştır. Ortalama boyutu 1.75 μm ve 1.40 
μm olan mikrokürelerin nano-tanımlamaları AFM ile yapılmıştır (Küçükoflaz, 2019: 765-775).

AMAÇ 

Bu çalışmada biyomedikal ve çeşitli nanoteknolojik alanlarda kullanılmak üzere yüzeyinde bulunan hidroksil 
gruplarıyla şişebilir yapıda olan ve farklı fonksiyonel gruplar ile yüzey türevlendirmesini mümkün kılan gli-
serol dimetakrilat (GDMA) bazlı nanojel parçacıkların sentezi ve karakterizasyonun gerçekleştirilmesi amaç-
lanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma, nanoteknolojik uygulamalar için mühendislik, tıp ve sağlık alanında (sensörlerde, ilaç üretimde 
kullanılan cihazlarda, ayırma sistemlerinde adsorban olarak, biyoreaktörlerde hücre kültürü materyali olarak 
v.b.) kullanılmak üzere anılan çalışma alanlarında amacına yönelik olarak kolay bir şekilde sentezlenip ya-
pısındaki hidroksil grupları nedeniyle modifiye edilebilir özellikte polimerik nano-materyallerin eldesini ve 
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) gibi bir nano-tanımlayıcı ile karakterizasyonu kapsamaktadır.

YÖNTEM

Poli(gliserol dimetakrilat) poli(GDMA) bazlı nanojellerin  presipitasyon polimerizasyonu ile üretimi için mo-
nomer olarak gliserol dimetakrilat (GDMA, 1.5 mL), çapraz bağlayıcı olarak metakrilik asit (MAA, 0.15 mL) 
ve başlatıcı olarak 2-2ʹ-Azobisizobütironitril (AIBN, 0.16 g), bir asetonitril-toluen karışımı (çözücü toplam 
hacmi: 65 mL, AcN / T:  75 / 25 (hacim / hacim)) içerisinde çözülmüştür. Elde edilen homojen karışımın presi-
pitasyon polimerizasyonu silindirik, kırılmaz ve sızdırmaz cam reaktör içinde 70°C’da gerçekleşmiştir. Sıcak-
lık kontrolü 24 saat süreyle çalkalamalı su banyosunda 120 cpm çalkalama hızında sağlanmıştır (Saraçoğlu, 
2009: 4845). Elde edilen nanojel partiküllerin hidrodinamik çapı pH 7 değerinde, oda sıcaklığında Dinamik 
Işık Saçılması (Dynamic Light Scattering -DLS) yöntemi ile polimerizasyon ortamında ve ortalama partikül 
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boyutu Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM-ParkSystemXE-100) ile belirlenmiştir. Ayrıca MAA kullanmaksı-
zın ve asetonitril-toluen karışımı (AcN / T:  25/75 (hacim/hacim)) olacak şekilde elde edilen hidrojel ile özgül 
yüzey alanı ve gözeneklilik özellikleri Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile yapısal analizi ise Fouirer 
Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) ile saptanmıştır. 

BULGULAR

Hidroksil fonksiyonel gruplara sahip poli(gliserol dimetakrilat) poli(GDMA) ve yanı sıra karboksilik gruba 
sahip poli(GDMA-co-MAA) nanojellerin oluşumunda kullanılan monomerler Şekil 1’de verilmektedir. Hid-
rofilik karakterdeki bu nanojellerin presipitasyon polimerizasyonu ile üretimi Şekil 2’de şematik olarak yer al-
maktadır. Elde edilen poli(GDMA-co-MAA) nanojel parçacıkların orijinal polimerizasyon ortamında yapılan 
DLS analizi sonucunda parçacık boyutu 54 nm olarak (PDI=0.419) saptanmıştır.  Poli(gliserol dimetakrilat) 
parçacıklar kurutularak BET yöntemi ile elde edilen özgül yüzey alanı 0.71 m2/g ve ortalama gözenek hacmi 
0.02 ml/g olarak tespit edilmiştir. 

Şekil 1. Nanoküre sentezinde kullanılan monomerler.
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Şekil 2. Gliserol dimetakrilat bazlı nanojelin presipitasyon polimerizasyonu ile oluşumunun  
şematik gösterimi.

Şekil 3. Poli(GDMA) için FTIR spektrumu

Poli(GDMA) için elde edilen FTIR spektrumu Şekil 3’de görülmektedir. Bu spektrum incelendiğinde 3400 
cm-1 (CH3 alkil gerilmesi),  2930 cm-1 (CH2 alkil gerilmesi), 1710 cm-1 (C=O gerilmesi), 1150 cm-1 (C-O ge-
rilmesi) bandları polimer yapıda beklendiği üzere yapıda görülmektedir. Bununla birlikte 3100-3500 cm-1 de 
arasında bulunan -OH gerilmesi bandı ve hidroksil gruplarının titreşimlerine karşılık gelen 1360 cm-1, 1260 
cm-1, 1000 cm-1 bandları beklendiği gibi yapının hidroksil grupları içerdiğini göstermektedir. Ayrıca oldukça 
küçük olan 1613 cm−1 bandının karakteristik C=C (vinil) bandına ait olduğu ve monomerde bulunan vinil ya-
pısının polimer yapının oluşumu ile neredeyse yok olduğu bununla birlikte polimerizasyonun yüksek oranda 
gerçekleştiği düşünülmektedir (Çavuş, 2016: 227-236).



294

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 4. Gliserol dimetakrilat bazlı nanojelin tek boyutlu AFM görüntüsü 

Gliserol dimetakrilat bazlı nanojellerin tek boyutlu AFM görüntüleri Şekil 4’de yer almaktadır ve yaklaşık 50 
(büyük görüntü) ve 625 (küçük görüntü)  nm olarak ölçeklendirilmiştir. AFM görüntüleri incelendiğinde nano-
jel parçacıklarının yaklaşık 50 nm ortalama çapa sahip olduğu, eş boyutlu ve küresel formda oldukları, tek düze 
dağılmış bir şekilde (koagüle olmaksızın) yerleştikleri görülmektedir. Literatürde nanojel yapıda sentezlenmiş 
ve nanoteknolojik uygulamalarda kullanımı önerilmiş farklı partiküller için elde edilmiş AFM görüntüleri yer 
almaktadır. Au(I):6-tioguanozin nanogel’in AFM görüntüsü, yıldız benzeri bir şekil morfolojisinin oluşumunu 
gösterir, ölçek çubuğu 400nm ve elde edilen boyut 150 nm’dir (Lamia, 2020: 127063). Kitosan bazlı hidrojel 
kaplı manyetik nanopartiküllerin parçacık boyutu, 20.8 nm’dir, ancak AFM görüntülerinde ortaya konduğu 
gibi partiküller büyük kümeler biçimindedir ve kuagüle olmuştur (Pereira, 2020: 104431). 

SONUÇ

Gliserol dimetakrilat bazlı nanojellerin hem boyutu hem de yüzeyinde hidroksil ve karboksil fonksiyonel grup-
lara sahip olması dolayısı ile amaca yönelik olarak modifiye edilebilir karakteri nedeniyle biyomolekül ta-
nımlayıcı sensörlerde, ilaç üretimde kullanılan cihazlarda, ayırma sistemlerinde ya da hücre kültürü materyali 
olarak v.b. nanoteknolojik uygulamalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE KRİZ YÖNETİMİ ARASINDAKİ  
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye 

Öz: 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasının ardından ülkemizde bu-
lunan bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüküm-
lülüklerden biri kanun kapsamında hazırlanmış olan ve 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum planlarının hazırlanmasıdır. Özel ve Kamu dahil 
bütün işyerlerinde sabotaj, yangın, patlama, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi birçok acil durumla karşı 
karşıya kalınabilmektedir. Bu çalışmada işyerlerinin acil durumlara hazırlıklı olması için acil durum planını 
hazırlama aşamalarını da içeren Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) ele alınmıştır. ADYS bütün işletme ve 
kuruluşların herhangi bir acil durum anında hızlı, doğru ve etkili veya tehlikelerden kaynaklanan zararı yok 
etme, azaltma veya giderme yöntemine verilen isimdir. ADYS; analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme 
olarak dört ana başlık altında incelenir. İşletmelerde meydana gelebilecek tehlikeler doğrultusunda risklerin 
analiz edilerek planlanması ADYS kapsamındadır.  Kuruluşların henüz planlanma aşamasındayken acil du-
rumlar için gerekli hazırlık çalışmaları yapması, en az acil durum meydana geldikten sonraki yaklaşım kadar 
önemlidir. Planlama aşamasında düşünülmeyen tehlikelerin tesisin tamamlanmasından sonra bertaraf edilmesi 
yüksek maliyetler ve büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle tesisin henüz mimari aşamasında 
tüm ADYS senaryolarının ve yapısal uygunluklarının düşünülüp analiz edilmesi ve planlanması büyük önem 
taşımaktadır.  Bu çalışmada; Acil durum yönetim sistemleri ve kriz yönetiminin ne olduğunun açıklanması ve 
acil durum yönetim sistemleri ile kriz yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca 
yönelik olarak seçilen örneklem ile acil durum yönetim sistemi ve kriz yönetimi ilişkisi uygulamalı bir şekilde 
incelenerek proaktif yaklaşımla sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Acil durum planı, Acil durum yönetim sistemleri, Kriz yönetimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasının ardından ülkemizde bulunan bütün işyer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması zorunludur ve kanun kapsamında hazırlanmış olan 
ve 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil 
durum planlarının hazırlanması bunlardan biridir. Acil Durum kavramı; “Ani olarak ortaya çıkan güç durum, 
yardım ve kurtarmayı gerektiren durum” olarak açıklanmaktadır. Ayrıca acil durum; “beklenmeyen ya da ön-
görülmeyen, ani gelişen olaylar” olarak vurgulanmaktadır4. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının işyerle-
rinde acil durum yönetmeliğine göre acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek 
yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, müca-
dele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, acil durum planı ise; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil 
durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak 
tanımlanır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013). 

Günümüzde işyerlerinin acil durumlara hazırlıklı olması için acil durum planını hazırlama aşamalarını da 
içeren Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) üzerine çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. ADYS bütün 

4  https://dictionary.cambridge.org/tr/
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işletme ve kuruluşların herhangi bir acil durum anında hızlı, doğru ve etkili veya tehlikelerden kaynaklanan za-
rarı yok etme, azaltma veya giderme yöntemine verilen isimdir. ADYS; analiz, planlama, karar alma ve değer-
lendirme olarak dört ana başlık altında incelenir. İşletmelerde meydana gelebilecek tehlikeler doğrultusunda 
risklerin analiz edilerek planlanması ADYS kapsamındadır.  Kuruluşların henüz planlanma aşamasındayken 
acil durumlar için gerekli hazırlık çalışmaları yapması, en az acil durum meydana geldikten sonraki yaklaşım 
kadar önemlidir ve Şekil 1’de yer almaktadır (Baysal, 2018: 18). 

Şekil 1. Acil durum planlama süreci (Baysal, 2018, s:18)

Planlama aşamasında düşünülmeyen tehlikelerin tesisin tamamlanmasından sonra bertaraf edilmesi yüksek 
maliyetler ve büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle tesisin henüz mimari aşamasında tüm 
ADYS senaryolarının ve yapısal uygunluklarının düşünülüp analiz edilmesi ve planlanması büyük önem taşı-
maktadır (İnal, 2015; Özmen 2019). 

Acil durumlarda proaktif yaklaşımın önemsediği modern bakış açısı, reaktif yaklaşımın benimsediği gelenek-
sel yaklaşımda yer almayan ve acil durum planını da kapsayan “Risk Yönetimi” kavramını içinde barındırır. 
Bu alandaki çalışmalara dünya genelinde oldukça önem verilmektedir. Modern bakış açısına göre afetleri de 
içeren acil durum dönemleri normal dönemlerde yapılan çalışmalardan faklı çalışmaları kapsamakta ve bunla-
ra ilişkin fonksiyonlar “Risk Yönetimi” ve “Kriz Yönetimi” ile tanımlanmaktadır. Buna göre modern acil du-
rum yönetimi “Hazırlıklı Olma”, “Müdahale”, “İyileştirme”, “Önleme/Zarar Azaltma” evrelerini kapsamalıdır. 
Bu dört evre acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere Şekil 2’de görüldüğü gibi döngüsel bir 
yapıda çalışmaların sürdürülmesini organize eder (Demirci, 2010: 97).
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Şekil 2. Geleneksel Afet Yönetim Modelinin Acil durum evrelerine uyarlanması (Özmen, 2014)

AMAÇ 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında Acil Durum Yönetim Sistemleri (ADYS)’nin sürekli iyileştir-
meyi ve gelişimi öngören Deming Sarmalı olarak adlandırılan PUKO (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) ve 
SUKO (Standartlaştır-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüleri ile incelenmesi ve Kriz Yönetimi ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Günümüz modern bakış açısı ile Kriz Yönetimini de içine alan Acil Durum Yönetim Sistemleri (ADYS)’nin 
sürekli iyileştirilmesi ve bunun iş sağlığı ve güvenliğinde benimsenen proaktif yaklaşımla ile oluşturduğu 
uyum bu çalışma kapsamında ele alınmaktadır.

YÖNTEM

1900 yıllarında dünyaya sürekli iyileştirmenin (Kaizen) tanımını yapan Edward Deming’in kalite yönetimi 
için geliştirdiği Deming Sarmalının öngördüğü iki model bulunmaktadır ve günümüz yönetim sistemlerinin 
tamamında uygulanmaktadır (Oğuz, 2001). Bunlardan ilki PUKO (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) dön-
güsü ikincisi ise SUKO (Standartlaştır-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsü olarak bilinmektedir.
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PUKO döngüsü planla, uygula, kontrol et ve önlem al basamaklarından oluşmaktadır. Bu döngünün kullanıla-
bilmesi için öncelikle çözümlenmesi gereken bir probleme sahip olunması ve bu problemin çözümüne yönelik 
olarak bir politika (değişmez amaç) ve hedefler belirlenmeli gerekir. Belirlenen amaca yönelik olarak PUKO 
döngüsünün ilk basamağı olan planla basamağında, çözüme yönelik planlar yapılır ve ikinci basamakta bu 
planlar uygulanır. Üçüncü basamak, yapılan planın ne kadarının uygulamada gerçekleştirildiğinin ölçüldüğü 
kontrol et basamağıdır. Son basamakta ise uygulamanın planla örtüşmediği ya da planlamanın yetersiz kaldı-
ğı noktalar ele alınarak önlemlerin geliştirilmesi gerekir ve yeni planlama ile döngü devam eder (1. döngü). 
PUKO döngüsünde (1. döngü) yapılan plan o kadar olgunlaşır ki bir süre sonra bu plan standart hale getirilir ve 
SUKO döngüsü (1. döngü) oluşur. Bu standart plan SUKO döngüsünde zaman içerisinde yenilenmesi gereken 
şartlar oluştuğunda olgunluğunu yitirir ve yetersiz kalır bu durumda devreye yeniden bir PUKO döngüsü girer 
(2. döngü) ve bu süreç sürekli iyileştirme modelini oluşturur (Şekil 3).

Şekil 3. Sürekli iyileştirmenin şematik gösterimi

BULGULAR

İşyerlerinde acil durumun oluşması bir problemdir ve bu problemin çözümüne yönelik olarak geliştirilecek 
politika bu durumdan en az zararla çıkılmasına yönelik olmalıdır. Bu konuda acil durum yönetim sistemlerin-
de PUKO döngüsünün uygulanabilmesi için öncelikle planla basamağında acil durum planlarının yapılması 
gerekir. Bu planlar ikinci basamakta eğitimler ve tatbikatlar çerçevesinde uygulanarak üçüncü basamak olan 
kontrol et basamağında acil durum planlarının uygulamalarla ne kadar uyuştuğu ölçülür. Son basamakta ise 
varsa uyuşmazlıklar gözden geçirilerek plan yenilenir. PUKO döngüsünde elde edilen planın olgunlaşması 
durumunda SUKO döngüsü uygulanabilir hale gelir. Risk yönetimiyle el edilen standartlaşmış plan acil du-
rum öncesi evrede oluşturulur ve bu evre mevcut durumun iyileştirilmesini ve korunma politikalarını içeren 
birincil korumanın gerçekleştirildiği evredir. Bundan sonraki uygulama basamağı acil durumun gerçekleştiği 
basamaktır ki akabinde acil durum sonrası evre oluşacaktır ve kriz yönetimi devreye girecektir. Kriz yönetimi 
sağlık ve güvenlik durumu tespitini ve gerekli ise ekstra düzenlemeleri içeren ikincil korumadan ve bu du-
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rumda sağlık ve güvenliğin en iyi duruma ulaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlendiği üçüncül 
korumadan oluşur. Bu SUKO döngüsü standartlaştırılmış plan zaman içerisinde yenilenmesi gereken şartlar 
oluştuğunda olgunluğunu yitirir ve yetersiz kalır ise yeni bir PUKO ve SUKO döngüsü ile Acil Durum Yöne-
tim Sistemlerinde sürekli iyileştirme sağlanır (Şekil 4).

Şekil 4. Acil durum yönetim sistemlerinin PUKO ve SUKO döngüsü uyarlamasının şematik gösterimi.

SONUÇ

Acil durumlarda proaktif yaklaşımın önemsediği modern bakış açısı, acil durum planını da kapsayan Risk 
Yönetimi kavramını içinde barındırır. Bu alandaki çalışmalara dünya genelinde oldukça önem verilmektedir. 
Modern bakış açısına göre afetleri de içeren acil durum dönemleri normal dönemlerde yapılan çalışmalardan 
faklı çalışmaları kapsamakta ve bunlara ilişkin fonksiyonlar Risk Yönetimi ve Kriz Yönetimi ile tanımlanmak-
tadır. Buna göre modern acil durum yönetimi PUKO ve SUKO döngüsü ile incelenmiş ve bu şekilde sürekli 
iyileştirmenin yapılabileceği öngörülmüştür.
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA İNCE AGREGA ile YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN 
BELLİ ORANLARDA İKAME ETTİRİLMESİYLE ELDE EDİLEN BETONLARIN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Recep ÜNLÜ1, Adnan ÖNER2, Onur ÖZTÜRK3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye
Öz: Yüksek Fırın Cürufu (YFC); demir ve çelik üretimi yapan fabrikaların üretimi sonrasında atık/yan ürün 
olarak açığa çıkan bir malzemedir. Bu malzeme öğütülmesi sonucu mikron boyutuyla silisli ve alimünlü yapısı 
sayesinde inşaat sektöründe genel olarak çimento ile ikame ettirilerek kullanılmaktadır. Ancak bu çalışmada; 
çağımızda en çok kullanılan doğal kaynaklardan biri olan agrega ile YFC belli oranlarda ikame ettirilmesi ile 
elde edilen Kendiliğinden Yerleşen Betonlar’ ın (KYB) mekanik ve fiziksel özelliklerindeki değişimlerin ince-
lenmesi amaçlanmıştır. KYB elde etmek için hazırladığımız karışımlarda çimento miktarını sabit tutarak ince 
agrega miktarının %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında kırma kum yüksek fırın cürufuyla ikame etti-
rilerek deney numuneleri hazırlanmıştır. Bu numunelere ek olarak yüksek fırın cürufu ilave edilmeyen referans 
numunesiyle birlikte 7 farklı karışım elde edilmiştir. KYB ’lerde Cem I 42,5 R portland çimentosu, hiper akış-
kanlaştırıcı katkı (HA), doğal kum, kırma kum ve kırma taş kullanılmıştır. Hazırlanan betonlarda taze beton 
deneyi olarak T50 süresi ve yayılma deneyleri (slump deneyi) yapılmıştır. Ardından silindir, prizma ve aşınma 
deneyi için küp kalıplara beton dökülerek numuneler elde edilmiştir. Numuneler kür ortamında bekledikten 
sonra 7 ve 28 günlük basınç, yarmada çekme, eğilme dayanımı ve 28 günlük aşınma deneyleri yapılmıştır. 
YFC içermeyen kontrol numunesi referans alınarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre YFC ile 
ince agrega (kırma kum) ikame ettirildiğinde basınç dayanımında olumlu sonuçlar verdiği, aşınma direncin de 
ise referans numuneye göre yakın seviyede sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, yüksek fırın cürufu, ince agrega, aşınma deneyi

1.GİRİŞ 

KYB; özel katkılar sayesinde kendi özgül ağırlığı ile ulaşılması en zor noktalara ve sık donatılı kalıplara hiçbir 
sıkıştırma işlemi gerekmeksizin ayrışmadan yerleşebilen bir beton türüdür.[1]İlk olarak 1980’li yılların son 
çeyreğine doğru Japonya’da işçilikte yaşanan problemlerden ve standart betondaki durabilite sorunlarını gi-
dermek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. [2]  

KYB’lerin standart betona göre avantajları; daha az işçilik ile daha hızlı, estetik, dayanıklı ve özgün yapılar 
elde edilmesine olanak sağlar. Ulaşılması zor, sık donatılı kalıplara dışardan bir etki gerek kalmadan hava 
boşluğunu dışarı atarak rahatça yerleşebilmektedir. Betonarme binaların bakım/onarım ve güçlendirmesi ile 
prefabrik yapıların üretiminde de ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. [3] Ancak standart betona göre maliyeti daha 
yüksek olup karışım reçeteleri daha tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. [4]

Geleneksel beton ile KYB reçetelerinin hazırlanmasında temelde aynı malzemeler kullanılsa bile hacimsel 
olarak farklılıklar göstermektedir. KYB üretiminde diğer betonlara göre çimento ve ince agrega kullanımı daha 
fazla iken iri agrega kullanımı daha azdır. [5]  Yılmaz ve Uysal (2011)’a göre KYB tasarımında kullanılacak 
kaba agrega miktarı arzu edilen akışkanlık ve kıvama ulaşması için genellikle hacimce %45 civarında kulla-
nıldığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kaba agrega dane çapı sınırlandırılması ve iyi bir gradasyon eğrisi ha-
zırlanması gerekmektedir. [6] Bu kıyaslama fazla kaba agreganın filler malzeme ve mineral katkılar ile ikame 
ettirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. KYB’ ye asıl akışkanlık özelliğini kazandıran ve tasarımda diğer 
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önemli bir noktada da su azaltıcı hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanımıdır. [7]  Öte yandan atık ve yan 
ürünlerin çevre kirliliğine engel olmak ve depolama maliyetlerini minimize edip ortadan kaldırmak amacıyla 
ülkemizde geri dönüşüme çok önem verilmektedir. Bu atık/yan ürünlerden biri olan YFC demir çelik fabrika-
larında yüksek fırınlarda yakıt olarak kullanılan kok kömürünün ve filizin demire indirgenmesi için kullanılan 
kalkerin yanması sonrası oluşan YFC ortalama 1500oC de erimiş halde elde edilir. Elde edilen YFC hava ile ani 
soğutulmasıyla kristal yapıya; su ile ani soğutulmasıyla camsı yapıya dönüşür. Bu camsı yapının öğütülmesi ile 
betonda kullanılabilmektedir. [8] Türkiye’ de yıllık olarak 3,000,000.00 ton/yıllık açığa çıkmaktadır. [9] YFC 
günümüzde daha çok çimento ile ikamesi araştırılmıştır. Ancak bu çalışmada KYB’ lerde YFC en çok tüketilen 
doğal kaynaklarımızdan biri olan agrega (kırma kum) yerine kullanılmıştır. Ülkemizde yıllık olarak 500 mil-
yon ton agrega üretilmekte olup 1 ton agrega üretimi için 5,5 kw elektrik enerjisi harcanmaktadır. [10]   YFC’ 
nin çimentoyla birlikte kullanılmasında taze ve sert betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine birçok olumlu 
etkisi bulunduğu bilinmektedir.[11]  Bunlardan başlıçaları; betonun priz süresini uzatması, su ihtiyacını, hava 
boşluğunu, termal çatlaklar, sünme-rötre ve korozyonu azaltması, nihai dayanımı, sülfata karşı dayanımı arttır-
ması olarak sayılabilir. Bu şekilde atık/yan ürünlerin betonda kullanımı ile doğal kaynaklarımızı koruyup daha 
ucuz betonlar elde edebiliriz. [12]   

Kaya, Karakurt (2014)’un yaptıkları çalışmada ağırlıkça karşımdaki toz miktarının %10, %20 ve %30 ora-
nında YFC’ nin ince agregayla ikame ederek 20 oC da elde ettikleri 365 günlük numunelerin yaptıkları basınç 
dayanım testlerinde YFC artmasıyla dayanımın arttığını, daha az oranlarda ikame ederek sonuçlarının irdelen-
mesini önermiştir. [13]

2.AMAÇ 

Bu çalışmada YFC’ nin kırma kum ile ikamesi sonucu KYB üzerinde fiziksel, mekanik ve aşınma etkileri araş-
tırılmıştır. Numuneler üzerinde yapılan deneylere göre YFC içeren betonların taşıma kapasiteleri ve aşınmaya 
karşı gösterdikleri dirençler değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre YFC ince agrega yerine kullanılarak bir 
yan ürün ile daha çevreci betonlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde en çok kullanılan doğal 
kaynaklardan biri olan agrega tüketiminin azaltılmasıyla daha az enerji harcanması ve atık/yan ürünün geri 
dönüşümde kullanılmasıyla sürdürülebilir çevreye de katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

3. KAPSAM

3.1 Agrega 

Bu çalışmada; iri agrega olarak kırma taş, ince agrega olarak da kırma kum ve doğal kum kullanılmıştır. Bu 
agregalar Adapazarı Bölgesine ait taş ocaklarından temin edilmiştir. Hazırlanan doğal kum, kırma kum ve 
kırma taş agregaları TS EN 932-1 standardı esas alınarak granülometrik dağılımını (Şekil-1) bulabilmek için 
numuneler 2,25–16 mm elek takımından geçirilerek TS EN 933-1 standardına uygun olarak elek analizi (Tab-
lo-1) gerçekleştirilmiştir.[14,15]                         
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Tablo 1. Kullanılan agregaların granülometrik bileşimleri

Elek Analizi Sonuçları

Elek 
Boyutu 
(mm)

Elek Altına Geçen Malzeme (%)

Doğal 
Kum

Kırmataş Kırmakum

16 100 100 100

8 100 75 100

4 100 33 96

2 70 2 68

1 50 1 40

0,5 34 1 25

0,25 19 1 16

İncelik 
Modülü

2,28 4,88 2,55

Şekil 1. KYB üretiminde kullanılan agregaların granülometrik dağılımı

 3.2 Çimento 

KYB numunelerinin hazırlanmasında kullanılan çimento Çanakkale Bölgesi’ne ait olup CEM 1 42,5 R (PÇ 
42,5) sınıfıdır ve Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den temin edilmiştir (Tablo-2,3,4). [16]                         
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Tablo 2. Çimentonun fiziksel ve mekanik özellikleri

Kimyasal Özellikler

İncelenen Maddeler Elde Edilen Değerler (%)

SiO2 19,41

Al2O3 4,50

Fe2O3 3,49

CaO 63,09

MgO 2,51

SO3 3,05

Çözünmeyen 
Kalıntı

0,30

Kızdırma Kaybı 2,39

Serbest Kireç 1,42

Tablo 3. Kullanılan çimentonun kimyasal bileşimi

Fiziksel Özellikler

İncelenen Özellikler Elde Edilen  
Değerler

Priz Başlangıcı (dakika) 150

Priz Sonu (dakika) 205

Hacim Sabitliği (mm) 1,00

Özgül Yüzey (cm2/ gr) 3814

Özgül Ağırlık (gr/cm3) 3,12

Mekanik Özellikleri(40x40x160mm Küp 
Numuneler için basınç dayanımları)

2 Günlük 38,6 MPA

7 Günlük 47,0 MPA

              28Günlük 57,4 MPA

 3.3 Yüksek Fırın Cürufu 

Bu çalışmada kullanılan YFC, İskenderun Demir Çelik Fabrikası’na ait olup, Nuh Çimento Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  den TS EN 15167-1 standardına uygun olarak temin edilmiştir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 5 
ve Tablo 6’ta verilmiştir. [17]           
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Tablo 5. Yüksek fırın cürufu kimyasal bileşimi

Fiziksel Analiz Sonuçları   

Nem Muhtevası (%) 0,38 maks.1

Özgül Ağırlık (g/cm3) 2,92  

Özgül Yüzey (Blaine, cm2/g) 4537 min.2750

32 mm elek bakiye (%) 2,1  

45 mm elek bakiye (%) 0,1  

90 mm elek bakiye (%) 0  

Tablo 6. Yüksek fırın cürufu fiziksel  özellikleri 

Kimyasal Analiz  Sonuçları % Standart

SiO2 37,29  

Al2O3 11,76  

Fe2O3 1,77  

CaO 33,09  

MgO 7,12 maks. 18

SO3 1,51 maks.2,5

K2O 1  

Na2O 0,15  

Toplam Alkali 0,81  

Na2O+0,658 K2O  

Kızdırma Kaybı 0,25 maks.3

Klorür 0,0075 maks.0,1

Sülfür (S-2) 0,1 maks.2,5

3.4 Hiper Akışkanlaştırıcı Katkı 

Hazırladığımız beton numunelerinin karışımında KYB özelliğini kazanması için hiper akışkanlaştırıcı katkı 
kullanılmıştır. Kullanılan hiper akışkanlaştırıcı Chryso Yapı Kimyasalları’nın ürünü olan Chryso Delta 489 W 
katkısı olup Soylular Beton’dan temin edilmiştir. Özellikleri Tablo 7 de verilmiştir.

Tablo 7. Kullanılan hiper akışkanlaştırıcı katkı özellikleri

Katkı Adı Görünüm Renk Yoğunluk(gr/cm3) pH Klorür İçeriği

CHRYSO®Delta 489W Sıvı Kahverengi 1,07±0,02 8,0±1 <%0,1
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4. YÖNTEM

Beton numunelerinin üretiminde TS 802 de belirtilen esaslar dikkate alınarak C45 beton sınıfı elde edilecek 
şekilde karışım hesapları hazırlanmıştır.[18-19] (Tablo-8)

Tablo 8. İnce agrega ile YFC’nin ikamesi ile üretilen KYB karışımlarının malzeme miktarları
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Çimento (kg/m3) 3.12 450 450 450 450 450 450 450

YFC (%)  0 5 10 15 20 25 30

YFC (kg/m3) 2.92 0 55 110 165 220 275 330

Su (kg/m3) 1.00 193.5 193.5 198 202.5 207 211.5 216

Su/Çimento  0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48

İnce Agrega 1 - Kırmakum (kg/m3) 2.66 650 595 540 485 430 375 320

İnce Agrega 2 - Doğal Kum (kg/m3) 2.66 450 450 450 450 450 450 450

İri Agrega (kg/m3) 2.69 580 580 580 580 580 580 580

Hiper Akışkanlaştırıcı (%)  1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Hiper Akışkanlaştırıcı (kg/m3) 1.23 6.75 6.75 7.2 7.65 8.1 8.55 9

Hava (%)  1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

Hazırlanan 7 farklı karışımda da çimento miktarı, doğal kum ve iri agrega miktarları sabit tutulmuştur. YFC, 
ince agrega (kırma kum) ile ağırlıkça %05, %10, %15, %20, %25, %30 oranlarında ikame ettirilerek hazır-
lanmıştır. Referans numunesi ile birlikte üretilen beton karışımlarının 1 m3 için kullanılan miktarları tablo 8 
de belirtilmiştir. Beton karışımları hazırlanırken sabit süre ile üstten karıştırma özelliği olan, 56 dm3 kapasiteli 
elektrikli mikserde hazırlanmıştır. Karışımlar sonucu elde edilen taze betonlar 100mmx400mm’lik prizma, 
100mmx200mm’lik silindir, 71mmx71mm’lik küp kalıplara doldurulmuştur. Ardından numuneler 20±2 oC ve 
%40-60 bağıl neme sahip olan laboratuvar koşullarında, nemli bezle kür edilerek 3 gün boyunca bekletilmiş 
ve kalıplardan çıkarılmıştır. Kalıplardan çıkarılan numuneler kür havuzlarında bekletilmiştir. Kür havuzundan 
çıkarılan betonlar 7 ve 28 günlük basınç dayanımı, yarmada çekme, eğilme dayanımı ve 28 günlük aşınma 
direnci deneyleri yapılmıştır. Basınç, yarmada çekme ve eğilme dayanımı deneyleri Baz Makina Marka 3000 
kN kapasiteli deney aleti ile yapılmıştır. Aşınma (Böhme) deneyi ise 30 (±1) devir/dk hızla dönen 750 mm 
çaplı yatay aşındırma diski, kaldıraç kolu, numune yükleme ağırlığı, karşı ağırlık ve numune tutucu aparattan 
oluşan cihazda yapılmıştır. TS-2824’e göre hazırladığımız kenar uzunlukları 71mmx71mm ±1,5mm ve taban 
alanı 50 cm2 olan küp numunelerin birbirini takip eden 4 yüzeyi aşınmaya tabi bırakılmıştır[20]. Hazırlanan 
numunenin üst yüzeyi numune tutucunun tablanın iç yüzeyine bakan tarafına gelecek şekilde yerleştirildikten 
sonra aşınma diskinin üst yüzeyine 20±0,5 gr aşındırma tozu (alüminyum oksit) düzgün bir şekilde dağıtılır. 
Numunenin diğer 4 yüzeyi otomatik sayaçlı olan cihaz ile 22 devir yaparak aşınmaya tabi tutulur. Her bir devir 
sonunda da aşındırma tozu yenilenir. Her 4 devirde bir numune tartılarak bu işlem 4 defa yapılır. Bu şekilde 
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numuneye toplam 16 devir aşındırma işlemi uygulanır. Bu 16 devir sonunda numunelerin yüzeyleri elektronik 
hassas kumpas ile ölçülür ve numunenin son hali hassas terazide tartılır. Bu şekilde numunedeki ağırlık kaybı 
ve yüzeylerdeki kısalmalar hesaplanarak hacimsel kayıp TS 699 standardına göre hesaplanarak aşınma deneyi 
tamamlanmış olur.[21] 

5.BULGULAR 

5.1 Taze Beton Değerleri 

Bir betonun KYB olarak değerlendirilmesi için Abrams Konisinde deney yapılarak elde edilen yayılmasının 
550 ile 850 mm arasında olması gerektiği bilinmektedir[19]. EFNARC’a (European Federation of National 
Trade Associations) göre bu yayılma değeri 3 ayrı sınıfta değerlendirilmiştir.(Tablo-9). Yayılma çapının 50 cm 
genişliğe erişme süresi (T50) ve huniden çıkış süresi ise 2 ayrı sınıfta değerlendirilmiştir. 1.sınıf (VS1) in T50 
süresi 2 s’den az, huniden çıkışı 8 s den az ve 2.sınıf (VS2) için T50 süresi 2s den fazla, huniden çıkış süresi 
9-25s arasında olmalıdır[22]. 

Tablo 9. EFNARC’a göre yayılma değerleri

Sınıf Slump Değeri(mm)

SF1 550-650

SF2 660-750

SF3 760-850

Şekil 2. Yayılma Deneyi Yapılışı
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Beton  
Kodu

İnce 
Agrega(kg)

Kırma 
Kum 
(kg)

YFC(kg) Çökme/Yayılma(mm) 
-  T50s

Birim 
Ağırlık(kg/

m3)

Hava%

KYB00 1100 650 0 Y=676 2.380 1,6

t=5

KYB05 1100 595 55.00 Y=630 2.382 1,7

t=8

KYB10 1100 540 110 Y=620 2.384 1,5

t=9

KYB15 1100 485 165 Y=610 2.387 1,2

t=10

KYB20 1100 430 220 Y=610 2.390 1

t=9

KYB25 1100 375 275 Y=620 2.393 0,7

t=11

KYB30 1100 320 330 Y=600 2.396 0,4

t=12

Tablo 10. YFC ile üretilen KYB’lerin taze beton deney sonuçları 

Yayılma çapını belirlemek için yayılan betonun 3 ayrı noktadan ölçümlerinin ortalaması alınmıştır. Hesapla-
nan yayılma çapları, birim ağırlık değerleri ve hava oranları Tablo 10 da verilmiştir. Tablo 10’a göre yayılma 
çaplarına bakıldığında referans numunesinin SF2 sınıfını sağladığı, diğer karışımların ise SF1 sınıfını sağladığı 
görülmektedir. En fazla yayılma değeri referans numunesinde, en düşük yayılma değeri ise KYB30 numune-
sinde elde edilmiştir. T50 sürelerinin ve koni çıkış sürelerinin YFC ikamesi arttıkça uzadığı görülmektedir ve 
YFC ikameli numuneler VS2 sınıfına yakın sonuçlar vermiştir. Numunelerde ince agrega yerine YFC ikamesi 
arttıkça birim ağırlıklarının artttığı, hava miktarının azaldığı görülmüştür. 

5.2 SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ 

5.2.1 Basınç Dayanımı 

C45 olarak tasarımı yapılan beton numunelerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanım değerleri Tablo 11’de veril-
miştir. Bu değerlere göre 7 günlük en yüksek basınç dayanımı 46,25 MPA ile KYB20 numunesinde olup en 
düşük değer 36,56 MPA ile referans numunesine aittir. 28 günlük numunelerde ise en yüksek basınç dayanımı 
63,07 MPA ile en çok YFC ikamesine sahip olan KYB30 betonundadır.
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Beton Basınç Dayanımı (Mpa)

Kodu 7 gün 28 gün

KYB00 36,56 45,08

KYB05 38,91 48,94

KYB10 42,20 53,96

KYB15 44,78 57,86

KYB20 46,25 60,61

KYB25 46,21 61,89

KYB30 45,22 63,07

Tablo 11.YFC’ nin ikamesiyle üretilen sertleşmiş beton numunelerinin basınç dayanım değerleri

Şekil 3. İnce agrega ile YFC’ nin ikamesi sonucu basınç dayanımları arasındaki ilişki                     

                       

Şekil 4. YFC ‘nin ikamesi sonucu üretilen numunelerinin basınç dayanımlarının % değişim miktarları
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Basınç dayanımlarının arasındaki ilişki şekil-3 deki grafikte gösterilmiştir. YFC ikamesinin artmasıyla 28 gün-
lük nihai basınç dayanımlarda artış gözlemlenmektedir. KYB30 betonun da %40 ile en fazla artışın olduğu 
numunedir.

5.2.2 Yarmada Çekme Dayanımı 

100mmx200mm’lik silindir kalıplara dökülerek hazırlanan numuneler gerekli kür işlemlerinden sonra 7 ve 28 
günlük yarmada çekme dayanım değerleri Tablo 12 ‘de verilmiştir. Bu değerlere göre YFC ikamesinin artma-
sıyla birlikte çekme dayanım değerleri artmaktadır.

Beton Çekme Dayanımı 
(Mpa)

Kodu 7 gün 28 gün

KYB00 3,49 3,90

KYB05 3,71 4,25

KYB10 3,78 4,59

KYB15 3,83 4,72

KYB20 3,62 4,95

KYB25 3,55 5,09

KYB30 3,45 5,19

Tablo.12. Yarma dayanım  değerleri 

Şekil 5. 7 ve 28 günlük yarmada çekme dayanımlarının ilişkisi
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5.2.3 Eğilme Deneyi 

Tablo 13. Eğilme dayanım değerleri

Beton Eğilme Dayanımı (Mpa)

Kodu 7 gün 28 gün

KYB00 4.24 5.58

KYB05 4.40 5.87

KYB10 4.74 6.12

KYB15 5.13 6.41

KYB20 5.57 6.64

KYB25 5.33 6.82

KYB30 4.97 7.09

Şekil 6. 7 ve 28 günlük eğilme dayanımlarının ilişkisi

100mmx400mm’lik dikdörtgen prizma kalıplara dökülerek hazırlanan numuneler gerekli kür işlemlerinden 
sonra 7 ve 28 günlük 4 noktalı eğilme dayanım değerleri Tablo 13 ‘de verilmiştir.

5.2.4 Aşınma Deneyi  

71mmx71mmx71mm’lik 3’lü küp kalıpta hazırlanan betonların gerekli kür koşullarında 28 gün bekletildik-
ten sonra yapılan aşınma (böhme) deney sonuçları ΔV= Δ m / ρR formülde çıkan sonuçlar yerlerine konarak 
hesaplanmıştır. ΔV; 16 çevrimden sonra hacim kaybı, (cm3); Δ m: 16 çevrimden sonra kütle kaybı, (g); ρR: 
Numunenin yoğunluğu, gr/cm3 ’dir [23]. Hesaplanan değerler Tablo 14 te görüldüğü gibi en az aşınma miktarı 
KYB20 numunesindedir. KYB20 numunesine kadar aşınma miktarında azalma, KYB25 ve  KYB30 da ise 
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KYB20 e göre artma görülmüştür. Buna rağmen bütün beton numunelerimiz aşınma değerleri referans numu-
nenin altında kalmış ve  TS2824 EN 1338’de öngörülen 18 cm3/ 50cm2 değerini sağladığı görülmüştür[24]      

Şekil-7 deki ağırlık kaybı sonuçlarına baktığımız zaman en az ağırlık kaybı %2,78 ile KYB20 numunesinde 
olup en fazla ağırlık kaybı %3,12 ile YFC içermeyen referans numunesindedir.

Tablo 14. Hazırlanan betonların 28 günlük aşınma değerleri 

Beton Kodu KYB00 KYB05 KYB10 KYB15 KYB20 KYB25 KYB30

Aşınma Değerleri 11,34 10,67 10,63 10,46 10,11 10,49 10,75

     Max. Aşınma Değeri 18 cm3/ 50cm2

Şekil 7. Aşınma (böhme) deneyi sonucu ağırlık kaybı (g)

6.SONUÇLAR 

Yapılan bu çalışma neticesinde şu sonuçlara varılmıştır;

- Çimento ve kaba agrega miktarı sabit tutularak hazırlanan numunelerde yapılan yayılma deney sonuçlarına 
göre YFC içeren betonlarda; YFC miktarı artmasıyla birlikte yayılma çapı değerinin düştüğü; T50 süresinin re-
ferans numuneye göre artışlar olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak KYB’ ler de YFC miktarının artmasıyla 
birlikte taze betonun akışkanlığının, işlenebilirliğinin ve boşluk oranın azaldığı, birim ağırlığının yükseldiği 
görülmüştür. Tüm deney numuneleri EFNARC ‘ta (2005) istenilen KYB değerlerini sağlamıştır,

- 28 günlük nihai basınç, yarma, eğilme dayanımlarına bakıldığı zaman YFC ikame miktarının artmasıyla 
birlikte dayanım miktarlarında artış olmuştur. C45 olarak tasarlanan KYB20 numunesi 60,61 MPA sınıfında 
beton elde edilmiştir. Elde edilen YFC ikameli betonların yüksek dayanım isteyen baraj, tünel, yüksek yapılar 
gibi projelerde kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca bu malzemeler ile YFC içermeyen C60 sınıfı beton elde 
edilerek, YFC içeren KYB20 numunesi ile maliyet analizi yapılabilir. 

- Aşınma (böhme) deneyi sonuçlarına göre aşınmaya karşı en dirençli numune KYB20 numunesi olup diğer 
bütün numuneler de referans numunesine göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Karışımlarda YFC ikamesiyle çi-
mento ile agregalar arasındaki boşluklar azalarak daha yoğun ve bağlantıların daha güçlü olduğu betonlar üre-
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tilmesi sonucu aşınmaya karşı dirençte referans numuneye göre artmıştır. Elde edilen  YFC ikameli betonlar; 
beton yol, saha betonu, beton parke  gibi zemin betonlarında kullanılabilir, 

- Doğal kaynaklardan biri olan ince agrega yerine atık/yan ürün olan ÖYFC kullanılmasıyla geri dönüşüm 
sağlanmış olur; klasik kırma sisteminde 1 ton agrega için 5,5 KW enerji tüketimi gerekmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye Çelik Üreticilerinin verdiği değerlere göre bir yılda 3 milyon ton ÖYFC açığa çıkmaktadır. İnce ag-
rega yerine ÖYFC kullanılarak yılda en az 16,500,000 KW enerji tasarrufu ile sürdürülebilir çevreye de katkı 
sağlamış olur.
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PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİN ÖNEMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
ANALİZLERİNDEKİ YERİ 

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye
Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden 
olan risk etmenleri fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor, radyasyon, basınç v.b.), kimyasal 
(maden, solvent, zehirli gazlar, asit ve bazlar, pestisitler, plastik maddeler, tozlar v.b.), biyolojik (bakteri, virüs, 
parazit, burusella, şarbon vb.), ergonomik (işin fizyolojisi, ağır yük taşıma ve kaldırma vb.) ve psikososyal (iş 
güvencesi, gelecek kaygısı, uzun çalışma süreleri, iş stresi, şiddet, zaman baskısı, iş memnuniyetsizliği, mo-
notonluk, dinlenme molalarının ihlali, mobing vb.) olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(International Labour Organization - ILO) psikososyal riskleri; “iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çev-
resel ve örgütsel koşullar, işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim” temelinde tanımlamıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO), işe bağlı stresin, bir bireyin psikolojik ve fiziksel 
sağlığını ve aynı zamanda bir kuruluşun verimini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip olduğunu, bu 
nedenle iş stresinin dünya çapında işçi ve iş sağlığı için büyük bir zorluk olduğunun kabul edildiğini söylemek-
tedir. Avrupa birliği sağlık ve güvenlik ajansı (AB-OSHA) psikososyal riskler ve işle ilgili stresin iş güvenliği 
ve sağlığında en zorlayıcı konular arasında olduğunu ve bunun bireylerin, kuruluşların ve ulusal ekonomilerin 
sağlığını önemli ölçüde etkilediğini söylemektedir. Bununla birlikte psikososyal risklerin, kötü iş tasarımı, 
organizasyonu ve yönetimi ile işin sosyal bağlamının zayıf olmasından kaynaklandığını ve işle ilgili stres, 
tükenmişlik veya depresyon gibi olumsuz psikolojik, fiziksel ve sosyal sonuçlara yol açabildiğini ifade eder. 
AB-OSHA, psiko-sosyal risklere yol açan bazı çalışma koşullarına, aşırı iş yükü, çelişen talepler ve rol netliği 
eksikliği, işçiyi etkileyen kararların alınmasında işçinin yer almaması ve işin nasıl yapıldığında etkili olama-
ması, kötü yönetilen örgütsel değişim ve iş güvensizliği, etkili olmayan iletişim, yönetim veya meslektaşların 
desteğinin olmaması, psikolojik ve cinsel taciz, üçüncü taraf şiddetini örnek olarak verir. İş güvenliğinin tanımı 
risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi şeklindedir ve risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için 
yapılan risk analizlerinde belirlenen riskler daha çok fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk etmen-
lerinden kaynaklanan risklerdir. Ülkemizde ve dünyada psikososyal risk etmenlerinden kaynaklanan riskler 
risk analizlerinde ve değerlendirmelerinde neredeyse hiç yer almamaktadır. Doğru yaklaşımla, iş büyüklüğüne 
veya türüne bakılmaksızın, psikososyal riskler belirlenerek önlenebilir yada azaltılabilir ve başarılı bir şekilde 
yönetilebilir. Psikososyal riskler de diğer iş güvenliği ve sağlık riskleri ile aynı şekilde mantıksal ve sistematik 
bir şekilde risk analizlerinde ele alınabilirler. Bu çalışma günümüzde yapılan risk analizlerinde psikososyal 
risk etmenlerine ne kadar yer verildiğini kimya sektöründen örnek bir çalışma ile göstermeyi amaçlamaktadır..

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Psikososyal Risk Etmenleri, Risk Analizi ve Değerlendirmesi.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, 
daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Burada dikkati çeken iki kavram sağlık ve gü-
venlik kavramlarıdır. Sağlık, 1946’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık 
sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Bu tanım 
sağlıklı olmanın bütün alanlarını (sadece fiziksel değil psikososyal olarak da) açıklarken yakın zamanda buna 
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“sosyal ve ekonomik olarak üretici bir yaşam sürebilme” tanımlaması da eklenmiştir.  İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yapılan çalışmalar meslek hastalıkları ve iş kazalarını en aza indirmek için risklerin değerlendi-
rilmesi gerektiğine işaret etmektedir. İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olan risk etmenleri fiziksel 
(gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor, radyasyon, basınç v.b.), kimyasal (maden, solvent, zehirli gazlar, 
asit ve bazlar, pestisitler, plastik maddeler, tozlar v.b.), biyolojik (bakteri, virüs, parazit, burusella, şarbon vb.), 
ergonomik (işin fizyolojisi, ağır yük taşıma ve kaldırma vb.) ve psikososyal (iş güvencesi, gelecek kaygısı, 
uzun çalışma süreleri, iş stresi, şiddet, zaman baskısı, iş memnuniyetsizliği, monotonluk, dinlenme molalarının 
ihlali, mobing vb.) olarak sınıflandırılmaktadır (Ocaktan, 2014: 24). Psikososyal kökenli meslek hastalıkla-
rı işyerinde karşılaşılan risklerin sonucu olarak ortaya çıkan, işçilerin verimliliğini, huzurunu ve sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorun alanıdır. Bu durum çalışma barışını ve toplumu da olumsuz yönde 
etkilemektedir (Kocabaş; 2018). Psikososyal risklerin sonuçları; en az fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskler 
kadar büyük olmasına (Kandemir, 2017) rağmen psikososyal risk etmenleri hakkında çalışmalar uluslararası 
ölçekte 2010 yılından bu yana kendisine yer bulmaya başlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International 
Labour Organization - ILO)5 psikososyal riskleri; “iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgüt-
sel koşullar, işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim” temelinde tanımlamıştır (Vatansever 
2014). Dünya Sağlık Örgütü- WHO2, işyeri sağlık programlarını akıl sağlığı için en iyi seçeneklerden biri 
olarak kabul etmektedir. Bu tür programlar, WHO’nun zihinsel hastalığın sağlık yükünü azaltma hedefini ve 
İşçi Sağlığı Küresel Eylem Planı’nda belirtildiği şekilde işyerinde sağlığı koruma ve teşvik etme hedefine ulaş-
mada yardımcı olabilir. Model, sağlıklı çalışma yerleri için Beş Anahtar‘da (Anahtar 1: Liderlik taahhüdü ve 
bağlılığı, Anahtar 2: İşçileri ve temsilcilerini dahil etme, Anahtar 3: İş etiği ve yasallık, Anahtar 4: Etkinliği ve 
sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sistematik, kapsamlı bir süreç kullanma, Anahtar 5: Sürdürülebilirlik ve en-
tegrasyon) belirtilen beş temel kriteri içermektedir. Sağlıklı bir işyeri, çalışanların ve yöneticilerin, belirlenen 
ihtiyaçlarına dayanarak, tüm çalışanların sağlığını, güvenliğini, refahını ve işyerinindeki sağlık ve güvenlik 
durumunun sürdürülebilirliğini korumak ve teşvik etmek için sürekli bir iyileştirme süreci kullanmalıdır. Bunu 
yaparken fiziksel çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik endişeleri, iş ve işyeri kültürünün organizasyonu da 
dahil olmak üzere psikososyal iş ortamında sağlık, güvenlik ve refah endişeleri, işyerinde kişisel sağlık kay-
nakları, işçilerin, ailelerinin ve toplumun üyelerinin sağlığını geliştirmek için topluma katılmanın yolları gibi 
faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

WHO ve Avrupa İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ajansı da (European Union Occupational Safety and Health Or-
ganization- EU-OSHA) psikososyal risklerin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla programlar oluşturmuşlar-
dır. Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (EUROFOUND) tarafından yayımlanan Avrupa 
Çalışma Koşulları Raporu’nda çalışma ortamından kaynaklanan iş yükü, iş güvensizliği gibi psikososyal risk 
etmenlerinin çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekilmiştir (Vatansever, 2014).

Avrupa ülkelerinde, çalışma ortamındaki psikososyal risklerin yaygınlığının etkisiyle, Avrupa Birliği (AB)’nin 
1989 yılında yürürlüğe giren 89/391 sayılı Çerçeve Direktifi’ne psikososyal riskler eklenmiştir. Bu Direktifin 
ardından, çalışma yaşamının iyileştirmesi için çalışan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa İş Sağlığı ve Gü-
venliği Ajansı (EU-OSHA) gibi uluslararası kurumlar çalışan sağlığını etkileyen psikososyal risk faktörlerinin 
belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla programlar oluşturmuşlardır. Psikososyal Risk Yönetimi Mükemmellik 
Modeli (PRIMA-EF) Konsorsiyumu bu oluşumlardan birisidir. Söz konusu Konsorsiyum, WHO’nun bir işti-

5  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
 2 https://www.who.int/health-topics/occupational-health 
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raki olarak, İngiltere’de Nottingham Üniversitesi koordinatörlüğünde Avrupa’nın belli başlı ülkelerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği kurumlarıyla birlikte psikososyal riskleri önlemeye yönelik bir program hazırlamıştır. Bu 
program için hazırlanan bilgilendirme rehberinde, iş kaynaklı psikososyal riskler 10 temel kategoride toplan-
maktadır (TÜFEKÇİ, 2015).

1. İşin Mahiyeti: İşin mahiyetinde; içeriğin dar olması, vasıfların kullanılamaması, görev çeşitliliğinin olma-
ması, tekrarlayıcı iş, belirsizlik, öğrenme fırsatı bulamama, istem çatışmaları ve yetersiz kaynaklar gibi tehli-
keli olan pek çok boyut vardır. Tekdüze çalışma ve monotonluk gibi stres kaynakları ortaya çıkmaktadır. Bu 
anlamda işin içeriğinin çok dar, monotonluğun yüksek, hüner düzeyinin düşük ve ekip çalışmasının yetersiz 
olduğu işyerlerinde çalışanlar arasında, yalnızlık, birbirlerine karşı soğuma ve yabancılaşma, aşırı stres gibi 
verimsizliğe yol açan birtakım duygu ve davranışlar kendini göstermektedir. Aynı şekilde monotonluğun ça-
lışan üzerindeki diğer etkileri ise; umutsuzluk, sıkıntı, gerilim, ilgisizlik, pasif direnme, saldırganlık gibi ileri 
derecede psikolojik ve sosyal bozukluklar olarak sıralanabilir.

2. İş Yükü ve İş Temposu: İşle ilgili psikososyal risk faktörlerinin başında, aşırı veya yetersiz iş yükü ve zaman 
baskısı gelmektedir. Aşırı iş yükü, genel olarak iki grupta toplanabilir. Niceliksel iş yükü, bir kişinin yapaca-
ğı belirli bir iş için zamanın yetersizliği, belirli bir zamanda yapılacak çok farklı işlerin olması ile yapılacak 
işlerin fiziki olarak ağır ve yorucu olması şeklinde açıklanabilir. Gerilim yaratan bir aşırı yüklenme türüdür. 
Niteliksel iş yükü ise yapılacak işin gerektirdiği nitelikler ile çalışanın sahip olduğu nitelikler arasında bir 
uyumsuzluğun olması durumudur. Buna göre, çalışan işin gerektirdiği bilgiye, yeteneğe ve kişisel özelliklere 
tam olarak sahip olmadığı zaman, bu iş kendisine zor gelecektir. Aşırı iş yükü kadar, çalışanlarda strese neden 
olan bir diğer faktör ise yetersiz iş yüküdür. Özellikle zamanının çoğunu oturarak geçirmek durumunda kalan 
veya zekâ ve yeteneğinin altında rutin işleri yapmak zorunda kalan personelin sıkıntı nedeniyle strese girdiği 
görülmektedir. 

3. İş Programları: Vardiyalı çalışma düzenine bağlı olarak çalışanlarda birçok uyku problemi yaşanabilmekte 
ve buna bağlı olarak fiziksel ve ruhsal değişik komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Vardiyalı çalışma, 
bireyin vücut sıcaklığını, metabolizmasını, kan şekerini ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Devamlı 
olarak gece vardiyasında çalışanların zamanla kendilerini yalnız hissetmeye başladıkları, bağışıklık ve sindi-
rim sistemi düzenlerinin bozulduğu, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara daha kolay yakalandıkları belirlen-
miştir. Gerekli planlama yapılmadan, çalışanların sosyal ve kültürel ihtiyaçları dikkate alınmadan fazla mesai 
yaptırılması halinde; iş verimi ve çalışma saatleri arasındaki denge bozulur ve kişilerde aşırı yorgunluk ve stres 
durumu ortaya çıkar. 

 4. Katılımlı yönetim-Kontrol: Çalışanların yönetime katılımının sağlandığı katılımlı yönetim anlayışından an-
laşılması gereken, çalışanların yönetimce alınan örgüt kararlarına katılması değil, karar alma süreçlerine dâhil 
olmasıdır. Çalışanların kararlara katılımı durumunda iş tatmini yükselecek, işle ilgili tehditler hissedilmeye-
cek, bireyin kendine karşı olan güven ve saygısı artacak ve mesleği ile ilgili nitelikleri gelişecektir.

5. İş çevresi ve iş ekipmanı: Çalışanlar, iş sistemlerinin en önemli unsurlarıdır. Bu sebeple sistemler, araçlar 
ve donanımlar çalışanın düşünce sınırlarına göre ve potansiyel yeteneklerine göre ve ergonomik olarak tasar-
lanmalıdır. Öte yandan üretimin yapıldığı binanın güneş alıp almaması, havalandırma, nem gibi fiziksel özel-
likleri ile üretimin yapılmasını sağlayan makinelerin çalışanın kullanımına uygunluk durumları; aralıklarının 
rahat olması, güvenlik önlemlerinin alınmış olması, kişisel koruyucu donanımlarla çalışmaya olanak sağla-
ması, karmaşık olmaması ve kontrol etme özelliklerinin yeterli olması gibi etkenler iş kazalarının azalmasını 
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sağlayacaktır. İşyeri düzeninin ve iş disiplininin sağlanmasıyla işyerlerindeki huzursuzluklar azaltılabilecektir. 
Çalışma ortamının iyileştirilmesiyle çalışanların moral ve motivasyonlarının yüksek olması sağlanabilecektir.

6. Kurum Kültürü: Organizasyonel iletişimin temel amaçları arasında; işlerin koordinasyonunu sağlamak, 
problem çözmek, bilgi paylaşımını gerçekleştirmek ve çatışmaların çözülmesine katkıda bulunmak olarak 
sayılabilir. Organizasyonel hedeflere varılmasında ve verimliliğin artırılmasında işyerinde etkin bir iletişimin 
varlığı temel bir zorunluluk olarak yönetimin karşısına çıkmaktadır. Kurum kültürü oluşturmada en önemli 
faktörlerden birisi de eğitimdir. 

7. Kişilerarası İlişkiler: Liderlik stili işyerlerinde önemli bir stres kaynağı olarak ifade edilmektedir. Özellikle 
otoriter yönetim biçimi ile oluşturulan çalışma ortamı; gerilim, korku ve endişe doğurucu niteliktedir. Buna 
göre, bilimsel teknik yönü ağır basan yönetici, yönetim süreçlerinde etkileşimli usulleri kullanan bir yönetici-
den daha stres verici olarak görülmektedir. Böylece sürekli baskı altında ceza verileceği korkusu ve endişesi 
içerisinde iş yapan birey, doğal olarak stres yaşayacaktır. Bununla birlikte, üstü tarafından takdir edilmeyen, 
işyerinde aradığı ilişki tiplerini bulamayan çalışan için çalışma ortamı son derece sıkıcı ve çekilmez bir hale 
gelebilecektir. 

8. İşyerindeki Görev: Çalışma ortamında rol çatışmaları, nedenlerine göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır: 
Yöneticinin, çalışandan tutarsız ve çelişkili beklentilerde bulunması yöneticiden kaynaklanan bir rol çatışma-
sıdır. Birden fazla yöneticinin aynı çalışana, çakışan rol davranışlarını içeren taleplerde bulunması da çalışanda 
rol çatışması doğurabilmektedir. Diğer bir rol çatışması türü ise roller arası çatışma olup, çalışanın yerine ge-
tirmesi gereken rollerden bir tercih yapamamasından kaynaklanmaktadır. Yine çalışana, kapasitesinin üzerinde 
aşırı rol yüklenmesi de onu rol çatışmasına itmektedir. Rol belirsizliği ise çalışanın işinde nelere yetkisinin 
olup olmadığını bilmemesi, işiyle ilgili olarak açık, net ve planlı hedeflerinin ve ulaşması gereken standartların 
olmaması, işinde zamanını en uygun şekilde kullandığından emin olmaması, işiyle ilgili sorumluluklarının 
neler olduğunu bilmemesi, işinde kendisinden beklenenlerin neler olduğunu tam ve kesin olarak bilmemesi, 
görevinin ne olduğuna dair kendisine bildirilen hususların açık olmamasıdır. 

9. Kariyer Gelişimi: Kişinin iş yaşamında belli bir hedefe ulaşmak, kariyer basamaklarında yükselerek bu-
nun karşılığında daha fazla güç, saygınlık ve para elde etmek, kariyer gelişimini sağlamak yönündeki istek 
ve ihtiyacının işyeri tarafından karşılanamaması ve çeşitli şekillerde engellenmesi çalışanda strese ve umut-
suzluğa yol açmaktadır. Bilgi ve yeteneklerini yeteri kadar kullanamayan personel kapasitesini tam olarak 
sunamadığından yükselememenin ve engellenmenin neden olduğu bir gerilim içerisine girebilmektedir. İşye-
rinde yükselmesi engellenen ya da ilerleme olanağı kısıtlı olan bireyde işe karşı bıkkınlık, isteksizlik, moral 
bozukluğu ve umutsuzluk ortaya çıkabilmektedir. Yeterince ilerleyememenin yanında hızlı ilerleme ya da terfi 
de çalışanlarca istenmeyen bir durumdur. Çünkü hızlı terfi, çalışana kapasitesini aşan sorumluluklar yüklüyor 
ise, bu durumda personel için yeni görevinde kalmak, vazgeçip geriye dönmek yoğun bir gerilimi beraberinde 
getirebilmektedir.

10. İş ve İş Dışı Yaşam Etkileşimi: Günümüzde birey; iş, aile ve sosyal çevre üçgeni arasında yaşantısını sür-
dürmekte, zaman zaman iş hayatını iş dışı yaşantısı etkilemekte veya tersi durumlarla da karşı karşıya kalmak-
tadır. Belirli sorumluluk kademesine gelen kişiler, iş ve aile yaşantısını dengelemek, her iki yaşantıyı da özel 
bir sosyal ortamda yürütmek zorundadırlar. İş yaşamı ile aile yaşamının gerektirdikleri de kişi üzerinde strese 
neden olmaktadır. İş dışı olan ancak bireyi işinde de etkileyen stres kaynakları, genellikle yeni bir çocuğun do-
ğumu, şiddetli geçimsizlik, beklenmedik bir harcama yapmak, düşük ücretle çalışmak gibi ekonomik sorunlar 
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ve daha önce uğraşılan bir hobiden vazgeçilmesi ya da kişinin düzenli bir hayat yaşayamaması gibi sosyal so-
runlar olarak sıralanabilir. Bu olumsuz koşullar, bireylerin iş ve ev ortamlarında daha fazla stres yaşamalarına 
neden olabilmektedir (ÇSGB Psikosoyal risk faktörleri bilgilendirme rehberi, 2016). 

10 temel kategoride toplanan iş kaynaklı psikososyal risklerden kaynaklanan meslek hastalıkları ve iş kazala-
rından bazıları aşağıda sıralanmaktadır.

•	 İş stresi

•	 Psikolojik şiddet (mobbing, cinsel ya da ırksal taciz)

•	 İşe bağlı depresyon

•	 Tükenmişlik sendromu

•	 Posttravmatik stres bozukluğu

•	 Karoshi, uzun çalışma saatleri sonucu çalışanın ani ölümü

•	 Karojisatsu, aşırı ve stresli çalışma koşulları sebebiyle çalışan intiharı

•	 Absenteizm “işe devamsızlık”, çalışanın işverene herhangi bir mazeret bildirmeksizin, işe devam etmeme 
durumu

AMAÇ 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bir polimer üretim tesisi içerisinde L Tipi Matris yöntemi 
ile yapılmış genel risk analizinin psikososyal risk etmenlerinden kaynaklı tehlikeleri içerip içermediği ve risk 
değerlerinin belirlenerek değerlendirilmede yer alıp almadığının saptanması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Ülkemizde ve dünyada günden güne artan iş kazaları ve meslek hastalıklarının mümkünse tamamen önlenmesi 
bu mümkün olmadığı durumda azaltılması amacıyla alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek korun-
ma politikalarının uygulanabilmesi için öncelikli olarak bütün çalışma alanlarında risk analizleri ve değerlen-
dirmeleri yapılmalıdır. Bu nedenle yapılan çalışma iş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirgenmesi 
için L Tipi Matris Risk Analizi Metodu gibi oldukça fazla kullanılan yöntemlerde psikososyal risk etmenlerin-
den kaynaklı tehlikelere ne kadar yer verildiğinin polimer sektöründeki uygulamasını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada risk değerlerinin elde edilmesi için L Tipi Matris Metodu kullanılmaktadır. L Tipi Matris Metodu 
için kullanılan bilgiler Tablo 1, 2, 3 ve 4’de,  verilmektedir. L tipi matris metodunda risk değerini (R) hesap-
lamak için iki veriye ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi bir olayın gerçekleşme olasılığı (O) diğeri ise olay 
gerçekleştikten sonra verebileceği şiddettir (Ş). Risk değeri ise bu iki verinin çarpımı ile elde edilir.
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Tablo 1. L tipi matris yönteminde niteliksel risk hesabında kullanılan olasılık değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME OLASILIK OLASILIK DEĞERİ

Yılda bir Çok küçük 1

Üç ayda bir Küçük 2

Ayda bir Orta 3

Haftada bir Yüksek 4

Her gün Çok yüksek 5

Tablo 2. L Tipi Matris metodunda niteliksel risk hesabında kullanılan şiddet değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME ŞİDDET ŞİDDET DEĞERİ

İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren Çok hafif 1

İş günü kaybı yok ilkyardım gerektiren Hafif 2

Hafif yaralanma, tedavi gerekir Orta 3

Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Ciddi 4

Birden çok ölüm, sürekli iş görememezlik Çok ciddi 5

Tablo 3. L Tipi Matris metodunda risk değerinin elde edilmesi (Ceylan 2011)

Tablo 4. L Tipi Matris metodunda risk değeri sonuçlarının değerlendirilmesi (Ceylan 2011)
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BULGULAR

Kimyasal üreten bir fabrikada nicel risk analiz yöntemlerinden biri olan L Tipi Matris Metodu kullanılarak 
yapılmış genel risk analizi ve değerlendirmesi sonucu analizin psikolojik risk etmenlerinden kaynaklanan teh-
likeler için olan kısmında elde edilen veriler Tablo 5’de verilmiştir. Genel risk analizi için toplamda beş risk 
faktörünü (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal) de içine alan 38 adet tehlike belirlenmiş 
ve sadece 4 tanesi psikososyal risklerden oluşan tehlikeler olarak belirtilmiştir. Bu tehlikeler; İş arkadaşlarıyla 
tartışma sözlü ve fiziksel diyaloga girilmesi, monoton çalışma şekli, mobbing ve görev harici çalıştırma olarak 
tanımlanmış, bu tehlikelerden kaynaklanan risklerden sadece iki tanesi psikososyal açıdan ele alınmış ve iş 
arkadaşları ile tartışma, sözlü veya fiziksel diyaloga girilmesi sonucu personellerin çeşitli kazalara tabii ol-
ması, yaralanmalar (fiziksel), uzun süre aynı pozisyonda çalışılması sonucu kas iskelet sistemi hastalıklarının 
oluşması (ergonomik), yönetici ya da işveren tarafından çalışanlara uygulanan psikolojik şiddet, baskı, taciz 
sonucu kişide ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar (psikososyal), çalışanın motivasyonunu kaybetmesi sonucu 
oluşan psikolojik rahatsızlıklar (psikososyal) olarak sıralanmıştır. Kabul edilebilir olarak belirlenen risk dere-
celeri için alınan önlemler bilgilendirme, sürekli kontrol ve mevcut durumun korunmasına yöneliktir.

Tablo 5. Psikososyal risk etmenlerinden kaynaklı tehlikelerin yer aldığı L Tipi Matris metodu ile yapıl-
mış risk analizi ve değerlendirmesi 

İlk risk değerlendirme durumu

No Faaliyet 
alanı

Tehlike Risk Mevcut durum Olasılık Şiddet Risk 
değeri

Risk 
değerlendirmesi

Düzeltici/
Önleyici
Faaliyet

1 Çalışma 
ortamı

İş 
arkadaşıyla 
tartışma 
sözlü ve 
fiziksel 
diyalog

Personelin 
çeşitli kazalara 
tabii olması, 
yaralanma

Çalışanlara 
eğitim verilmiş ve 
konu anlatılmış 
durumdadır.

1 3 3 Kabul edilebilir 
risk 
(Düşük 
Seviyede Risk)

Mevcut 
durumun 
sürekliliğini 
sağlama

2 Çalışma 
yönetimi

Monoton 
çalışma 
şekli

Kas iskelet 
sistemi 
hastalıklarının 
oluşması.

Çalışanlara kanun 
gereğince mola 
verebilmektedir.

1 3 3 Kabul edilebilir 
risk 
(Düşük 
Seviyede Risk)

Mevcut 
durumun 
sürekliliğini 
sağlama.

3 Çalışma 
yönetimi

Mobbing Uygulanan 
psikolojik 
şiddet, baskı, 
taciz sonucu 
psikolojik 
rahatsızlık

Böyle bir durum 
şu an mevcut 
değildir.

1 4 4 Kabul edilebilir 
risk 
(Düşük 
Seviyede Risk)

Mobbing 
durumunda 
çalışan hakları 
konusunda 
bilgilendirilme

4 Çalışma 
yönetimi

Görev 
harici 
çalıştırma

Motivasyon 
kaybı sonucu 
psikolojik 
rahatsızlık

Çalışanlara 
görevleri 
haricinde talimat 
verilmemektedir.

1 4 4 Kabul edilebilir 
risk 
(Düşük 
Seviyede Risk)

Görev harici 
çalıştırma 
yaptırılmaması 
konusunda 
sürekli kontrol 

SONUÇ

Çalışmada kimya sektörü için L tipi matris metodu kullanılarak yapılan risk analizi ve değerlendirmesinde 
öncelikle psikososyal risk etmenlerinden kaynaklanan tehlikeler, bu tehlikelerden kaynaklanan riskler, olası 
kazada oluşacak zarar ön görülerek risk değerleri belirlenmiştir. Mevcut durumda bulunan risk değerleri kabul 
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edilebilir seviyede bulunmuştur ve gerekli düzenleyici önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Çalışma ortamında 
iş sağlığı ve güvenliği açısından genel olarak bilinen fiziksel, kimyasal ve ergonomik faktörlere bağlı olan 
tehlike ve risklere ek olarak psikososyal faktörlere de iş yeri ve çalışan sağlığı açısından yer verilmiştir. Ne var 
ki psikososyal risk etmenlerinden kaynaklanan tehlikeler bu dört madde (iş arkadaşlarıyla tartışma-sözlü ya 
da fiziksel şiddet, monoton çalışma şekli, mobbing ve görev harici çalıştırma) ile sınırlı değildir. İş yerindeki 
iş programları (uzun çalışma saatleri, iş çevresi, iş yükü ve hızı, vb.) ve örgütsel ilişkiler (örgütsel kültür ve 
rol, örgütsel kararlara katılım, kariyer sorunları vb.) aynı zamanda çalışanların psikolojik durumunu olumsuz 
etkileyebilen diğer psikolojik risk etmenlerine de yer verilmelidir. Bunlardan doğabilecek riskler; stres, işe 
bağlı depresyon, tükenmişlik, psikolojik ve fiziksel şiddet, karoshi ve karojisatsu gibi olgular risk bölümünde 
irdelenmelir. İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal faktörlerden kaynaklanan risklerin önlenmesi konusunda, 
iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve çözüm bulunması konusunda, psikososyal faktörler ile ilgili çalışanlara 
eğitimler verilerek tehlike ve riskler hakkında farkındalık yaratılmalıdır. Çalışanlara psikososyal meslek hasta-
lıkları, bunun sonuçları konusunda danışmanlık hizmeti de verilmelidir. Bu hizmet hem endüstri alanına hem 
de insan psikolojisine hakim bir endüstriyel psikololog yardımıyla gerçekleştirilebilir.
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PLASTİK SEKTÖRÜNDE YÜRÜME VE ÇALIŞMA ALANLARI RİSK DEĞERLENDİRMESİ: 
FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METODU

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye 
Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metotlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metotlar olan Matris ve 
Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha 
çalışmaları esas alınarak yürüme ve çalışma alanları risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlene-
rek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlik-
te, risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında 
işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Yürüme ve çalışma alanları 
Risk Değerlendirmesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar meslek hastalıkları ve iş kazalarını en aza indirmek için 
tehlikelerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin uygun analin yöntem-
leri seçilerek analiz edilmesi ve uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini işaret etmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliğinde yapılan iş güvenliği tanımı risklerin kabul edilebilir çerçevede olması gerektiğini vurgular. 
Hesaplamalarla elde edilen risk değerleri sonucu bu risklerin kabul edilebilir çerçevede yer alıp almadığını 
belirlenerek kabul edilebilir çerçevede olmayanların bu düzeye indirilebilmesi için bir takım önlemler ile bir-
likte korunma politikalarının geliştirilmesi öngörülmektedir. Uluslararası çalışma örgütü (ILO) iş sağlığı ve 
güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır6. ILO istatistiklerine 
göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu nedenden kaybetmekte-
dir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve güvenliği mev-
zuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene vermektedir. 
İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk değerlendirmesi 

6  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
 https://www.ailevecalisma.gov.tr › medias › isgkonferansbildiri02 
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ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun olduğundan söz 
edilmektedir.  Birçok sektörde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi amacıyla birçok farklı risk 
analizi metodu kullanılarak risk değerlendirmeleri yapılmıştır (Topaloğlu, 2015; Karahan, 2018; Ankaralıgil, 
2019; Özfırat, 2016; Kokangül, 2017; Şengöz, 2017; Oral, 2018; Yalçın, 2018).  Bu konuda çeşitli sektör ve 
kurumlarda iş yeri ortamı için yapılan çeşitli risk analizi çalışmaları literatürde bulunmaktadır.  Uygulanan 
nicel risk analizi yöntemleri içinde en çok kullanılanlar Matris (Topaloğlu, 2015; Karahan, 2018; Ankaralıgil, 
2019) ve Fine Kinney metodudur (Özfırat, 2016; Kokangül, 2017; Şengöz, 2017; Oral, 2018; Yalçın, 2018).

AMAÇ 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha çalışmaları esas alınarak 
yürüme ve çalışma alanlarında risk analizlerinin L tip Matris ve Fine Kinney Metodu ile yapılması ve risk 
değerlerinin belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Ülkemizde ve dünyada günden güne artan iş kazaları ve meslek hastalıklarının mümkünse tamamen önlen-
mesi bu mümkün olmadığı durumda azaltılması amacıyla alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek 
korunma politikalarının uygulanabilmesi için öncelikli olarak bütün çalışma alanlarında risk analizleri ve de-
ğerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu nedenle yapılan yürüme ve çalışma alanlarında iş kazaları ve meslek hastalık-
larının en aza indirgenmesi için L Tipi Matris ve Fine Kinney Risk Analizi Metotlarının plastik sektöründeki 
uygulamasını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Yürüme ve çalışma alanlarında risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi olan L 
Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu kullanılmaktadır. L Tipi Matris Metodu için kullanılan bilgiler 
Tablo 1, 2, 3 ve 4’de,  Fine Kinney Metodu için kullanılan bilgiler Tablo 5, 6, 7 ve 8’de verilmektedir.

L tipi matris metodunda risk değerini (R) hesaplamak için iki veriye ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi bir 
olayın gerçekleşme olasılığı (O) diğeri ise olay gerçekleştikten sonra verebileceği şiddettir (Ş). Risk değeri ise 
bu iki verinin çarpımı ile elde edilir.

Tablo 1. L tipi matris yönteminde niteliksel risk hesabında kullanılan olasılık değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME OLASILIK OLASILIK DEĞERİ

Yılda bir Çok küçük 1

Üç ayda bir Küçük 2

Ayda bir Orta 3

Haftada bir Yüksek 4

Her gün Çok yüksek 5
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Tablo 2. L Tipi Matris metodunda niteliksel risk hesabında kullanılan şiddet değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME ŞİDDET ŞİDDET DEĞERİ

İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren Çok hafif 1

İş günü kaybı yok ilkyardım gerektiren Hafif 2

Hafif yaralanma, tedavi gerekir Orta 3

Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Ciddi 4

Birden çok ölüm, sürekli iş görememezlik Çok ciddi 5

Tablo 3. L Tipi Matris metodunda risk değerinin elde edilmesi (Ceylan 2011)

Tablo 4. L Tipi Matris metodunda risk değeri sonuçlarının değerlendirilmesi (Ceylan 2011)

Fine Kinney Metodunda en önemli özellik olasılığa iki ayrı matematiksel bakış açısıyla bakılmasıdır. Bu ne-
denle olasılık, hem bir olayın meydana gelme ihtimali, hem de tehlikeye maruziyet sıklığı açısından irdelenir 
(Özkılıç 2007). Yani bu metotta şans olarak kullanılan parametre zararın gerçekleşme ihtimali, frekans; tehli-
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keye zaman içinde maruz kalma sıklığı, şiddet ise; tehlikenin insan ve / veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini 
zararı ifade eder. Bu metotta risk değeri şans, frekans ve şiddetin çarpımına eşdeğerdir.

Tablo 5. Zararın gerçekleşme ihtimali (Şans) (Kinney, 1976)

Zararın gerçekleşme ihtimali (şans) Değeri

Zararın gerçekleşmesi beklenir. 10

Gerçekleşme ihtimali yüksek 6

Gerçekleşme ihtimali olası 3

Gerçekleşme ihtimali mümkün fakat oldukça düşük 1

Zararın gerçekleşme ihtimali beklenmez fakat yine de mümkün 0,5

Zararın gerçekleşmesi pratik olarak imkânsız 0,2

Zararın gerçekleşmesi teorik olarak imkânsız 0,1

Tablo 6. Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) (Kinney, 1976)

Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) Değeri

Sürekli, saatte birden fazla 10

Sıklıkla, günde bir ya da daha fazla 6

Ara sıra, haftada bir ya da birkaç kez 3

Nadir, ayda bir ya da birkaç kez 2

Oldukça nadir, yılda bir ya da birkaç kez 1

Çok nadir, yılda bir ya da daha az 0,5

Tablo 7. Şiddet derecesi tablosu (Kinney, 1976)

İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (şiddet) Değeri

Birden fazla ölümlü kaza/çevresel felaket 100

Öldürücü kaza /ciddi çevresel zarar 40

Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı/kalıcı çevresel etki oluşturma 15

Önemli hasar/yaralanma, dış ilkyardım ihtiyacı /arazi sınırları dışında çevresel 
zarar

7

Küçük hasar /yaralanma, dâhili ilkyardım / arazi içinde sınırlı çevresel zarar 3

Ucuz atlatma /çevresel zarar yok 1
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Tablo 8. Şans frekans ve şiddetin çarpımıyla elde edilen risk değerinin Kabul edilebilirlik kriterleri 
(Kinney, 1976)

Kabul 
edilebilirlik

Açıklama Risk Değeri 

Kabul 
edilemez risk

Hemen gerekli önlemler alınmalıdır. Tehlikenin mevcut olduğu 
sistemin durdurulması ve kapatılması düşünülmelidir.

R<400

Kritik risk Çok kısa sürede iyileştirme yapılmalıdır (birkaç ay). 200<R<400

Ciddi risk Uzun sürede iyileştirme yapılmalıdır (yıl içinde). 70<R<200

Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır. 20<R<70

Düşük risk Önlem öncelikli değildir. R<20

Fine Kinney metodu uygulanırken iş sağlığı güvenliği ve çevre birimi tarafından işyerinde gözlem ve örnek-
leme yapılmalıdır. Örnekleme ise örneklem dağılım kavramına uygun olarak yapılmalıdır. Bilindiği üzere bir 
topluluğu veya bir işletmedeki tüm çalışanları sürekli olarak takip etmek ve gözlemlemek mümkün değildir. 
Bu nedenle olasılık veya frekansı belirlemek için gerekli olan parametrelerin gerçek değeri hiçbir zaman tam 
olarak belirlenemez. Bir rastgele değişkenin değeri, herhangi bir toplumun tümünü gözlemlemek mümkün 
olmadığı için olasılık dağılımının parametreleri tahmini olarak hesaplanabilir.

BULGULAR

Yürüme ve çalışma alanlarında risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi olan L 
Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu plastik sektöründe uygulanmış ve çalışma sonucu elde edilen ve-
riler L Tipi Matris Metodu için Tablo 9’da,  Fine Kinney Metodu için ise Tablo 10’da verilmiştir.

her iki metot için beş farklı tehlikeden oluşabilecek durum üretim alanı, mamul depoları ve enjeksiyon maki-
neleri için; üretim girişinde acil durumda tehlikeden zamanında uzaklaşamama, üretim geçişlerinde düzensiz 
yol, çıkışı görememe ve panikleme, işletme girişi dar olduğundan daraltılmış araçlarla toplanma merkezi olu-
şumu,  kırma makinasından alınan malların yükleme esnasında dökülmesi, makinadan yağ dökülmesi sonucu 
kayıp düşme olarak tanımlanmıştır. Bu tehlikelerin doğabilecek zararlar ise yaralanma, can kaybı, maddi za-
rar, iş gücü ve günü kaybı olarak belirlenmiştir. Düzeltici faaliyet olarak özellikle acil çıkış yollarının yerden 
gösterilmesi, geçiş yollarının işaretlerler belirlenmesi, acil çıkış ve geçiş yollarının tam belli olması, yolların 
engebeli olmaması, park alanlarının toplanma merkezine göre belirlenmesi, işletme girişinin boşaltılması, bu 
alanda çalışan kişinin dikkatli olması için gerekli uyarı levhalarının hazırlanarak yerleştirilmesi, iş bitiminde 
temizlik yapılması, karıştırıcı altına, bir branda konulması, enjeksiyon makinesinde görevli personelin dikkatli 
olması için gerekli uyarıların kullanılması ve yağ değişimi sonrası ortamın kontrol edilmesi ön görülmüştür.

Yürüme ve çalışma alanlarında risk değerlendirmesi sonucu Tablo 9’da görüldüğü gibi L Tipi Matris yöntemi 
ile yapılan risk analizi sonrası önerilen önlemler ile riskin değeri yüksek ve orta seviyeden düşük seviyeye, 
Tablo 10’da görüldüğü gibi Fine Kinney yöntemi ile yapılan risk analizleri sonrası önerilen önlemler ile riskin 
değeri esaslı ve önemli risk seviyesinden önemli ve olası risk seviyesine indirilmiştir.
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SONUÇ

Çalışmada yürüme ve çalışma alanlarında L tipi matris ve Fine Kinney metotları kullanılarak yapılan risk de-
ğerlendirmelerinde öncelikle tehlikeler belirtilmiş, bu tehlikelerden kaynaklanan riskler ve etkilenen kişi sayısı 
ve olası kazada işletmeye verilebilecek zarar ön görülerek risk değerleri hesaplanmıştır. Mevcut durumda bu-
lunan risk değerleri gerekli düzenleyici önleyici faaliyetler uygulandıktan sonra önlemler alınarak azaltılmıştır.
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PLASTİK SEKTÖRÜNDE DEPOLAMA VE İSTİFLEME RİSK DEĞERLENDİRMESİ: FİNE 
KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METODU

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye 
Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metotlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metotlar olan Matris ve 
Fine Kinney metodudur.  Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha 
çalışmaları esas alınarak depolama ve istifleme risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlenerek 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte, 
risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında 
işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Depolama ve İstifleme Risk 
Değerlendirmesi.

Abstract: Occupational health and safety (OSH) is to protect employees from occupational accidents and 
occupational diseases and ensure that they work in a healthier environment. In order to minimize the losses 
caused by occupational accidents and occupational diseases, studies towards the identification and implemen-
tation of security measures based on scientific researchers are briefly defined as “Occupational safety”.

The World Health Organization (WHO) and the International Labor Organization (ILO) are conducting very 
important work on the continual improvement of Occupational health and safety. According to ILO statistics, 
there are about 317 million work accidents per year and 2.3 million employees lose their lives for this reason. 
In our legislation on occupational health and safety, which is structured in accordance with the new approach 
directives of the European Union (EU), responsibility is given to the employers. It is only through an accurate 
and competent risk assessment that the requirements of the employers’ responsibilities and authorities are met. 
It is mentioned that there are more than 150 risk assessment methods currently in use. Two of the most com-
mon of these methods are the quantitative methods Matrix and Fine Kinney method.

In this study, storage and stacking risk analyzes were made based on field works within the plastic production 
facility within the scope of occupational health and safety and risk scores were determined and evaluated. In 
this context, firstly the concepts related to occupational health and safety as well as different definitions of risk 
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analysis in national and international legislation and standards have been put forward. Turkey and the world 
in the context of occupational health and safety in the use of business risk analysis and assessment studies and 
explained details of the different methods in the literature.

Keywords: Occupational Health and Safety, Matrix Method, Fine Kinney Method, Storage and Stacking Risk 
Assessment.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar meslek hastalıkları ve iş kazalarını en aza indirmek için 
tehlikelerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin uygun analin yöntem-
leri seçilerek analiz edilmesi ve uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini işaret etmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliğinde yapılan iş güvenliği tanımı risklerin kabul edilebilir çerçevede olması gerektiğini vurgular. 
Hesaplamalarla elde edilen risk değerleri sonucu bu risklerin kabul edilebilir çerçevede yer alıp almadığını 
belirlenerek kabul edilebilir çerçevede olmayanların bu düzeye indirilebilmesi için bir takım önlemler ile bir-
likte korunma politikalarının geliştirilmesi öngörülmektedir. Uluslararası çalışma örgütü (ILO) iş sağlığı ve 
güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır7. ILO istatistiklerine 
göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu nedenden kaybetmekte-
dir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve güvenliği mev-
zuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene vermektedir. 
İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk değerlendirmesi 
ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun olduğundan söz 
edilmektedir.  Birçok sektörde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi amacıyla birçok farklı risk 
analizi metodu kullanılarak risk değerlendirmeleri yapılmıştır (Topaloğlu, 2015; Karahan, 2018; Ankaralıgil, 
2019; Özfırat, 2016; Kokangül, 2017; Şengöz, 2017; Oral, 2018; Yalçın, 2018).  Bu konuda çeşitli sektör ve 
kurumlarda iş yeri ortamı için yapılan çeşitli risk analizi çalışmaları literatürde bulunmaktadır.  Uygulanan 
nicel risk analizi yöntemleri içinde en çok kullanılanlar Matris (Topaloğlu, 2015; Karahan, 2018; Ankaralıgil, 
2019) ve Fine Kinney metodudur (Özfırat, 2016; Kokangül, 2017; Şengöz, 2017; Oral, 2018; Yalçın, 2018).

AMAÇ 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha çalışmaları esas alınarak 
depolama ve istifleme risk analizlerinin L tip Matris ve Fine Kinney Metodu ile yapılması ve risk değerlerinin 
belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Ülkemizde ve dünyada günden güne artan iş kazaları ve meslek hastalıklarının mümkünse tamamen önlen-
mesi bu mümkün olmadığı durumda azaltılması amacıyla alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek 
korunma politikalarının uygulanabilmesi için öncelikli olarak bütün çalışma alanlarında risk analizleri ve de-
ğerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu nedenle yapılan çalışma depolama ve istifleme çalışmalarında iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının en aza indirgenmesi için L Tipi Matris ve Fine Kinney Risk Analizi metotlarının plastik 
sektöründeki uygulamasını kapsamaktadır.

7  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
  https://www.ailevecalisma.gov.tr › medias › isgkonferansbildiri02 
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YÖNTEM

Yüksekte çalışmalar için bu çalışmada risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi 
olan L Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu kullanılmaktadır. L Tipi Matris Metodu için kullanılan 
bilgiler Tablo 1, 2, 3 ve 4’de,  Fine Kinney Metodu için kullanılan bilgiler Tablo 5, 6, 7 ve 8’de verilmektedir.

L tipi matris metodunda risk değerini (R) hesaplamak için iki veriye ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi bir 
olayın gerçekleşme olasılığı (O) diğeri ise olay gerçekleştikten sonra verebileceği şiddettir (Ş). Risk değeri ise 
bu iki verinin çarpımı ile elde edilir.

Tablo 1. L tipi matris yönteminde niteliksel risk hesabında kullanılan olasılık değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME OLASILIK OLASILIK DEĞERİ

Yılda bir Çok küçük 1

Üç ayda bir Küçük 2

Ayda bir Orta 3

Haftada bir Yüksek 4

Her gün Çok yüksek 5

Tablo 2. L Tipi Matris metodunda niteliksel risk hesabında kullanılan şiddet değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME ŞİDDET ŞİDDET DEĞERİ

İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren Çok hafif 1

İş günü kaybı yok ilkyardım gerektiren Hafif 2

Hafif yaralanma, tedavi gerekir Orta 3

Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Ciddi 4

Birden çok ölüm, sürekli iş görememezlik Çok ciddi 5
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Tablo 3. L Tipi Matris metodunda risk değerinin elde edilmesi (Ceylan 2011)

Tablo 4. L Tipi Matris metodunda risk değeri sonuçlarının değerlendirilmesi (Ceylan 2011)

Fine Kinney Metodunda en önemli özellik olasılığa iki ayrı matematiksel bakış açısıyla bakılmasıdır. Bu ne-
denle olasılık, hem bir olayın meydana gelme ihtimali, hem de tehlikeye maruziyet sıklığı açısından irdelenir 
(Özkılıç 2007). Yani bu metotta şans olarak kullanılan parametre zararın gerçekleşme ihtimali, frekans; tehli-
keye zaman içinde maruz kalma sıklığı, şiddet ise; tehlikenin insan ve / veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini 
zararı ifade eder. Bu metotta risk değeri şans, frekans ve şiddetin çarpımına eşdeğerdir.
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Tablo 5. Zararın gerçekleşme ihtimali (Şans) (Kinney, 1976)

Zararın gerçekleşme ihtimali (şans) Değeri

Zararın gerçekleşmesi beklenir. 10

Gerçekleşme ihtimali yüksek 6

Gerçekleşme ihtimali olası 3

Gerçekleşme ihtimali mümkün fakat oldukça düşük 1

Zararın gerçekleşme ihtimali beklenmez fakat yine de mümkün 0,5

Zararın gerçekleşmesi pratik olarak imkânsız 0,2

Zararın gerçekleşmesi teorik olarak imkânsız 0,1

Tablo 6. Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) (Kinney, 1976)

Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) Değeri

Sürekli, saatte birden fazla 10

Sıklıkla, günde bir ya da daha fazla 6

Ara sıra, haftada bir ya da birkaç kez 3

Nadir, ayda bir ya da birkaç kez 2

Oldukça nadir, yılda bir ya da birkaç kez 1

Çok nadir, yılda bir ya da daha az 0,5

Tablo 7. Şiddet derecesi tablosu (Kinney, 1976)

İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (şiddet) Değeri

Birden fazla ölümlü kaza/çevresel felaket 100

Öldürücü kaza /ciddi çevresel zarar 40

Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı/kalıcı çevresel etki oluşturma 15

Önemli hasar/yaralanma, dış ilkyardım ihtiyacı /arazi sınırları dışında 
çevresel zarar

7

Küçük hasar /yaralanma, dâhili ilkyardım / arazi içinde sınırlı çevresel 
zarar 

3

Ucuz atlatma /çevresel zarar yok 1
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Tablo 8. Şans frekans ve şiddetin çarpımıyla elde edilen risk değerinin Kabul edilebilirlik kriterleri  
(Kinney, 1976)

Kabul 
edilebilirlik

Açıklama Risk Değeri 

Kabul 
edilemez risk

Hemen gerekli önlemler alınmalıdır. Tehlikenin mevcut olduğu 
sistemin durdurulması ve kapatılması düşünülmelidir.

R<400

Kritik risk Çok kısa sürede iyileştirme yapılmalıdır (birkaç ay). 200<R<400

Ciddi risk Uzun sürede iyileştirme yapılmalıdır (yıl içinde). 70<R<200

Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır. 20<R<70

Düşük risk Önlem öncelikli değildir. R<20

Fine Kinney metodu uygulanırken iş sağlığı güvenliği ve çevre birimi tarafından işyerinde gözlem ve örnek-
leme yapılmalıdır. Örnekleme ise örneklem dağılım kavramına uygun olarak yapılmalıdır. Bilindiği üzere bir 
topluluğu veya bir işletmedeki tüm çalışanları sürekli olarak takip etmek ve gözlemlemek mümkün değildir. 
Bu nedenle olasılık veya frekansı belirlemek için gerekli olan parametrelerin gerçek değeri hiçbir zaman tam 
olarak belirlenemez. Bir rastgele değişkenin değeri, herhangi bir toplumun tümünü gözlemlemek mümkün 
olmadığı için olasılık dağılımının parametreleri tahmini olarak hesaplanabilir.

BULGULAR

Depolama ve istifleme çalışmaları adına risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi 
olan L Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu plastik sektöründe uygulanmış ve çalışma sonucu elde edi-
len veriler L Tipi Matris Metodu için Tablo 9’da,  Fine Kinney Metodu için ise Tablo 10’da verilmiştir. 

Her iki metot için dört farklı tehlikeden oluşabilecek durum üretim ve mamul depoları için; Ham madde depo-
lamada, devrilme, sıkışma, yaralanma, ürün mamul depolamada yüksek gerilim önünde olmasından kaynaklı 
yangın, devrilme, sıkışma, yaralanma, olarak tanımlanmıştır. Bu tehlikelerin doğabilecek zararlar ise sıkışma, 
yaralanma, yangın, iş gücü ve günü kaybı ve bel rahatsızlıkları olarak belirlenmiştir. Düzeltici faaliyet olarak 
özellikle üretimin yeniden düzenlenmesi ve enjeksiyon makinalarına yakın alanlara istifleme yapılmaması, 
ürün deposunun düzenlenip, malzemelerin ortama göre ayarlanması, istiflemenin farklı yönde sağlam olarak 
yapılması, yüksek gerilim önüne istifleme yapılmaması, mamul deposuna aralıklarla yükleme yapılması, de-
ponun geniş ve işletme alanı dar olduğundan alanların dengelenmesi, elle istiflemeler için forklift alınması, 
büyük işlerde G sınıfı belgeli sürücü ile forkliftle taşıma yapılması ön görülmüştür.

Depolama ve istifleme çalışmalarında risk değerlendirmesi sonucu Tablo 9’da görüldüğü gibi L Tipi Matris 
yöntemi ile yapılan risk analizi sonrası önerilen önlemler ile riskin değeri orta seviyeden düşük seviyeye, Tablo 
10’da görüldüğü gibi Fine Kinney yöntemi ile yapılan risk analizleri sonrası önerilen önlemler ile riskin değeri 
esaslı risk seviyesinden önemli risk seviyesine indirgenmiştir.
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SONUÇ

Çalışmada depolama ve istifleme çalışmalarında L tipi matris ve Fine Kinney metotları kullanılarak yapılan 
risk değerlendirmelerinde öncelikle tehlikeler belirtilmiş, bu tehlikelerden kaynaklanan riskler ve etkilenen 
kişi sayısı ve olası kazada işletmeye verilebilecek zarar ön görülerek risk değerleri belirlenmiştir. Mevcut 
durumda bulunan risk değerleri gerekli düzenleyici önleyici faaliyetler uygulandıktan sonra önlemler alınarak 
azaltılmıştır.
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KOMPOZİT DÖŞEMELERDE GEÇİCİ DESTEKLERİN KONUMLANDIRILMASI

Seren AKTAŞ1, Fuad OKAY1 Şevket ÖZDEN2

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye
2Okan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kompozit döşemeler, çelik yapılarda trapez sac üzerine donatılı beton dökülmesiyle oluşturulan sistemler-
dir ve desteksiz 3-4 m açıklığı geçme imkanı tanırlar. Adı geçen döşemeler, döşeme sacı, beton, hasır donatı, 
özel çiviler ve uygulama esnasında kullanılan geçici desteklerden oluşurlar. 1960’lardan günümüze tasarım-
larındaki gelişmelere bakarsak, akma dayanımı 220N/mm2 yerine 350N/mm2 olan çelik kullanılmaya baş-
lanmıştır. Ayrıca önceden 6-7,5 m açıklık geçilirken, günümüzde 9-12 m geçilmektedir. Gelişen teknoloji ve 
yaygınlaşan hafif betonla %25 ağırlık tasarrufu sağlanırken, daha ince döşemeler üretilmiştir. Ayrıca tasarım 
yapılırken, dayanım bazlı tasarımdan açıklık ve derinlik parametreleri ile; kullanılabilirlik bazlı tasarımdan 
da sehim göz önüne alınmaktadır. Uygulamada kullanılan geçici desteklerin konumlandırılması, imalat hatta 
dayanım kazanma sürecinin önemli bir parçası olmasına rağmen yeterli mühendislik çalışmalarının olma-
masından dolayı, tecrübelere dayanılarak yapılmaktadır. Çalışmamızda öncelikle sacın etkin atalet momenti 
bulunup, bu değer ıslak ve kompozit faz için dayanım parametresi olarak kullanıldı. Islak faz durumunda 
döşeme üzerine gelecek yükler; trapez sac ve beton zati ağırlığı, betonun yığılma ağırlığı ve döküm işletme 
yükü düzgün yayılı yük olarak etkitildi. Elde edilen gerilme değeri, çeliğin akma dayanımın %65’inden küçük 
olmasıyla, sehimin de L/300’ü aşmamasıyla kontrol edildi. Kompozit faz durumunda elemana ölü ve hareketli 
yüklerle, desteklerin tepki kuvvetleri zıt yönlü olacak şekilde etkitildi. Kesme ve moment diyagramları çizile-
rek kesme açıklığı bulundu ve döşemenin yapışma kayması göçmesi kontrolü yapıldı. Göçme yaşanmıyorsa 
desteklerin güvenle sökülmesi; göçme durumunda ise tali kiriş şeklinde düşünülüp, yeni açıklığa göre aynı 
işlemlerin ve göçme kontrollerinin tekrarlanması uygun görüldü.   Dayanımın %75’ine kadar sökülmeyen 
ayakların, döşeme kalınlığı ve açıklık parametreleri düşünülerek, doğru şekilde konumlandırılmasına yönelik 
bir çalışma yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Döşemeler, Geçici Destekler, Çelik Yapılar

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışmada, ülke çapında kompozit döşeme sacı imalat ve pazarlama konusunda saygın bir yer edinmiş olan 
bir üretici firmanın, yaygın olarak kullanılan kompozit döşeme trapezlerinden biri olan (50/980) kesit özellik-
lerine sahip şekil 1’deki ürün kullanılmıştır. 

(Şekil: 1)

Bahsedilen kompozit döşeme trapezi kullanılarak elde edilen kompozit döşemelerin yük taşıma kapasitelerine 
yönelik katsayılar, 1Kompozit Döşeme Trapezi Kullanılarak İmal Edilen Döşemelerde Taşıma Kapasitesi De-
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neyleri ve m-k Medotu Katsayıları adlı çalışmadaki deney ve hesaplamalardan elde edilmiş ve tasarıma esas 
katsayılar olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda gerekli formülasyonlar ve izlenilen yol için de 2British Standard 
baz alınmış, taşıma kapasiteleri ve göçme sınır durumları bahsedilen yönetmelik ışığında kontrol edilmiştir. 

 (Doç. Dr Fuad OKAY, Prof. Dr. Şevket ÖZDEN, 2008: 1)

 (British Standard 5950: Part 6:1995 : 2). 

AMAÇ 

Günümüz şartlarında ne yazık ki gerek mevcut yönetmelikler gerekse bilimsel anlamda yapılan çalışmalar ve 
incelemeler açısından bakıldığında kompozit döşeme tasarımlarına ait yeterli bilgi ve tecrübeye ulaşılama-
maktadır. Bunun başlıca sebepleri arasında, bahsedilen döşeme tipinin çelik yapılar ile sınırlı kalması, uygu-
lama konusunda yeterli bilgi kaynağına sahip olunamaması ve bazı ekonomik şartlar gösterilebilir. Özellikle 
uygulama aşamasında kullanılan, kompozit döşeme dayanımın %75’ine kadar sökülmeyen, sistemin ıslak faz 
aşamasında sehim ve stabilitesini kontrol altında tutan geçici desteklerin, doğru bir şekilde konumlandırılması 
konusunda yeterli bilimsel çalışmaların olmaması ve buna bağlı olarak sahada uygulamaların önceki tecrübe-
lere dayanılarak, hiçbir bilimsel dayanağı olmadan yapılması sebebiyle bahsedilen geçici desteklerin doğru ve 
yeterli şekilde konumlandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldı.

KAPSAM

Kompozit döşeme sistemlerinde kullanılan döşeme trapezinin kalınlığı, uygulama açıklığı ve kullanılan beton 
kalınlığı gibi değişken parametreler dikkate alınarak,  uygulama aşamasında sisteme dahil olan geçici destek-
lerin sistem davranışına olan etkisi incelenmiş ve geçici desteklerin maksimum verim aynı zamanda minimum 
sarfiyat göz önünde bulundurularak doğru ve yeterli bir şekilde konumlandırılmasına dair bir çalışma yapıl-
mıştır.

YÖNTEM

Kompozit döşeme tasarımı yapılırken 2 önemli faz dikkate alınır. Bunlardan ilki beton ile çelik trapez sac ara-
sında henüz bir bağ kurulmadığı, sacın yalnızca kalıp olarak kullanıldığı ve bu sebeple betonun da ağırlığını 
taşıdığı aşamadır. Bu aşamada trapez sac kesitin atalet momenti kullanılarak mukavemet formülleri vasıtasıyla 
sistemin sehim ve dayanım hesaplamalarının yapılması ve yeterliliğin kontrol edilmesi sağlanır. Yalnız bu 
aşamada dikkate alınan atalet momenti, kesitin basınca maruz kalan parçalarında yerel burkulmalar? meydana 
gelmesi öngörülerek bu kısımların atalet momentine katkısı ihmal edilir ve etkin atalet momenti değeri he-
saplanarak işlemlerde kullanılır. Bununla birlikte eğilme etkisi altında gerilme denklemi       
kullanılarak beton dökümü sırasında kompozit döşeme sacında oluşabilecek gerilme değeri hesaplanır. For-
mülde kullanılan moment değerine ulaşmak için sistem iki ucu sabit mesnet olarak düşünülerek üzerine, tra-
pez sac zati ağırlığı, beton zati ağırlığı, beton yığılma ağırlığı ve beton dökümü işletme yüklerinden oluşan 
yükleme kombinasyonu etkitilir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu gerilme değerinin, üretici firma 
tarafından verilen akma dayanımın %65’ini aşmaması gerektiği durumudur. Bu gibi durumlarda, trapez saclar 
yer yer geçici destekler ile desteklenmeli veya tali kiriş düşünülerek açıklık azaltılmalıdır. Ayrıca sehimin de 
L/300 sınırlandırılması ile kontrolü sağlanır. Kompozit döşeme tasarımının ikinci aşaması da betonun kurudu-
ğu ve kompozit davranışın oluştuğu fazdır. Bu aşamada sistemin taşıması gerektiği öngörülen ölü (kaplama, 
şap, asma tavan, tesisat gibi yükler nedeniyle: 2,5 kN/m2 ) ve hareketli yükler (2 kN/m2) tasarım katsayıları ile 
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çarpılıp sisteme etkitilir. Bu yüklemenin yanında geçici desteğin sisteme olan katkısı, ters yönlü ve desteğin 
olmadığı durumdaki sehimi yaptırabilecek değerde olacak şekilde sisteme aktarılır. Bu şartlar altında sistem-
de oluşabilecek kesme kuvvetleri, maksimum momentler ve bunlara bağlı olarak bulunan kesme açıklıkları 
hesaplanır. Hesaplanan kesme açıklığında oluşacak kesme kuvveti değeri bulunarak sistemin taşıyabileceği 
tasarım kesme kuvveti ile kıyaslanır ve yetersiz olması durumunda sistemin yapışma kayma göçmesi duru-
munu yaşayacağı öngörülerek, sistemin geçici destek kullanılarak oluşturulması yerine tali kiriş kullanılarak 
açıklığın kısaltılması uygun görülür. Bu sebeple belirlenecek yeni açıklık değerine göre hesaplamalar ve göç-
me durumları yeniden kontrol edilir.

SONUÇ

Uygulanan yöntem ve kullanılan metodlar eşliğinde elde edilen bigilere bakıldığında, kompozit döşeme siste-
minin uygulama aşamasında kullanılan geçici desteklerin konumları ile ilgili elde edilen bilimsel veriler, bah-
sedilen desteklerin trapez döşeme sacının şekil, kalınlık ve akma dayanımı ile doğrudan ilgili olduğunu, bunun 
yanında döşemenin beton kalınlığının ve sistemin açıklık değerinin de desteklerinin konumlandırılmasında 
önemli rol oynadığını göstermektedir. Yapılan çalışmada trapez sac kalınlığının artması, kesitin etkin atalet 
momentini büyük ölçüde etkilemiş ve destekler arası mesafenin arttırılabileceği yönde bir etki yaratmıştır. 
Buna paralel olarak beton kalınlığının azaltılmasıyla sistemin taşıdığı ölü yük azalacağından benzer şekilde 
geçici destekler arası mesafenin artabileceği görülürken, toplam açıklık değerinin artmasıyla da kullanılan 
geçici destek sayısının artması gerektiği tespit edilmiştir. Bahsedilen değişken parametrelere ile oluşturulan 
örnek bir tablolar şekil 2’de sunulmuştur.

Tablo 1’de beton kalınlığı ve açıklık sabit tutulurken, sac kalınlığı değişken parametre olarak kabul edilmiştir. 
Tablo 2’de sac kalınlığı ve açıklık sabit kabul edilip, beton kalınlığı değişken parametre olarak kabul edilmiştir. 
Tablo 3’de ise sac kalınlığı ve beton yüksekliği sabit kabul edilip, açıklık değerinin geçici destek sayısı üzerine 
etkisi sunulmuştur.

tp (mm) h (mm) Lo (mm) Ieff (mm4) N

 0,7 100 4000 337698 3

0,8 100 4000 391114 3

0,9 100 4000 444725 2

1 100 4000 498674 2

1,1 100 4000 553057 2

1,2 100 4000 607870 2

(Tablo 1)
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tp (mm) h (mm) Lo (mm) Ieff (mm4) N

1 100 4000 498674 2

1 120 4000 498674 2

1 140 4000 498674 2

1 160 4000 498674 3

1 180 4000 498674 3

1 200 4000 498674 3

(Tablo 2)

tp (mm) h (mm) Lo (mm) Ieff (mm4) N

1 100 3000 498674 2

1 100 3500 498674 2

1 100 4000 498674 2

1 100 4500 498674 2

1 100 5000 498674 3

1 100 5500 498674 3

(Tablo 3)

tp:   Trapez döşeme sacı kalınlığı

h:     Beton kalınlığı

Lo:   Açıklık mesafesi

Ieff:  Etkin atalet momenti

N:     Açıklık sayısı
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SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN VEKTÖR KONTROLLÜ SÜRÜCÜNÜN 
EMPEDANS KAYNAKLI EVİRİCİ İLE MODELLENMESİ VE KAPALI ÇEVRİM BENZETİMİ

Çağatay DURSUN1, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
Öz: Gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı eviriciler endüstriyel uygulamalarda geniş alanlarda kullanılırlar. An-
cak bu iki geleneksel evirici, ya yükseltici ya da düşürücü olarak görev yaparlar. Bu durum hibrid ve elektrikli 
araç motor sürücü uygulamalarında tek başlarına kullanımlarını imkansız hale getirir. Empedans kaynaklı 
eviriciler, elde edilen gerilim değer aralıklarının çok geniş olduğu yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerdir. 
Empedans kaynaklı eviricilerde girişteki bara geriliminin yükseltme oranı, her bir anahtarlama periyodu içe-
risinde evirici kollarının kısa devre edilmesi ve kısa devreye ayrılan süre ile belirlenir. Bu çalışmada, sürekli 
mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü bir sürücü tasarlanmış, bataryadan gelen gerilimi yükseltmek 
için bir gerilim kaynaklı evirici ve yükseltici dönüştürücü kullanmak yerine kapalı çevrim empedans kaynaklı 
bir evirici kullanılmıştır. Sürekli mıknatıslı senkron motorun matematiksel modeli ve vektör kontrolü ile em-
pedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne ait benzetim çalışmaları yapılırken, farklı modülasyon 
indekslerinde en iyi verimi ve düşük toplam harmonik (THD) bozulmayı elde etmek için empedans kaynak ağı 
ile birlikte değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu (MSVPWM) yöntemi seçilmiştir. Empedans 
kaynaklı topoloji tasarımı; anahtarlama elemanının sayısını, tüm sistemin boyutunu ve ağırlığını azaltabilir, 
sistem maliyetini en aza indirebilir ve sistem verimliliğini artırabilir. Bu çalışmada kullanılan değiştirilmiş 
uzay vektör darbe genişlik modülasyonu ile empedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne literatürde 
oldukça az rastlanmaktadır. Çalışma ile ülkemiz literatürüne konu ile ilgili katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor, Vektör Kontrolü, Empedans Kaynaklı Evirici, Değiş-
tirilmiş Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu

GİRİŞ 

Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan, asenkron motorların, veriminin kayma ile değişmesi, 
reaktif akıma ihtiyaç duyması ve özellikle robotik, elektrikli araçlar gibi yüksek performans isteyen uygulama-
larda gerek duyulacak olan yüksek moment/ağırlık oranına sahip olmayışı nedeniyle alternatif arayışlar baş-
lamıştır ve bu anlamda yüksek performanslı uygulamalar için farklı motorlar geliştirilmiştir. Bu motorlardan 
biri ise sürekli mıknatıslı senkron motorlardır. Yüksek performans isteyen uygulamalarda; yüksek moment, 
yüksek güç, yüksek verim ve düşük ses gibi özellikleri, sürekli mıknatıslı senkron motorları diğer alternatif 
akım motorlarına göre daha popüler kılmıştır (Texas Instruments, 2016). Bu tip uygulamalarda özellikle servo 
motor ailesine mensup olan motorlar dinamik bir kontrole ihtiyaç duyarlar. Bu dinamik kontrol, elektrik motor 
sürücüleri ile sağlanır. Elektrik motor sürücülerinde uygulanan yaygın yöntemlerden birisi ise vektör kont-
rolüdür. Bu uygulamalarda çoğunlukla geleneksel eviriciler kullanılmaktadır. Ancak geleneksel eviriciler, ya 
yükseltici ya da düşürücü olarak görev yaparlar. Bu durum geleneksel eviricilerin hibrit ve elektrikli araç uy-
gulamalarında tek başlarına kullanımlarını imkansız hale getirir. Empedans kaynaklı eviriciler ise, elde edilen 
gerilim değer aralıklarının çok geniş olduğu yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerdir. Bu çalışmada, sürekli 
mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü bir sürücü tasarlanmış, bataryadan gelen gerilimi yükseltmek 
için bir gerilim kaynaklı evirici ve yükseltici dönüştürücü kullanmak yerine kapalı çevrim empedans kaynaklı 
bir evirici kullanılmıştır (Peng, F., 2003).



346

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

AMAÇ 

Bu çalışmada, farklı modülasyon indekslerinde en iyi verimi ve düşük toplam harmonik bozulmayı (THD) 
elde etmek amacıyla empedans kaynak ağı ile birlikte değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu 
(MSVPWM) kullanılmıştır. Empedans kaynaklı topoloji tasarımıyla; anahtarlama elemanının sayısının, tüm 
sistemin boyutunun ve ağırlığının azaltılması, sistem maliyetinin en aza indirilmesi ve sistem verimliliğinin 
artırılması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bu çalışmada, sürekli mıknatıslı senkron motorun matematiksel modeli ve vektör kontrolü ile empedans kay-
naklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne ait benzetim çalışmaları yapılmıştır.

YÖNTEM

Alternatif akım motorlarının doğru akım motorlarına göre daha zayıf dinamik performansı vardır. Sahip olduğu 
bu yüksek performans stator devresi ile rotor devresinin manyetik olarak ayrık olmasından kaynaklanmaktadır. 
Doğru akım motorlarında olduğu gibi alternatif akım motorlarında da moment üretimi akım ve akının karşılıklı 
etkileşimi sonucu oluşur. Alan yönlendirmeli kontrolün temel prensibi, moment ve akı üretimi üstlenen akımın 
bileşenlerine ayrılmasına ve bağımsız olarak kontrol edilmesine dayanır ve bu alan bileşenleri arasında genel-
likle 90°’lik elektriksel açı bulunur. Alan yönlendirmeli vektör kontrol, stator akımları kontrol edilerek yapılır. 
Bu kontrol, zamana ve hıza bağlı üç fazlı bir sistemi iki koordinatlı (d ve q koordinatları) zamanla değişmeyen 
bir sisteme çeviren dönüşümlere dayanmaktadır. Alan yönlendirmeli kontrolü için; q ekseninde moment bile-
şeni ve d ekseninde akı bileşeni olmak üzere iki giriş referansına ihtiyaç vardır.

Şekil 1: Hız Kontrollü Vektör Kontrolü Şeması

Şekil 1’de bu çalışmada kullanılan hız kontrollü vektör kontrolü şeması gösterilmiştir. Böylelikle alan yön-
lendirmeli kontrol, iki klasik problem olan; sabit referansa ulaşma kolaylığı ve doğrudan moment kontrolüne 
ulaşma kolaylığını, rotor akısının büyüklüğünün sabit bir değerde tutulmasıyla çözebilir.  Moment ve moment 
bileşeni (Iq) arasında doğrusal bir ilişki vardır ve stator akımı vektörünün moment bileşenini kontrol ederek 
momenti kontrol edilebilir (Vas, P., 1992) (Texas Instruments, 2016).

UZAY VEKTÖR DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU (SVPWM)

Kullanılan kontrol metoduna ek olarak uygulanan darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği de sürücü per-
formansını, dolayısıyla motorun performansını etkilemektedir. Darbe genişlik modülasyonun amacı istenilen 
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çıkış dalga şeklini üretmenin yanında üretilen dalga şeklinin en az harmonik içermesini de sağlamaktır. Bu 
oluşan harmonikler kayıpların artmasına, bu kayıpların artması dolasıyla da motorun ısınmasına neden olur. 
Bunun sonucunda motorun verimi de düşmektedir.

Uzay vektör darbe genişlik modülasyonu, referans gerilim vektörleri olan Vα ve Vβ’yi kullanarak gerilim vek-
törü oluşturmayı hedefler. Uzay vektör darbe genişlik modülasyonu altı anahtarlı eviricinin anahtarlarının 
sürülmesi için uygun anahtarlama kombinasyonlarının oluşturulmasını sağlar. Bu anahtarlamalarla istenilen 
gerilim vektörleri oluşturularak stator akımları elde edilir ve stator fazlarında gerilim indüklenmesi sağlanır 
(De Smaele, vd., 2015). Eğer kapalı anahtarlar 1, açık anahtarlar 0 olarak kabul edilirse; üç anahtar için 2n=8 
farklı kombinasyon, bir başka değişle 8 tane gerilim uzay vektörü mevcuttur. Tablo 1’de gösterilen V0(000) ve 
V7(111) vektörlerine sıfır gerilim uzay vektörleri, diğer altı vektöre ise etkin gerilim vektörleri adı verilmek-
tedir ve etkin gerilim vektörlerinin büyüklükleri 2VDC / 3’tür.

Vektörler SA SB SC SA’ SB’ 
SC’

Va/VDC VB/VDC VC/VDC

0     000     111       0        0        0

1     001     110      -1/3       -1/3        2/3

2     010     101      -1/3        2/3       -1/3

3     011     100      -2/3        1/3        1/3

4     100     011       2/3       -1/3       -1/3

5     101     010       1/3       -2/3        1/3

6     110     001       1/3        1/3       -2/3

7     111     000       0        0         0

Tablo 1: Eviricinin 8 gerilim vektörünün listesi ve büyüklükleri

VEKTÖR BÖLGE TAHMİN MODELİ VE TEMEL VEKTÖRLERİN OPERASYON SÜRELERİNİN 
HESAPLANMASI

Uzay vektör darbe genişlik modülasyonunu uygulayabilmek için ilk olarak gerilim vektörünün olduğu bölge 
belirlenmektedir. Bu bölgeler Tablo 2’de verilmiştir. Kontrol uygulaması için gerilim vektörlerinin a ve b ko-
ordinatlarında olduğu göz önünde bulundurulmuştur.

0Vβ > , A=1;                                                                                                                               (1)                                         

3 0V Vα β× − > , B=1;                                                                                                              (2)

3 0V Vα β× + < , C=1;                                                                                                              (3)

N= A+2B+3C;                                                                                                                             (4)
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Bölge I II III IV V VI

N 3 1 5 4 6 2

Tablo 2: N’e Karşılık Gelen Bölgeler

Tablo 3’te temel vektörlerin operasyon süreleri N’e karşılık gelecek şekilde yazılmıştır. Burada T1 ve T2 etkin 
gerilim vektörlerinin sürelerini temsil etmektedir.

2 ( / 2 )DCX T V Vβ= ;                                                                                                                (5)

( 3 ) / 2 DCY V V Vα β= + ;                                                                                                          (6)

( 3 ) / 2 DCZ V V Vα β= − + ;                                                                                                       (7)

N 1 2 3 4 5 6

T1 Z Y -Z -X X -Y

T2 Y X X Z -Y -Z

Tablo 3: Temel Vektörlerin Operasyon Süresi

0 1 2;T T T T= − −                                                                                                                          (8)

şeklinde hesaplanır. T0 eviricinin ölü zamanıdır. 

UZAY VEKTÖR DARBE GENİŞLİK MODULASYONU SÜRELERİNİN OLUŞTURULMASI

N ve anahtarlama süreleri arasındaki ilişki Tablo 4’te verilmiştir.

0 / 4aT T= ;                                                                                                                                  (9)

1 / 2b aT T T= + ;                                                                                                                       (10)

2 / 2c bT T T= + ;                                                                                                                 (11)

, ,a b cT T T  operasyon süreleridir. (Wang, Z., vd., 2008)  

N 1 2 3 4 5 6

Tcm1 Tb Ta Ta Tc Tc Tb

Tcm2 Ta Tc Tb Tb Ta Tc

Tcm3 Tc Tb Tc Ta Tb Ta

Tablo 4: N, Tcm, Ta, Tb, Tc arasındaki ilişki
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EMPEDANS KAYNAKLI EVİRİCİ

Geleneksel eviriciler, ya yükseltici ya da düşürücü olarak görev yaparlar. Empedans kaynaklı eviriciler, elde 
edilen gerilim değer aralıklarının çok geniş olduğu yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerdir. Şekil 2’de empe-
dans kaynaklı eviricinin devre topolojisi verilmiştir. Bu yapı güç kaynağına, yüke veya geleneksel dönüştürücü 
yapısına çapraz şeklinde bir empedans ağı (veya devresi) bağlanarak gerçekleştirilir. 

M
1

DCV

5S

+

−

+
1LV

1LI

−

3S1S 2S

2LI

1CV
+ +

2CV
−−

− +

+

−

iV

4S 6S

2LV

Şekil 2:Motor Yüklü Empedans Kaynaklı Evirici Devre Topolojisi

Üç fazlı empedans kaynaklı eviricilerin, geleneksel eviricilerden farklı olarak ek olarak bir tane daha sıfır 
durum uzay vektörü bulunur. Kısa devre sıfır konum vektörü olarak adlandırılan bu vektör, yük terminalinin 
aynı bir faz, iki faz veya tüm üç faz kollarındaki üst ve alt seviyeli anahtarların aynı anda kapı sinyali verilerek 
yani kısa devre edilerek yapılır. Kısa devre sıfır vektörü, geleneksel gerilim kontrollü eviricilerde kısa devreye 
neden olduğu için kullanılamaz. Empedans ağı, kısa devre sıfır konumunu mümkün kılmaktadır ve kısa devre 
diyotun kesime gitmesi ile yaratılır. Bu kısa devre sıfır konumu, eviricilere hem düşürücü, hem yükseltici 
olarak çalışma özgünlüğünü kazandırmaktadır. Kısa devre sıfır vektörünü kontrol ederek giriş kaynağından 
bağımsız olarak çok geniş modülasyon aralığında istenilen çıkış gerilimini elde edilir (Peng, F., 2003).

/i DCB V V=                                                                                                                                    (12)

B= Yükseltme Oranı

0 1/ 2D B B= −                                                                                                                            (13)

D0=Kısa devre sıfır süresi doluluk oranı                                                            

DEĞİŞTİRİLMİŞ UZAY VEKTÖR DARBE GENİŞLİK MODÜLASYON

Empedans kaynaklı eviricilerde girişteki bara geriliminin yükseltme oranı, her bir anahtarlama periyodu içe-
risinde evirici kollarının kısa devre edilmesi ve kısa devreye ayrılan süre ile belirlenir. Bu kontrol yöntemi 
geleneksel uzay vektör darbe genişlik modülasyonundan farklı olarak 0T  , 1T  ve 2T   dışında bir de kısa devre 
zamanı kdT   içerir. Şekil 3’ten görüldüğü üzere kısa devre zamanı empedans kaynaklı evirici kısa devre oldu-
ğunda her fazın periyodlarına / 6kdT  büyüklüğünde uygulanır / 6kdT  süresi kadar kısa devre yaratmak içinde 
üst ve alt seviyeli olmak üzere iki tane uzay vektör modülasyonu yaratılır. Üst seviyeli anahtarlara değiştirilmiş 
uzay vektör darbe genişlik modülasyonu uygulanır (Ellabban, O., vd., 2009).
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T0/4

0

0

0

 Faz a

Faz c

Faz b

 Faz a' 0

 Faz b' 

 Faz c' 

0

0

T1/2 T2/2 T0/4

Tkd/6Tkd/6

Tkd/6Tkd/6

Tkd/6 Tkd/6

Şekil 3: Değiştirilmiş Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Anahtarlama Sırası

BULGULAR[KONGRE1]

Bu kısımda Şekil 5’te gösterilen sürekli mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü sürücünün empedans 
kaynaklı evirici ile kapalı çevrim benzetimine ait sonuçlar verilmiştir. Empedans ağının değerleri; L1=L2= 
950µH, C1=C2= 200µF, gerilimler; VDC= 270V, Vi= 590V,  Kwp= 0.6, Kwi= 0.9, Kip= 15, Kii=20 olarak belirlen-
miştir. Empedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolü Şekil 4’te gösterildiği üzere kondansatör gerilimi 
ve bobin akımı kontrol edilerek yapılmıştır. 

Şekil 4: Empedans Kaynaklı Evirici Kapalı Çevrim Kontrolü
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Şekil 5: Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor için Vektör Kontrollü Sürücünün Empedans Kaynaklı Evi-
rici ile Kapalı Çevrim Benzetimi

     

                                      (a)                                                                            (b)                                               

Şekil 6: a) Va Faz Gerilimi b) Van Hat Gerilimi

Şekil 6’da D0= 0.2706 ve modülasyon indeksi M= 0.7294 olduğunda; Va hat geriliminin kararlı halde ±590V 
aralığında, Van faz geriliminin de evirici prensibine uygun olarak tepe geriliminin ±392.5V arasında olduğu, Vi 
geriliminin de kararlı halde 590V’a ulaştığı görülmüştür.
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                                     (a)                                                                           (b)                                               

Şekil 7: a) Kapalı Çevrim VC Kontrol Cevabı b) Vektör Kontrolü Hız Cevabı

Şekil 7’de görüldüğü üzere kondansatör gerilimi 0.7, hız cevabı da 0.5. saniyeden itibaren referans sinyallerine 
ulaşmışlardır. 

SONUÇ[KONGRE2]

Bu çalışmada, sürekli mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü sürücünün empedans kaynaklı evirici 
ile modellenmesi ve kapalı çevrim benzetimi yapılmıştır. Bataryadan gelen gerilimi yükseltmek için bir geri-
lim kaynaklı evirici ve yükseltici dönüştürücü kullanmak yerine kapalı çevrim empedans kaynaklı bir evirici 
kullanılmıştır. Ayrıca farklı modülasyon indekslerinde en iyi verimi ve düşük toplam harmonik (THD) bozul-
mayı elde etmek için empedans kaynak ağı ile birlikte değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu 
(MSVPWM) yöntemi kullanılmıştır. Böylelikle empedans kaynaklı evirici ile iki seviyeli işlem tek işlemde 
gerçekleştirilmiş, eleman sayılarından, sistem boyutundan, ağırlıktan ve maliyetten tasarruf yapılmasına, sis-
tem verimliliğinin artması olası kılınmıştır.
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INVESTIGATION OF TENSILE STRENGTH OF EPOXY NANOCOMPOSITES REINFORCED 
BY   GRAFEN AND GRAFEN OXIDE

NİHAYET KOÇYİĞİT

Batman University, Chemical Department, Batman / Turkey
Abstract:The use of graphene (G) and graphene oxide (GO) reinforced nanocomposites have a great impor-
tance since G and GO improve the interface conditions of composite materials. However, the effects of G and 
GO on some mechanical properties and machinability in nanocomposites are still a research topic. In this study, 
G was converted to GO by Hummers’ method. G and GO nanoparticles were added to epoxy at different ratios 
and the tensile strengths of nanocomposites were determined. A significant increase in the tensile strength of 
nano composites was observed with the addition of G and GO to the polymer. The maximum tensile strength is 
obtained with 0.2% reinforcement. The effect of GO on this increase in tensile strength of the nanocomposite 
was greater than that of G.

Keywords: Hummer’s Method, Graphene, Graphene Oxide, Nanocomposite

1.INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK

Polymer nanocomposites consist of the polymer matrix and various organic or inorganic nanosize reinforcing 
elements [1]. One of them is graphene(G). G is one of carbon allotrope and a two-dimensional nanoparticle 
with a single atomic thickness [2]. G is accepted as the best nano-filling material among all nano-filling ma-
terials [3] due to properties such as its high aspect ratio, surface area, optical permeability, and electrical and 
thermal conductivity [4]. It is the only atomic structure in which carbon atoms are arranged hexagonally [5]. 
The covalent bond between carbon atoms is formed by sp2 hybridization [6]. The conductivity of G is about 
5300 Wm−1 K−1, the tensile elastic modulus is about 1060 GPa, the theoretical specific surface area is 2630 
m2 g−1, and the optical permeability is about 97.7% [7]. In room conditions, it is more conductive than carbon 
nanotubes, gold, silver, and copper [8]. G has the high elastic modulus of 1 TPa and high tensile strength of 
130 GPa [9]. For these reasons, it can only extend as long as one fourth of the original [10]. G is converted to 
graphene oxide (GO) in order to enhance matrix compatibility [11].

GO has been synthesized by Brodie, Staudenmaier, Offeman, and Hummers’ methods since the early nine-
teenth century. The Hummers’ method is the most preferred among these methods. Because this method is 
becoming more reliable through the modification process, more GO is produced and the cost is lower than 
other methods [10]. The structure of the GO has carboxyl, epoxy, and hydroxyl groups. The presence of these 
groups makes the GO layers hydrophilic [11]. This situation allows homogeneous distribution of the GO in 
the polymer matrix [12]. Moreover, the functional groups found in the structure of the GOalso allow interac-
ting strongly with the polymer matrix of the GO [13]. The increase in the thermal, electrical, and mechanical 
properties of G and GO reinforced nanocomposites is not only dependent on G and GO but also depends on 
factors such as the type of polymer matrix [14], the degree of dispersion of the nanomaterials in the polymer 
matrix, the degree of interfacial adhesion, and the distribution of point [15]. Polymers used in nanocomposites 
reinforced with G and GO are epoxy, polystyrene, polyaniline, polyvinyl alcohol, polyurethane, polycarbonate, 
polymethyl methacrylate, polyamide, and polyethylene terephthalate [16]. Among these, GO/epoxy is the most 
popular in the scientific world. Because epoxy resins are important organic matrixes with excellent mechanical 
properties, thermal stability, tribological behavior, and chemical resistance [17]. Therefore, it has been exten-
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sively used for many different composites in cryogenic fuel tanks, space shuttles, adhesives, coatings, electric 
automobiles, aviation, and marine industries. However, most of the hardened epoxy systems have low fracture 
toughness [18]. However, nanoparticles such as G and GO added to epoxy increase fracture toughness, stiff-
ness, and strength of resin. Therefore, the functionality of the resin increases [19]. Zhang et al. [20] and Park et 
al. [21], the effects of nanocomposite G on the mechanical and electrical properties of the composite, Kuilla et 
al. [22], the availability of G / GO in different matrix nanocomposites, Deshmukh et al. [23], the effect of GO 
on polyvinylchloride (PVC) nano-composites, Kang et al. [24] and Cai et al. [25] studied the effects of different 
GO reinforcement ratios on nano-composites.

PURPOSE

When the studies are examined, it is seen that there are many studies on synthesis of polymer nanocomposites 
by synthesizing GO especially in recent years. In this study, G was converted to GO by hummer method and 
the tensile properties of the obtained nanocomposites were investigated.

2.MATERIALS AND METHODS

2.1.HUMMERS METODU

General purpose G-powder having a thickness of 5–8 nm, a diameter of 5 μm and a surface area of 120–150 
m2/g was commercially supplied for conversion of G to GO. Five grams from the supplied G-powder was we-
ighed on a precision scale and subjected to synthesis. Modified Hummers’ method was used for the synthesis 
process. This method is given schematically in Fig. 1.

Figure1: Hummer Method

As shown in Fig. 1, 5 g of G and 2.5 g of sodium nitrate (NaNO3) were dissolved in 115 mL of sulfuric acid 
(95–97% H2SO4). The obtained solution was stirred in an ice bath for 1 h. Then, 15 g of potassium perman-
ganate (KMnO4) was slowly added to the stirred mixture and stirring process was continued for 2 h at 50 °C. 
At this stage, the matter turned into a gray color. At the end of this time, 8.4 mL of hydrogen peroxide (37.5% 
H2O2) was added drop by drop to the mixture and stirring process was continued for another 2 h. The mixture 
turned into a light brown color. The obtained light brown mixture was filtered through whatman paper and it 
was washed with pure water up to about pH 7 of the filtrate. The obtained solid product was dried in an oven 
set at 50 °C for 24 h.

2.2. Tensile Strength of Nanocomposites with G and GO   

G and GO were added to polymer and reinforced nanocomposite and unreinforced polymer were subjected 
to tensile test to determine the mechanical properties of the nanocomposites. The tensile force-displacement 
graph obtained from the tensile test of the nanocomposites is given in Figure 2. 
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Figure 2. Tensile curves depending on reinforcement type and ratio

As it was seen in Figure 2, the most important parameter in the tensile strength of the nanocomposites was the 
reinforcement ratio of G and GO. While the tensile strength of pure epoxy was 6875 N, the obtained tensile 
strengths with the addition to epoxy of G at ratios of 0.1, 0.2 and 0.3 w% were obtained respectively as 8500, 
9125 and 8625 N. The tensile strength of the composites increased up to 0.2 ratios. However, tensile strength 
of the nanocomposites decreased to reinforcement rate of 0.3% according to reinforced rate of 0.2%. Similar 
results were also been found by Le and Huang [26]. They obtained the highest strength from nanocomposites 
having 0.2% G reinforced materials. They also stated that with a reinforcement ratio of more than 0.2%, the 
tensile strength of the materials reduced. The tensile strength of nanocomposites having 0.2% G increased at 
33% rate according to the tensile strength of epoxy materials. By the addition of 0.1%, 0.2% and 0.3% of GO 
to the epoxies, the tensile strengths of the nanocomposites were obtained 9125, 9750 and 9625 N, respective-
ly. When the GO content in the nanocomposite increased up to 0.2%, the tensile strength values increased as 
proportion, but the tensile strength decreased after the amount of GO in the nanocomposite exceeded 0.2%. 
The tensile strengths of nanocomposites with 0.2% G and 0.2% GO increased in the 33% and 42% ratios, re-
spectively, according to the tensile strength of epoxy materials.

CONCLUSION

The synthesis to the GO of the G by hummers method was carried. The chemical and mechanical analysis of 
G and GO were made. The G and GO nanoparticle were added to the epoxy. Thus, nanocomposites with G 
and GO were fabricated. The adding G and GO to epoxy contributed the tensile strength of nanocomposites. 
The effect of GO on the tensile strength of nanocomposites was more than G. The tensile strength of the nano-
composites with 0.2% G and 0.2% GO was higher than the other reinforcement ratios.The tensile strengths of 
nanocomposites with 0.2% G and 0.2% GO increased in the 33% and 42% ratios, respectively, according to 
the tensile strength of epoxy materials.
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DİKDÖRTGEN KESİTLİ KONSOL KİRİŞLERİN YANAL BURULMALI BURKULMA 
DAVRANIŞINA MALZEME HETEROJENLİĞİNİN ETKİSİ

Onur Cafer KURT1, Zihni ZERİN1, Ferruh TURAN1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Samsun/Türkiye
Öz: Bu çalışmada, homojen olmayan (heterojen) malzemeden meydana gelen dikdörtgen kesitli konsol kiriş-
lerin yanal burulmalı burkulma davranışı incelenmektedir. Dikdörtgen kesitli konsol kirişi meydana getiren 
malzemenin mekanik özelliklerini temsil eden elastisite ve kayma modüllerinin kiriş yüksekliği doğrultusunda 
kuadratik fonksiyon dağılımına göre değiştiği ve kiriş uzunluğu boyunca sabit olduğu varsayılmaktadır. Ser-
best ucundan tekil bir kuvvet yardımıyla yüklenen konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü için 
analitik ifadeler, eğilme ve burulma moment ifadelerinin elde edilmesiyle birlikte kesitin burulması sonucu 
oluşacak yeni eksen takımına iz düşürülmesiyle ve temel kiriş denklemlerine heterojen malzeme özelliklerinin 
ilave edilmesiyle oluşturulmaktadır. Elde edilen diferansiyel denklemlerin Galerkin Yöntemi ile çözülmesiyle 
konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerleri elde edilmektedir. Elde edilen analitik ifadenin 
doğruluğunu teyit etmek için literatürdeki uygun bir analitik ifadeyle kıyaslamalar yapılmaktadır. Son olarak, 
serbest ucundan tekil bir kuvvet yardımıyla yüklenmiş dikdörtgen kesitli konsol kirişin yanal burulmalı bur-
kulma kritik yüküne heterojenliğin, çeşitli heterojenlik katsayılarının, uzunluk/en ve yükseklik/en gibi geomet-
rik oranların etkileri araştırılmaktadır. Sonuç olarak, incelenen konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik 
yükü değerinin h/b oranının artışına bağlı olarak artttığı, ℓ/b oranının artışına bağlı olarak azaldığı, kritik yüke 
heterojenliğin yaklaşık olarak %8-11 mertebesinde etkisinin olduğu, heterojenliğin etkisinin h/b oranının artı-
şına bağlı olarak arttığı, ℓ/b oranının artışından bağımsız olduğu ve µ heterojenlik katsayısının artışıyla arttığı 
ve kritik yük değerini yaklaşık olarak %2-11 mertebesinde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yanal burulmalı burkulma, Heterojen malzeme, Kritik yük, Konsol kiriş

1. GİRİŞ

Kirişler günümüzde özellikle inşaat mühendisliği alanında, prefabrik ya da yerinde döküm olarak uygulanan 
viyadük, köprü, çeşitli imalathaneler, demiryolu ve pek çok betonarme yapılar, ahşap yapılar gibi inşaat faa-
liyetlerinde kullanılmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan kirişlerin stabilite problemlerinin çözümü 
ayrı bir önem kazanmaktadır.

İlerleyen teknolojiyle birlikte, hafif ancak yüksek dayanımlı malzemelerden meydana gelen yapı elemanlarına 
ilgi artmaktadır. Bununla birlikte, bu tür yapı elemanlarının stabilitesinin araştırılması gerekliliği de ortaya çık-
maktadır. Literatürde homojen kirişlerin dinamik stabilite, yanal burkulma ve burulmalı burkulma ile titreşim 
davranışları ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır (Pandey ve Sherbourne, 1990; Pandey vd, 1995; Papargyri-
Beskou vd, 2003; Librescu vd, 2005; Cortínez ve Piovan, 2006; Nayfeh ve Emam, 2008; Chen vd, 2010; Ke 
vd, 2013; Arvin, 2019) Bazı çevresel faktörlerden dolayı malzemenin homojenliği bozulmakta ve yapı ele-
manını meydana getiren malzeme heterojen malzeme davranışı sergilemektedir. Bundan dolayı, daha gerçeğe 
yakın analizler yapabilmek için malzemenin gerçek davranışının modellenebilmesi önem arz etmektedir. Bu 
da araştırmacıları homojen olamayan veya fonksiyonel derecelendirilmiş yapı elemanlarının davranışlarının 
belirlenmesine yönlendirmektedir (Librescu vd, 2005; Huang ve Luo, 2011; Shahba vd, 2011a; Shahba vd, 
2011b; Shahba ve Rajasekaran, 2012; Ke vd, 2013; Polit vd, 2019). 
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Kiriş tipi yapı elemanları genellikle eğilme etkisi altına olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu şekilde tasarlanan 
kirişler, uygulanan yükün büyüklüğü arttıkça eğilme rijitliğinin zayıf olduğu eksen doğrultusunda yanal burul-
malı burkulma davranışı sergilemektedir. Bu tür yapısal davranışlar, yapı elemanlarında kullanılan malzeme 
özelliklerine ve elemanın geometrik özelliklerine bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Homojen malzeme 
özelliklerine sahip kirişlerin yanal burulmalı burkulma problemini ele alan literatürde bazı çalışmalar mevcut-
tur (Pandey ve Sherbourne, 1990; Pandey vd, 1995; Cortínez ve Piovan, 2006). 

Bu çalışmada ise heterojen dikdörtgen kesitli konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü incelen-
mektedir. Malzeme heterojenliğinin ve geometrik parametrelerin konsol kirişin kritik yükü üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOT

2.1. TEMEL BAĞINTI VE DENKLEMLER

Şekil 1’de ucundan P  tekil kuvveti ile yüklenmiş l  açıklı konsol kirişe ait koordinat ekseni ve gerekli geo-
metrik özellikler gösterilmektedir. 

Şekil 1. (a) Tekil Yük Etkisindeki Yanal Burulmalı Burkulma Davranışı Gösteren Konsol Kirişin 
Uzunluğu Boyunca Gösterilen Eksen Takımı
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Şekil 1. (b) Tekil Yük Etkisindeki Yanal Burulmalı Burkulma Davranışı Gösteren Konsol Kirişin En-
kesiti Boyunca Gösterilen Eksen Takımı

Bu yükleme altındaki konsol kirişin eksenleri doğrultusunda meydana gelecek eğilme ve burulma momentleri 
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

( ) ( ), 0,x y zM P z M M P uδ= − = = − −l (1)

Bu momentlerin kesitin β  kadar dönmesiyle meydana gelen , ,ξ η ζ  eksenlerine iz düşürülmesi sonucunda 
elde edilen moment bileşenleri;

( ) ( ) ( ) ( ), , duM P z M P z M P z P u
dzξ η ζβ δ= − = − − = − − −l l l

(2)

olarak elde edilmektedir. (2) ifadesindeki moment bileşenleri xz  ve yz  düzlemlerindeki eğilme rijitlikleri ve 
enkesitin burulma rijitliği cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

1 22 2, ,d u d v d duB P z B P u C P z P u
dz dz dz dz

ββ δ δ= − − = − − = − − −l l
(3)

Burada;

( )2 23 3

1 1 2 2 12, ,
12 12 12

bh b hhb h bB E B E C G
+

= = =
(4)

olarak ifade edilmektedir. Burada 1E  ve  2E  sırasıyla x-ekseni ve y-ekseni doğrultusundaki elastisite mo-
düllerini, 12G  ise xy-düzlemindeki kayma modülünü tanımlamaktadır. Heterojen kiriş için aşağıdaki modül 
tanımları geçerli olmaktadır:
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( ) ( ) ( )1 01 2 02 12 0121 ( ) , 1 ( ) , G 1 ( ) , /E f y E E f y E f y G y y hm m m= + = + = + = (5)

Burada 01E  ve  02E  homojen malzemenin sırasıyla x-ekseni ve y-ekseni doğrultusundaki elastisite modül-
lerini, 012G  ise homojen malzemenin xy-düzlemindeki kayma modülünü ifade etmektedir. m  heterojenlik 
fonksiyonu olup 0 1m≤ ≤  koşulunu sağlamaktadır. 0m =  homojen malzemeye karşılık gelmektedir. ( )f y  
ise heterojenlik fonksiyonu olup açık ifadesi ileriki bölümlerde verilmektedir. 

(3) ifadesindeki üçüncü denklem z  değişkenine göre türetilip birinci denklemdeki ifade uygun yerine yazıldı-
ğında aşağıdaki diferansiyel denklem elde edilmektedir:

2
2 2

2 0d k
d
β β+ ℜ =
ℜ

(6)

Burada şu tanımlar geçerlidir:

( )
2

2

1

,Pk z
B C

= ℜ = −l
(7)

2.2 TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Serbest ucundan P  tekil yükü ile yüklenmiş konsol kiriş için aşağıdaki sınır koşulları geçerli olmaktadır:

0 0,

0,

d
d
β

β

ℜ = =
ℜ

ℜ = =l

(8)

(8) ifadesindeki sınır koşullarını sağlayan ve (6) ifadesinin çözümü için gerekli yaklaşım fonksiyonu:

1
cos

2m
m

a λβ
∞

=

ℜ =  
 

∑
(9)

olmaktadır. Burada /mλ π= l , m  boyuna doğrultudaki dalga sayıları, ma  bilinmeyen katsayılardır. (9) ifadesi 
(6) denkleminde yerine yazılıp Galerkin Yöntemi uygulandığında aşağıdaki ifadeler elde edilmektedir:

( )2 2 2 44 24 3 0k λ λ− − =l (10)

(10) ifadesinde λ  değeri yerine yazılarak gerekli matematiksel işlemler yapılıp (7) ifadesi yerine yazılırsa;
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4 4

4

12 2

3

4 24

m

P B C
m

π

π

 
 

=  
−  

 

l

(11)

olarak elde edilmektedir. (11) ifadesinin en küçük değeri 1m =  için elde edilmektedir. Bu durumda serbest 
ucundan P  tekil yükü ile yüklenmiş heterojen konsol kirişin kritik yük değeri;

1
2

4.345
cr

B C
P =

l

(12)

olarak elde edilmektedir. 

2.2 SAYISAL ANALİZLER

Sunulan çalışmada kullanılan homojen grafit/epoksi (T) ortotropik malzeme özellikleri şu şekildedir: 
01 131E GPa= , 02 10.3E GPa= , 012 6.9G GPa= , 013 6.2G GPa= , 023 6.2G GPa= , 12 0.22ν = . Homo-

jen konsol kirişin (HKK’nın) ve heterojen konsol kirişin (HTKK’nın) yanal burulmalı burkulma kritik yükü-
nün  /h b  oranına bağlı değişimi Çizelge 1 ve Şekil 2’de sunulmaktadır. Analizlerde, 1m=l , / 100b =l  
ve HKK için 1m =  kabul edilmektedir. Çizelgelerde Timoshenko ve Gere (2009) çalışmasında yer alan 
Prandtl’ın önerdiği yanal burulmalı burkulma kritik yükü ifadesi de kullanılarak karşılaştırma yapılmaktadır. 
Prandtl ifadesi için bizim ifademizden farklı olarak Pr andtl

crP  terimi kullanılmaktadır. 

Çizelge 1. Homojen ve Heterojen konsol kirişlerin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerlerinin 
/h b  oranına bağlı değişimi.

/h b
HK HKK

( )Pr 110andtl
crP x N ( )110crP x N ( )Pr 110andtl

crP x N ( )110crP x N
0.2 2.051 2.220 2.224 2.408

0.4 4.331 4.690 4.712 5.102

0.6 7.035 7.617 7.683 8.319

0.8 10.301 11.153 11.292 12.226

1.0 14.219 15.395 15.639 16.933

1.2 18.846 20.405 20.784 22.504

1.4 24.217 26.221 26.764 28.979

1.6 30.352 32.863 33.601 36.381

1.8 37.265 40.348 41.309 44.726

2.0 44.964 48.684 49.895 54.023
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Şekil 2. Homojen (HK) ve Heterojen konsol kirişlerin (HKK) yanal burulmalı burkulma kritik yükü 
değerlerinin /h b  oranına bağlı değişimi

Çizelge 1 ve Şekil 2’den de görüleceği üzere hem HK hem de HKK durumlarında yanal burulmalı burkul-
ma kritik yükü değerleri /h b  oranının artışına bağlı olarak artmaktadır. Bu artış HKK durumunda HK’ya 
nazaran daha hızlıdır. Ayrıca /h b  oranı arttıkça artış hızı da artmaktadır. Heterojenliğin yanal burulmalı 
burkulma kritik yükü değerlerine etkisi /h b  oranının artışına bağlı olarak artmaktadır. Örneğin, /h b  oranı 
0.2’den 1’e ve 1’den 2’ye kadar artırıldığında kritik yüke heterojenliğin etkisi sırasıyla %8.46’dan %9.99’a ve 
%9.99’dan %10.97’e artmaktadır. Buradan da görüleceği üzere /h b  oranı arttıkça heterojenliğin kritik yüke 
etkisinin artışı giderek yavaşlamaktadır. Ayrıca, sunulan çalışma ile Timoshenko ve Gere (2009) çalışması 
kıyaslandığında %8.2’lik bir fark meydana gelmekte ve /h b  oranın artışına bağlı olarak değişmemektedir.

HKK’nın ve HTKK’nın yanal burulmalı burkulma kritik yükünün  / bl  oranına bağlı değişimi Çizelge 2 ve 
Şekil 3’de sunulmaktadır. Analizlerde, 1m=l , / 2h b = ve HKK için 1m =  kabul edilmektedir.
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Çizelge 2. Homojen ve Heterojen konsol kirişlerin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerlerinin 
/ bl  oranına bağlı değişimi.

/ bl
HK HKK

( )Pr 310andtl
crP x N ( )310crP x N ( )Pr 310andtl

crP x N ( )310crP x N
40 17.564 19.017 19.490 21.103
50 7.194 7.789 7.983 8.644
60 3.469 3.756 3.850 4.168
70 1.873 2.028 2.078 2.250
80 1.098 1.189 1.218 1.319
90 0.685 0.742 0.760 0.823
100 0.450 0.487 0.499 0.540

Şekil 3. Homojen (HK) ve Heterojen konsol kirişlerin (HKK) yanal burulmalı burkulma kritik yükü 
değerlerinin / bl  oranına bağlı değişimi

Çizelge 2 ve Şekil 3’den de görüleceği üzere hem HK hem de HKK durumlarında yanal burulmalı burkulma 
kritik yükü değerleri / bl  oranının artışına bağlı olarak azalmaktadır. Bu azalış HK durumunda da HKK 
durumunda da hemen hemen aynıdır. Ayrıca / bl  oranı arttıkça azalış hızı da azalmaktadır. Heterojenliğin 
yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerlerine etkisi / bl  oranının artışına bağlı olarak %10.97 ile sabit 
kalmaktadır. Ayrıca, sunulan çalışma ile Timoshenko ve Gere (2009) çalışması kıyaslandığında %8.2’lik bir 
fark meydana gelmekte ve / bl  oranın artışına bağlı olarak değişmemektedir.



365

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

HKK’nın ve HTKK’nın yanal burulmalı burkulma kritik yükünün heterojenlik katsayısı m ’ye bağlı değişimi 
Çizelge 3 ve Şekil 4’de sunulmaktadır. Analizlerde, 1m=l , / 2h b =  ve  / 40b =l  kabul edilmektedir.

Çizelge 3. Homojen ve Heterojen konsol kirişlerin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerlerinin 
m  katsayısına bağlı değişimi.

m
HK HKK

Pr 310andtl
crP x 310crP x Pr 310andtl

crP x 310crP x
0.2

17.564 19.017

17.950 19.435
0.4 18.336 19.853
0.6 18.721 20.270
0.8 19.106 20.687
1 19.490 21.103

Şekil 4. Homojen ve Heterojen konsol kirişlerin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerlerinin m  
katsayısına bağlı değişimi

Çizelge 3 ve Şekil 4’den de görüleceği üzere HKK durumlarında yanal burulmalı burkulma kritik yükü de-
ğerleri m  katsayısının artışına bağlı olarak artmaktadır. Heterojenliğin yanal burulmalı burkulma kritik yükü 
değerlerine etkisi m  katsayısının artışına bağlı olarak artmaktadır. Örneğin, m  katsayısı 0.2’den 1’e kadar 
artırıldığında kritik yüke heterojenliğin etkisi %2.20’den %10.97’e artmaktadır. Ayrıca, sunulan çalışma ile 
Timoshenko ve Gere (2009) çalışması kıyaslandığında %8.2’lik bir fark meydana gelmekte ve m  katsayısının 
artışına bağlı olarak değişmemektedir.
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3. SONUÇLAR

Bu çalışmada, heterojen dikdörtgen kesitli konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü incelenmiştir. 
Dikdörtgen kesitli konsol kirişi meydana getiren malzemenin mekanik özelliklerinin kiriş yüksekliği doğrultu-
sunda kuadratik fonksiyon dağılımına göre değiştiği varsayılmıştır. İncelenen kirişin temel denklemleri oluştu-
rulmuş ve elde edilen diferansiyel denklemler Galerkin yöntemiyle çözülmüştür. Son olarak, serbest ucundan 
tekil bir kuvvet yardımıyla yüklenmiş dikdörtgen kesitli konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yüküne 
heterojenliğin, çeşitli heterojenlik katsayılarının, uzunluk/en ve yükseklik/en gibi geometrik oranların etkileri 
araştırılmıştır. 

Sonuç olarak, incelenen konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerinin /h b  oranının artışına 
bağlı olarak artttığı, / bl  oranının artışına bağlı olarak azaldığı, kritik yüke heterojenliğin yaklaşık olarak %8-
11 mertebesinde etkisinin olduğu, heterojenliğin etkisinin /h b  oranının artışına bağlı olarak artttığı, / bl  
oranının artışından bağımsız olduğu ve m  heterojenlik katsayısının artışıyla arttığı ve kritik yük değerini 
yaklaşık olarak %2-11 mertebesinde etkilediği tespit edilmiştir. 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALAR KULLANILARAK MEME 
KANSERİ TAHMİNİ

Fatih BATI1, İlknur DÖNMEZ2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Meme kanseri, cilt kanseri sonrası kadınlarda ikinci en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü oldukça 
heterojen bir hastalıktır. Bu tip meme kanserinin en sık görülen tipi duktal karsinomdur ve süt kanallarının 
astarında başlar. Sadece memenin lobundan küçük memeye süt taşıyan ince borulardan başka birşey değildir. 
Diğer bir meme kanseri tipi ise, memenin lobunda başlayan lobüler karsinomdur. İnvaziv meme kanseri, meme 
kanallarında veya lobüllerinde başladığı yerden başlayan normal dokuya yayılan meme kanseridir. Meme kan-
seri, hem erkek hem de kadınlarda görülür, ancak erkek meme kanseri nadirdir. Meme kanseri erken yanma 
belirtileri yeni bir yumru algılanmasını veya meme derisindeki bir değişikliği algılayabilir. Bunlar meme kan-
serinin erken teşhisi için belirti ve bulgularıdır. Makine öğrenmesi ve sınıflandırma algoritmaları bu görevi 
yerine getirmek için güçlü bir araç ve tekniktir. Son yıllarda meme kanseri konusundaki tıp araştırmalarının en 
önemli yardımcısı makine öğrenmesidir. Bu çalışmada 357’si iyi huylu, 212’si kötü huylu olan 569 denekten 
oluşan Breast Cancer Wisconsin UCI veri kümesi üzerinde çalışılmıştır. K En Yakın Komşu, Lojistik Regres-
yon, Rastgele Orman, Destek Vektör Makineleri, Karar Ağacı, Navive Bayes ve Yapay Sinir Ağı algoritma-
ları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Algoritmaların parametreleri değiştirilerek doğruluklar ölçülmüştür. 
Farklı parametreler için, Lojistik Regresyon algoritması %97,7; Yapay Sinir Ağı algoritması %96,7 ve  Destek 
Vektör Makineleri algoritması %96,5 oranında en iyi doğruluk değerine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler : Meme Kanseri Tahmini, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma Algoritmaları Karşılaştırması

1-GİRİŞ 

Meme kanseri, çağımızın en tehlikeli hastalığı haline gelmektedir. Bu kanser çeşidi genellikle süt (lobular car-
cinoma)  ya da taşıma kanallarında oluşabilen, genellikle kadınlarda görülse de erkeklerde de görülebilen bir 
türdür [1]. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre, meme kanseri vakala-
rının 232.670’i kadın ve 2.360’ı ise erkeklerde görülmektedir. Bu kişilerden kadınların 40.000’i ve erkeklerin 
430 adedi bu anket sırasında yaşamlarını yitirmiştir [2]. Meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için meme 
üzerindeki bazı belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Meme üzerinde yumru tespit edilmesi veya meme 
derisindeki değişiklik erken teşhis için önemli işaretlerdir. Kitlenin pürüzsüz hissedilmesi ve sınırlarının belli 
bir çerçevede bulunması iyi huylu olduğuna, bunun tam aksine sınırlarının belirsiz olması ve pürüzlü olması 
kötü huylu bir başka deyişle kanser olması ihtimalini taşımaktadır [3]. Kişinin bu tespitleri yapabilmesi için 
aylık kendisini kontrol etmesi ve değişiklikleri tespit etmesi faydalı olacaktır. Bu tarz bir durumda vakit kay-
betmeden kişinin farkettiği bu anormal durumu bir sağlık uzmanına göstermesi gerekmektedir.

Veri madenciliği üzerinde çalışan makine öğrenmesi algoritmaları bu tarz bir problemi çözmekte yardımcı 
olacak güçlü bir araçtır. Meme kanseri araştırmalarında veri madenciliği ile yapılan araştırmalar son yıllarda 
tıp biliminde kullanılan en önemli yöntemlerden birisi olmuştur. Meme kanseri verilerinin sınıflandırılması 
bazı hastalıkların sonucunu tahmin etmekte faydalı bilgiler verebilir veya tümörlerin genetik davranışlarında 
bize fikir sunabilir. Bu sonuçlara ulaşabilmek için kullanabileceğimiz bir çok sınıflandırma algoritması bulun-



369

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

maktadır. Bu çalışma, makine öğrenmesi ile sınıflandırma algoritmalarının meme kanseri verileri üzerindeki 
tahminlerini karşılaştırmakta ve en iyi sonucu aramaktadır.

Bu konuda yapılan literatür araştırmasında, Papageorgiou vd. çalışmalarında Fuzzy Cognite Map ve denek 
olarak kullanılan 40 kişinin verilerinden %95 oranında doğruluk elde etmişlerdir [3]. Kolay ve Erdoğmuş ça-
lışmalarında meme kanseri veri kümesi üzerinde K-Means algoritması ile %79 oranında doğruluk elde etmiş-
lerdir [4]. Liu, Shen, Xu, Gan, Qi ve Gao çalışmalarında K-En Yakın Komşu algoritmasında %92,6 oranında 
doğruluk elde etmişlerdir [5]. Keleş çalışmalarında Weka programı kullanılarak Naive Bayes algoritmasında 
%56,1 doğruluk elde etmişlerdir [6]. Sahu, Mohanty ve Route çalışmalarında Naive Bayes algoritmasında 
%91 oranında doğruluk elde etmişlerdir [7].

Bu çalışmada 30 özniteliğe sahip 569 deneğin kanser hücresi ile alakalı bilgileri 7 makine öğrenmesi algorit-
ması ile sınıflandırılarak en başarılı model bulunmuş ve kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Sonraki bölümlerde 
amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve değerlendirme ile sonuç yer almaktadır.

2-AMAÇ

Bu çalışmanın amacına hizmet etmesi açısından makine öğrenmesi veri ambarı sitesi üzerinden Breast Cancer 
Wisconsin [8] veri kümesi kullanılmıştır. Bu veri kümesi içerisinde, 357’si iyi huylu, 212’si kötü huylu olan 
toplamda 569 deneğin kanser ile alakalı bilgileri bulunmaktadır. Her bir denek için; tanı, yarıçapı, doku, çevre, 
alan, pürüzsüzlük, doluluk, içbükeylik, içbükey noktaları, simetri, fraktal boyut ortalaması gibi toplamda 32 
adet öznitelik bulunmaktadır. Bu bağlamda veriler öznitelikleri ile analiz edilerek makine öğrenmesi yardımı 
ile veri kümesinin eğitilerek kişinin kanser türünün iyi ya da kötü huylu olduğunu tesbitinin ve aynı zamanda 
birden fazla algoritma kullanılarak hangisinin daha iyi sonuç vereceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış, veri kümesi hakkında araştırma yapılan konular ve doğruluk 
oranları incelenmiştir.

3-KAPSAM

Bu çalışma kapsamında sağlık sektöründe deneysel çalışmalar yapan kişilerin makine öğrenmesi yöntemi ile 
hangi sınıflandırma algoritmalarının hangi parametreler ile daha iyi sonuç vereceğinin tespit edilmesi amaç-
lanmıştır. 

4-YÖNTEM

Geliştirilen bu uygulamadaki veri kümesi Python dilinde veri girişi olarak kullanılmış ve makine öğrenmesi 
algoritmaları ile kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Python’ın makine öğrenmesi konusundaki popülerliği bu 
dili kullanmaktaki sebeplerden birisidir. Derleyici olarak Visual Studio Code kullanılmıştır. Makine öğrenme 
algoritmalarından açık kaynak kodlu olan Tenserflow, K-En Yakın Komşu, Lojistik Regresyon, Naive Bayes, 
Rastgele Orman, Destek Vektör Makineleri ve Karar Ağacı kullanılmıştır. Bu algoritmaların yanısıra projenin 
geliştirilmesinde katkı sağlayan Numpy, Pandas, Seaborn, Metrics ve Matplotlib kütüphanelerinden de destek 
alınmıştır. 569 adet örneğe sahip olan veri kümesinin %85’i eğitim, %15’i test için kullanılmıştır. Uygulama 
içerisindeki tüm algoritmalar önce varsayılan parametreleri ile çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile opti-
mum parametreler bulunduktan sonraki sonuçlar arasında %1 ile %6 arasında performans artışı elde edilmiştir.
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4-1-K-En Yakın Komşu

K En Yakın Komşu, temel amacı özniteliklere sahip eğitilmiş veri üzerinden yeni objeler sınıflandırmaktır. 
Komşu sınıflandırması kullanarak yeni obje örneğinin değerini öngörmektedir. Sınıflandırıcılar eşleşme için 
hiçbir model kullanmaz. Bunun yerine hafıza üzerinden çalışır. En yakın komşunun belirlenmesi için, eğitilen 
örnek üzerinden en kısa mesafeye göre çalışır. En doğru sonucu verebilmesi için en iyi K değerine ihtiyacı 
vardır. Bu değer sayısal bir değerdir. Yakın ya da uzak komşunun formülünü yaparken Öklid, Kosinüs ya da 
Manhattan uzaklığına dayalı hesaplanabilir [9] (Eşitlik 1). 

                                                    (1)

K-En Yakın Komşu algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %93,8, ardından şekil 1’de gös-
terilen parametreler ile %95,8 oranında başarı göstermiştir. Bu değere erişmek için en iyi n komşu değeri 2 
bulunmuştur.

                                Şekil-1: K-En Yakın Komşu Optimum Parametreler

4-2-Lojistik Regresyon

Lojistik Regresyon, olumlu yada olumsuz, 1 yada 0, evet veya hayır gibi ikili değere sahip bir değişkenin so-
nuçlarını açıklamak için lojistik fonksiyonu kullanan bir makine öğrenme tekniğidir. Gerçek bir veri girdisini 
0 ve 1 aralığına lere çevirmek için sigmoid fonksiyonu kullanmaktadır [10] (Eşitlik 2).

                                                                                  (2)

Lojistik Regresyon algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %94, ardından şekil 2’de gösteri-
len parametreler ile %97,7 oranında başarı göstermiştir.

     

Şekil-2: Lojistik Regresyon Optimum Parametreler

4-3-Naive Bayes

Naive Bayes sınıflandırıcı belirleyicileri arasındaki bağımsızlık varsayımları Bayes teoremine dayanmaktadır. 
Büyük veri kümelerinde oldukça basit tekrarlayan parametreler ile modeli hazırlanabilmektedir. Sadeliğine 
rağmen, Naive Bayes sınıflandırıcı algoritması genellikle şaşırtıcı derecede işini iyi yapar. Bu yüzden geniş 
sınıflandırma yöntemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır [11] (Eşitlik 3).
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                                                     (3)

Naive Bayes algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %94,7, ardından şekil 3’de gösterilen 
parametreler ile %95,3 oranında başarı göstermiştir.

Şekil-3: Naive Bayes Optimum Parametreler

4-4-Rastgele Orman

Rastgele Orman, karar ağacı tabanlı geliştirilmiş bir algoritmadır. Birden fazla tek halde bulunan karar ağaçları 
birbirleri ile birleştirilerek çoklu karar ağaçlarına dönüştürülür ve tüm karar ağaçları birbirinden bağımsızdır. 
Nihai sınıflandırma sonuçları basit ve çoklu seçici oy kullanma yöntemine göre seçilir. Basitçe 4 adımdan olu-
şur. Bunlar; eğitim alt kümesi seçimi, tek karar ağacının inşaatı, orman formasyonu ve ormanın genişletilmesi 
[12] (Eşitlik 4).

             (4)

Rastgele Orman algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %94,7, ardından şekil’4 de gösterilen 
parametreler ile %95,3 oranında başarı göstermiştir.

Şekil-4: Rastgele Orman Optimum Parametreler

4-4-Destek Vektör Makineleri

Destek Vektör Makineleri sınıflandırma, regresyon analizi yapan ve denetlenen bir öğrenme modelidir. Eğiti-
len veri kümesinin her bir elemanı vektörün bir ya da diğer tarafında olarak işaretlenir. Eğitim algoritması iki 
sınıftan birine yeni bir örnek oluşturan bir model hazırlar. Bu algoritmanın amacı başka bir olasılık olmadan 
ikili lineer bir sınıf oluşturmaktır [13] (Şekil 5).



372

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

     

Şekil-5 Karar Destek Makinesi

Destek Vektör Makinesi algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %92,1, ardından şekil 6’de 
gösterilen parametreler ile %96,5 oranında başarı göstermiştir.

Şekil-6: Destek Vektör Makineleri Optimum Parametreler

4-5-Karar Ağacı

Karar ağacı, sınıflandırma ve regresyon için kullanılan ve parametrik olmayan bir denetimli öğrenme yöntemi-
dir. Bu algoritma temel veri dağılımı hakkında varsayımda bulunmaz ve doğru olarak sınıflandırmak için daha 
önceden görmediği etiketlenen veriler ile eğitilirler. Parametrik olmayan dizayn, yüksek yorumlanabilirlik, 
nispeten düşük hesaplama maliyeti öznitelikler arasında doğrusal olmayan ilişkileri keşfetme yeteneği gibi 
özellikleriyle makine öğrenmesi algoritmaları arasında popülerlik kazanmıştır [14] (Eşitlik 5).

     
(5)

Karar Ağacı algoritması, varsayılan parametreler ile çalıştırıldığında %92,7 ardından şekil 7’de gösterilen pa-
rametreler ile %93 oranında başarı göstermiştir.

Şekil-7: Karar Ağacı Optimum Parametreler
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4-6-Yapay Sinir Ağı

Yapay sinir ağı, biyolojik öğrenme süreçlerinin mimik sistematik bir ağ yapısına sahip makine öğrenmesi 
modelidir. Bu ağların önceki tahminlere dayanarak kendini tekrarlayan bir varyanta sahiptir. İnsan beyninin 
çalışma prensibini taklit eden bir yapıdadır [15] (Şekil 8).

Şekil-8 Yapay sinir ağı

Yapay Sinir Ağı algoritması, KerasClassifier algoritması kullanılarak 3 kere 100 devir çalıştırılan eğitim verisi 
ile %96,1 oranında başarı göstermiştir.

5-BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Breast Cancer Wisconsin veri kümesi üzerinde toplamda 569 örneğin %15’sini oluşturan 86 örnek ile 7 algo-
ritma karşılaştırılmıştır. 

Bu veri kümesinin dört muhtemel sonucu vardır. Bunlar; doğru pozitif (true positive - TP), yanlış negatif (false 
negative - FN), doğru negatif (true negative - TN) ve yanlış pozitif (false positive - FP) olarak belirtilmektedir. 
Bu olasılıkların tamamının bulunduğu martise karışıklık matrisi adı verilmektedir. Burada “doğru pozitif”, 
bizim pozitif diye işaretlediklerimizin gerçekten doğru olduğunu; “yanlış negatif” bizim negatif diye işaretle-
diklerimizin aslında pozitif olduğu anlamına gelmektedir.
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Tahmin Değeri Gerçek Değer
Pozitif                                       Negatif

Pozitif Doğru Pozitif (TP) Yanlış Pozitif (FP)

Negatif Yanlış Negatif (FN) Doğru Negatif (TN)

Tablo 1: Karışıklık Martisi

Tüm algoritmalar ile ilgili roc eğrileri ve doğruluk oranları Şekil-9,10,11,12,13,14’de gösterilmektedir. Ayrıca 
Tablo-2 algoritmaların doğruluk değerlerini tek tabloda kıyaslanmış hallerini içermektedir.

Şekil-9: Karar Ağacı ROC Eğrisi Şekil-10: K-En Yakın Komşu ROC Eğrisi
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Şekil-11: Lojistik Regresyon ROC Eğrisi Şekil-12: Naive Bayes ROC Eğrisi

Şekil-13: Rastgele Orman ROC Eğrisi Şekil-14: DVM ROC Eğrisi

Model TP FN TN FP Doğruluk

Lojistik Regresyon 30 0 54 2 %97.7

Yapay Sinir Ağı 30 0 54 2 %96.7

Destek Vektör Makineleri 30 1 53 2 %96.5

K-En Yakın Komşu 30 1 53 2 %95.3

Rastgele Orman 29 1 53 3 %95.3
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Naive Bayes 29 1 53 3 %95.3

Karar Ağacı 28 2 52 4 %93

Tablo 2 : Tüm algoritmaların sınıflandırma detayları 

Tablo 2’de algoritmaların doğruluk oranları karşılaştırıldığında en yüksek oran olarak Lojistik Regresyon ar-
dından Yapay Sinir Ağı ve Destek Vektör Makineleri diğer modellerden daha yüksek oranlar elde etmiştir. 
Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağı hiç yanlış negatif elde etmemiştir. Yani bizim negatif diye bulup aslın-
da positif olan durumların görülme ihtimali çok düşüktür. Diğer tüm algoritmalarda yanlış negatif değerleri 
bulunmaktadır.

SONUÇ

Çağımızın en ölümcül hastalıklarından birisi olan kanser, erken ve doğru bir teşhiste hastanın bu hastalıktan 
kurtulma şansını önemli bir ölçüde arttırmaktadır. Bu veri kümesinin eğitilmesi esnasında alınan oranlar opti-
mum seviyeye geldiğinde kullanılan tüm algoritmalarda minimum %93 gibi önemli bir oranda doğruluk sağla-
mıştır. Uygulama geliştirme sırasında Destek Vektör Makinesi %92.1 den %96.5’e çıkarak en yüksek gelişim 
kaydeden algoritma olmuştur. Kullanılan algoritmalar arasında Lojistik Regresyon %97.7 ile en yüksek oranı 
yakalamıştır. Tüm algoritmalarda alınan değerler literatür araştırması sırasında görülen kaynaklardan daha iyi 
sonuçlar vermiştir [3][4][5][6][7] [16]. Makine öğrenmesi teknikleri yapay zekanın gelişimi ile her geçen gün 
daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar hem sağlık uzmanlarına araştırmalarında destek verebilmekte hem 
de öğrenme verileri arttırılarak daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarılabilmektedir.
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MMIC MİKRODALGA YÜKSELTECİNİN GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN DENEYSEL YÖNTEMLE 
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Öz: MMIC tabanlı katı hal mikrodalga elemanlarıın kullanımı gittikçe artmaktadır. Yarıiletken malzeme tek-
nolojilerindeki gelişmeler ile yüksek frekansta ve yüksek güçte MMIC tabanlı devre elemanları üretilmeye 
başlamıştır. Güç yükselteçleri gibi orta ve yüksek güçlü MMIC ler için ısı gürültü ve güç verimi değerleri 
önemli hale gelmektedir. MMIC güç yükselteçlerinde olabildiğince fazla çıkış gücü istenmesi ile birlikte yük-
seltecin verimli olması da gerekmektedir. Çünkü çıkışa aktarılmayan güç ısı ve gürültü olarak MMIC üzerinde 
kalmaktadır ve yükselteci olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle güç verimli yükselteçler için yapılan hesaplama 
ve benzetim çalışmalarında elde edilen değerlerin deneysel olarak üretilip ölçülerek doğrulanması gerekmek-
tedir. MMIC üretimi pahalı ve uzun bir işlem olduğu için üretilecek MMIC nin en verimli olması beklenir. 
Bu nedenle benzetim sonuçlarına göre deneysel çalışmada kullanılacak parametreler Taguchi yöntemi kulla-
nılarak hızlı ve etkin olarak belirlenebilir. MMIC üzerince güç verimliliğini etkileyen elemanların benzetim 
sonuçlarına göre olabilecekleri en iyi değerler belirlenir ve bu değerler Taguchi haritasına yerleştirilerek en uy-
gun sonuç bulunabilir Böylece ilk üretimde en uygun değerli MMIC üretilerek maliyet ve zamandan kazanılır.

Anahtar Kelimeler:MMIC, Güç Verimliliği, Taguchi

GİRİŞ 

Tekyonga Mikrodalga Entegre Devre (MMIC – Monolitik Microwave IC), mikrodalga frekanslarında (300 
MHz ila 300 GHz) çalışan bir entegre devre (IC) elemanlarıdır. Bu devre elemanları tipik olarak mikrodalga 
karıştırma, güç yükseltme ve yüksek frekanslı anahtarlama gibi işlevleri yerine getirir [1]. MMIC yapımında 
kullanılan yarı iletken malzeme teknolojisindeki gelişmeler ile yüksek çıkış gücü veren mikrodalga güç yük-
selteçleri de üretilmeye başlanmıştır. Güç yükselteçleri için çıkış gücü ile birlikte en önemli parametrelerden 
biri güç verimliliğidir. Çünkü çıkışa aktarılamayan güç MMIC üzerinde ısı ve gürültüye sebep olur. Bu isten-
meyen bir durumdur. Hesaplama ve benzetim çalışmaları ile güç verimi en iyi değerde yükselteçler tasarala-
nabilir. Tasarlanan bir MMIC nin üretilme süreci uzun ve maliyetlidir. O nedenle üretimden önce benzetim 
sonuçları ile elde edilmiş en iyi değerler arasından deneysel yöntemler kullanılarakgüç verimliliği açısından 
en iyisi bulunur ve üretilir. Bu çalışmada zaman ve maliyet açısından Taguci deneysel yöntemi uygulanacaktır. 
Böylece üretim için en uygun MMIC yapısı belirlenecektir.

YÖNTEM

MMIC Güç Verimliliği

MMIC güç yükselteçleri için en önemli parametrelerden birisi güç verimliliğidir. Güç yükselteçlerinde istenen 
çıkış gücünün yüksekliğidir. Çıkış gücü elde etmek için bir doğru akım (DC) gücü harcanır. Elde edilen mik-
rodagüç ile harcanan DC güç oranına güç verimliliği (PAE-Power Added Efficiency) denir. Güç verimliliği 
değerinin olabildiğince yüksek olması istenir. Böylece harcanan gücün büyük kısmı mikrodalga güç için kulla-
nılır. Mikrodalga yükseltme için kullanılmayan güç MMIC üzerinde gürültü ve ısı oluşturur. Bu da MMIC nin 
istenildiği şekilde çalışmasını engeller. Yükselteç genel şekli ve güç verimliliği formülü aşağıda verilmiştir.
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Şekil 1:MMIC Güç Giriş Çıkışları

MMIC Güç Yükselteci

MMIC güç yükselteçleri genelde yariletken yükseltme elemanları (FET gibi) ve bunların etrafına yerleştirilmiş 
ayrık pasif devre elemanlarından oluşur. Bu çalışmamız için NI AWR yazılımı içerisinde bulunan 1W yüksek 
güçlü X band MMIC yi kullanılacaktır[3]. Bu MMIC ile benzetim çalışmaları gerçekleştirilerek deneysel ça-
lışma için kullanılacak parametreler ve olası en iyi parametre değerleri belirlenecektir. Belirlenen bu parametre 
değerleri arasından en uygunu Taguci deneysel yöntemi ile belirlenecektir. Şekil 2 de MMIC gösterilmektedir.

Şekil 2: 1W Yüksek Güçlü X Bnad MMIC

DENEYSEL ÇALIŞMA

AWR yazılımı [2] kullanılarak MMIC güç yükselteci güç verimliliğini etkileyen devre elemanları ve bu ele-
manların olası en iyi değerleri belirlenir. Bunun için Verimlilik benzetim çalışmaları gerçekleştirilir. Bu ben-
zetim sonuçlarına gore FET boyutu, C1, C2, C3, C4 değerleri ile L1 ve L2 hatlarının verimliliği etkilediği 
görülmüştür. Ayrıca bunlar için en uygun deneysel çalışmada kullanılacak değerleri benzetim çalışması ile 
belirlenmiştir. Deneysel çalışmada kullanılacak devre elemanlarının MMIC devre üzerindeki yerleri Şekil 3 te 
verilmiştir. Bulunan paramtre değerleri ise Tablo 1 de verilmiştir.
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Şekil 3: Verimlilik için kullanılacak devre elemanları

Tablo1 : Devre Değişkenleri ve Değerleri

Devre Değişkenleri

1 2 3

A Fet Genişliği 2.5mm 1.8mm --

B C1 2.3pF 2.0pF 2.6pF

C L1 9mm 9.035 8.965

D C2 1.19pF 1.47pF 0.94pF

E C3 1.19pF 0.99pF 1.37pF

F C4 1.24pF 1.01pF 1.51pF

G L2 10mm 10.125 9.875

Yukarıda verilen değerler kullanılarak güç verimliliği değeri bulunacaktır. Bu çalışmada 7 faktör ve 3 seviye 
olduğundan buna uygun L3 Taguci Deney deseni kullanılacaktır [3]. Böylece en kısa yoldan en uygun paramt-
re değerleri üretim için belirlenecektir. Devre değişkenleri tabloda gösterildiği gibi harf ile kodlanmıştır. L3 
deney deseni ve gerçekleştirilecek benzetim çalışmaları Tablo 2 de verilmiştir. Bu desene gore gerekli benze-
tim çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen PAE verimlilik sonuçları şekil 4 te verilmiştir. 
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Tablo2 : L3 Deney Deseni

Değişkenler

Deney A B C D E F G

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 2 2 2

3 1 1 3 3 3 3 3

4 1 2 1 1 2 2 3

5 1 2 2 2 3 3 1

6 1 2 3 3 1 1 2

7 1 3 1 2 1 3 2

8 1 3 2 3 2 1 3

9 1 3 3 1 3 2 1

10 2 1 1 3 3 2 2

11 2 1 2 1 1 3 3

12 2 1 3 2 2 1 1

13 2 2 1 2 3 1 3

14 2 2 2 3 1 2 1

15 2 2 3 1 2 3 2

16 2 3 1 3 2 3 1

17 2 3 2 1 3 1 2

18 2 3 3 2 1 2 3

Şekil 4: Deneysel Çalışma Sonuçları

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek verimlilik için A1 B1 C2 D3 E3 F2 G1 durumunda olduğu 
görülmektedir. Özellikle Fet genişliği C1, L1 ve C2 değerlerinin verimliliği çok etkilediği izlenmektedir.. Bu 
durumda en uygun güç verimliliği için Fet genişliği, C1, L1, C2, C3, C4 ve L2 değerleri sırasıla 2.5mm, 2.3pF, 
9.035mm, 0.94pF, 1.37pF, 1.01pF ve10mm olarak elde edilmiştir. Bu çalışma sonrası elde edilen güç verimli-
liği değeri %48 olarak gerçekleşmiştir.
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SONUÇLAR

Bu çalışma ile deneysel yöntemler kullanılarak tekrar benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş olup MMIC güç 
verimliliğinde iyileştirme sağlanmıştır. Çalışma öncesi %32 olan güç verimliliği deneysel çalışma sonrası elde 
edilen değerler ile birlikte %48 e çıkarılmıştır. Bu değer MMIC tabanlı yüksek güçlü güç yükselteçleri için 
oldukça iyi bir değerdir. Üretim öncesi tekrar deneysel yöntemlere göre benzetim çalışması yapılması üretim 
parametrelerinin belirlenmesinde zaman ve maliyet olarak da kazanç sağlamıştır. Sonuçların üretim sonrası da 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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KENTSEL KİMLİK VE CANLILIK BAĞLAMINDA TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZLERİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ TAHRAN ÖRNEĞİ 

Mahsa Davand BARENJI1, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ2, 
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Öz: Günümüz teknoloji çağında yaşanan ciddi sorunlardan birisi mutluluk ve zindelik duygusunun azalması-
dır. Mutluluk ve canlılık insanın en önemli ihtiyaçlarından birisi olup, bireyin farkındalığını, yaratıcılığını ve 
etkinliğini arttırabilir. Canlılık sosyal ilişkileri kolaylaştırdığı gibi sağlığı ve uzun ömürlülüğüde korumaktadır. 
Sonuç olarak, toplumda insanları mutlu kılan mekanların yaratılmasına dikkat edilmesi gereklidir. Sanat ve 
mimarinin misyonu, mekan kalitesini arttırarak insanın biyolojik durumunu iyileştirmektir. Bu anlayış, sade-
ce işlevsel ve estetik yönlere cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını ve 
günlük hayallerini de karşılamak amaçlıdır. Bu nedenle, canlılık, zafer duygusunu mekan izleyicisine iletmeyi 
amaçlayan, arzu edilen bir mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmada, kentsel kimlik ve canlılık bağla-
mında ticaret ve kültür merkezlerinin değerlendirilmesi ve Tahran örneğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, kentte canlılık kavramı ve teorisyenlerin bu konuda geliştirdikleri kuramlarına değinilmiştir. Kent-
sel canlılık açısından kamusal alanların yeri ve önemi ile canlılığı sağlamada araç olarak kullanılan mimari 
yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Devamında, kültür kavramı, kültürel ve ticari merkezler ile tez çalışmasının 
hedefi olan Tahran kentinde iki örnek tasarıma yer verilmiştir. Araştırma soruları içerik analizi yoluyla değer-
lendirilmiştir. İnceleme sonucu; kentte canlılığı sağlayan 9 ana bileşen (insanların varlığı, çeşitliliği ve çekici-
liği, geçirgenlik, esneklik, rahatlık ve iklim, güvenlik, şeffaflık, okunabilirlik ve güzellik) olduğu belirlenmiş; 
kültürel ve ticari alanların canlılığı artırmak için çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel canlılık, Kentsel kimlik, kültürel-ticari merkez, Tahran

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Canlı ortamlar, farklı kişiler arasındaki sosyal etkileşimi yaratan ve artıran mekanlardır. Canlılık kelimesi, 
daha çok popüler edebiyatta geçen ve insan bedeni ve ruhunun neşeli olduğu duygusunu ifade eden bir sıfat-
tır. Bu kelime, sosyal bilimlerde ilk olarak “öfori” ya da bir diğer ifadeyle ziyadesiyle abartılı bir mutluluk 
(Myers,2004), neşe veya refah hissini tanımlamak için kullanılmıştır.

İlerleyen dönenlerde modern kentleşme süreçlerinden sonar, ruhun coşkusunu, canlılığını ve dinamizmi bu 
kelime ile kavramlaşmıştır (Evans, 2002). Mimarlar ve kentsel tasarımcılar, öfori kelimesini mimari alanları 
tanımlamak için kullanılmıştır (Forty, 2000). Bu yönüyle öfori, mimari tasarımlarda zevki, neşeyi, çeşitlilik ve 
farklılığı, cazibeyi ve yaşam alanlarının kalitesini açıklayan, mimari tasarımların makro ve mikro ölçek değer-
lendirmelerinde başarı seviyesini belirleyen niteliklerden birisi olarak Kabul edilmiştir. 

Başarılı ve iyi mimari, mekanı kullanan bireyleri ve bu bireylerin hislerini dikkate alan mimaridir (Allison, 
2005). Bir diğer ifadeyle, yapı malzemelerini, şekilleri ve renkleri doğru ve yerinde kullanmak yoluyla kişiler-
de ve ortamlarda samimiyet, sevgi, zevk, mutluluk ve nihayetinde canlılık gibi olumlu özellikler sağlanmakta; 
bu gibi mekanlar çok daha iyi ve keyifli atmosferler yaratmaktadır.
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AMAÇ

Günümüzde birçok kentsel planlama metninde, kentlerin canlılık ideallerine değinilmektedir. Farklı ülkeler-
den araştırmacılar canlılık anlayışlarını ve gerekliliklerini incelemeye ve yorumlamaya başlamışlardır. Diğer 
taraftan, mimarlık literatürde canlılık kavramına tam anlamıyla değinilmediğini belirtmek pek yanlış bir yak-
laşım olmayacaktır. Konu hakkında yeterli ve doyurucu sayıda araştırmaya pek rastlanmaktadır. Bu noktadan 
hareketle, canlılık konusu hakkında yürütülen çalışmaların çoğunda binaların içi ve dışındaki canlılığı değer-
lendirmeye dönük araştırmaların önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bizim çalışmamızda, bu gerçeklik-
ten yola çıkarak, çok yakın ve tarihi bir kültür toplum olan İran’ın başkenti Tahran’da seçilen iki mimari kültür 
ev ticari merkezin canlılık değerlendirmelerini yapmak amaçlanmıştır.

Canlılık ile kültür birbirleriyle iç içe geçmiş iki olgudur. Bu sebeple, çalışmamız mimari canlılığa ulaşabilmek 
açısından İran kültürü ile uyumlu bir ilke belirlemiştir. İlkemiz, çalışmamız neticesinde İran kültürüne uygun 
ve uyumlu olan mimari alanlarda canlılık nasıl yaratılır sorusuna yanıt aramayı hedeflemektedir. 

Araştırmamızın ulaşılmak istenen alt hedeflerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Mimarlıkta canlılığı oluşturmak için etkili bileşenleri tanımlamak,

-Tasarımın bileşenlerini canlı mekanlar yaratmak için uygulamaktır.

KAPSAM

Bu araştırma içeriklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Birinci bölümde, kültür ve canlılık kavramlarını genel hatları ile ele almıştır. Konuyla ilgili problem tasarımı 
ve araştırmanın amaçlarına yer verilmiş; konunun tarihçesi, mimarlık ve kentsel planlama metinlerinde yeri ve 
önemine değinilmiştir. İkinci Bölümde; kentte canlılık kavramı ve teorisyenlerin bu konuda geliştirdikleri ku-
ramlarına değinilmiştir ve kültür kavramı, kültürel ve ticari merkezler ile tez çalışmasının hedefi olan Tahran 
kentinde iki örnek tasarıma yer verilmiştir.

YÖNTEM

Bu araştırma davranış yapılarının iyileştirilmesi, mükemmelleştirilmesi ile kamusal binalarda canlılık yara-
tılması amaçlandığında, çalışmamız bir nitel araştırmadır. Bu yönüyle, veri toplama açısından bakıldığında, 
tanımlayıcı-analitik bir çalışmanın parçasıdır. Bu araştırmada, araştırmacı, arşiv ve kütüphaneleri kullanmış, 
hedef canlı binaları inceleyerek elde edilen bulguları içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. Nitel yöntem ya-
nında, mimari mantık, düşünme ve akıl yürütme yaklaşımları da verileri analiz etmek için faydalanılan model-
lerden olmuştur.

BULGULAR

Tasarımcının aklında her projenin tasarımında zaman içinde nesnelleşecek olan birçok fikir oluşur ve nihai 
tasarım arayışında proje geliştirme sürecini ve tasarımcının atması gereken adımları gösteren birçok seçenek 
sunulur. Nihai tasarıma gitmek doğru tasarıma ulaşmada çok önemli bir rol oynar. Bu proje için ideal seçenek-
leri tasarlarken, insanların varlığı, işlevsel ve esnekliğin çeşitliliği, insanın uyum sağlama kabiliyetinin kulla-
nılması geçirgenlik gibi en önemli prensiplerin yanı sıra kuvvetler gibi önemli konular da dahil olmak üzere 
canlılık kriterleri (Sitenin mahalleleri, iklim şartları ve şehirle etkileşim gibi) göz önünde bulundurulmuştur. 
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Tasarım seçenekleri daha sonra ayrı ayrı analiz edilmiş ve ideal bir form elde etmek için her birinin güçlü ve 
zayıf yönleri incelenmiştir.

Birinci alternatif tasarım

Bu tasarımda insan ölçeği ve sitenin çevresindeki caddelere bağlantısı nedeniyle sitedeki tüm alanların ya-
yılması ve bunun sonucunda personelin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Kullanıcılar için kullanıcı seçi-
minde hata olasılığı uygun farklılaşma olmaması ve alanların bütünlüğü nedeniyle büyük ölçüde azaltılmıştır.

İkinci alternatif tasarım

İkinci seçenekte hacim sitenin ortasına yerleştirilmiş ve birkaç kat yükseltilmiş ve manzara/seyir terasları yu-
karı çıkarılmıştır. Bu hacmin ortasındaki bir delik gibi açık bir alan oluşturulmuş, bu alana çeşitli bakış açıları 
getirilmiş bu seçeneğin en büyük dezavantajlarından biri sahaya uygun entegrasyonun olmaması ve insan 
ölçeğinin olmamasıdır. Belirtilen seçenekler ve canlılık kriterleri incelendiğinde, bu güçlü yönlerin her biri 
Çizelge 1’de özetlenmiştir.

Çizelge 1: Tasarım seçeneklerinin güçlü 

Tasarım Seçenekleri Güçlü Yönler

Şekil ve form ve ağır görsel yüksek 
hacim görünürlük eksikliği büyük bir 
kitle haline

Sitenin dört yönden Erişim, çeşitli 
bahçelerin kullanımı, alan yaratma 
yeteneği

Sitenin belirli kısmında binaların 
yoğunluğu, açık ve kapalı alanların 
doğru kombinasyonu birbirinden 
ayırmak

Farklı yönlere ve farklı 
yükseklikleri görüntüleyerek 
Uygun görsel çeşitlilik, alan 
yaratma yeteneği

İçe dönük ve çevresi ile birlikte bir 
biçimde eksikliği, alan yaratma zaafı 

Pahalı merkezi bölge yaratılması

İki Bahçe’nin birbiriyle bağlantılı 
olmaması, 

Çeşitli görsel alanlar
Doğru kombinasyonu minimum 
ağırlık ve maksimum açık ve 
kapalı alan elde etmek
Yaratmak toplumsal alanlarda alan 
yaratma yeteneği

Optimizasyon Seçenekleri

Yukarıda verilen çizelgelerdeki örnekler tasarım kriterleri olarak kabul edilmiş ve bunlardan türetilen en uygun 
özelliklerin güçlü ve zayıf yönleri kullanılarak yeniden analiz edilmiştir. Analize göre, tasarımlarda geçirgen-
lik, halkın intibakı ve uyumu, aydınlatma alanları ve canlılık kriterleri gibi konuların farklı geçmişlere sahip 
insanların çeşitliliği ile önemli olduğu anlaşılmıştır.

Tasarım sürecinin en iyi durumunu belirlemek amacıyla dört seçeneğin de bulunduğu Çizelge 1’e bakıldığın-
da, dördüncü seçeneğin daha etkili ve hacim kavramındaki canlılık kriterlerinin diğer seçeneklerden daha iyi 
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olduğu görülmektedir. Merkezi bir avlunun varlığı, mimarisinin yapıyı kente özgü kılması, site çevresinde 
merkeze yönelen yürüyüş yollarının oluşturulması gibi özelliklerin ziyaretçilerin bu kamusal alanı tercih et-
melerinde son derece etkileri olduğu anlaşılmıştır. Bu seçeneklerin tasarıma başka bazı olumlu noktaları da 
dahil ettiği fark edilmiştir. Yapılar bu yönleriyle ziyaretçilerinin tüm beklentilerini karşılayabilmekte, hacim ve 
tasarım canlı hale getirmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Tasarım seçeneklerinin genel karşılaştırılması

Yapısal Gereksinimler

Yaşamın önemli kriterlerinden biri olan mekanların esnekliği ve geniş açıklıkların varlığından dolayı bu komp-
leks içerisinde iki taraflı levha (Ubot) kullanılmaktadır (Sobre Sofistike Ubot’un hesaplama tablolarına göre 20 
metre yüksekliğinde en fazla 68cm açıklık ile). Bu sistemin avantajları, artmış sütun aralığı ve mimaride esnek 
alanların yaratılmasıdır ve aynı zamanda akustik performans ve ses kontrolü (ses yalıtımı) için benzerlerinde 
çok daha ucuzdur. T şeklindeki içi boş levhalar uzun zamandır İran’da üniversiteler, konferans salonları, ofis-
ler, köprüler ve kamu binalarında kullanılmıştır. I şeklindeki Ubot tavanı, yüksek ağırlık, performans sorunları 
ve benzeri zayıflıkları ortadan kaldıran gelişmiş bir T şekilli döşeme sistemidir.

SONUÇ

Bölge ve iklimin ticari ve kültürel merkezlerin tasarımında etkileri bulunmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak, 
tezin bu bölümünde İran Cumhuriyeti Başkenti Tahran’da tesis edilmiş olan iki merkez incelenmiştir. Tahran 
ilinin özellikleri, iklimsel ve tarihi geçmişi ele alınmış; iki kültürel ve ticaret merkezinin alan seçimi kriterleri 
ve gerekçeleri üzerinden durulmuş, merkezlerin tasarım ve gelişim aşamalarına nasıl dönüştükleri, her tasarım 
adımının avantaj ve dezavantajları analiz edilmiştir.

Projenin tasarımı, canlılık standartlarına ve kültürel-iş merkezlerinin düzenleme ve ilkelerine uygun olarak 
tasarlandı ve tasarım kriterlerine göre “Ön Mimari Planlama” başlıklı bir tablo sunarak hedeflenen bir fizik-
sel program elde etmeye çalışıldı. Bu program önemli tasarım alanları tasarlamak için bir çözümdür. Sonuç 
olarak, önerilen küme, bilinen tüm ilkelere göre dizayn edilmiş ve çalışma alanından elde edilen canlılık kri-
terlerinin en önemlileri tasarımda canlı yerlerin yaratılmasında kilit olarak kullanılmıştır. Bu kilit detaylar, 
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neşe ve canlılık yaratılarak insanları yeniden alana girmeye teşvik etmekte veya halka açık olmasının yanı sıra 
izleyicinin gizliliğini koruyan bir topluluk alanı oluşturmaktadır. Proje kapsamında İran’ın islami ve kültürel 
kimliği resmi ve kavramsal olarak ele alınmıştır. Canlılığın genellikle birkaç özelliğin bir birleşiminin sonu-
cudur. Tüm birey, aile ve sosyal özellikler, ancak canlılık ve mutluluk duygusu her zaman hedefin bulunduğu 
alanın kalitesi ile ilişkilidir. Sonuç olarak, çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular diğer kamusal alanların can-
lılık koşullarının iyileştirilmesine kılavuz olacağını umuyoruz.
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ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMININ DELİNMESİ İŞLEMİNDE KULLANILAN FARKLI MATKAP 
UÇLARININ İŞLEM SONRASI İNCELENMESİ

1Yağız ÖZBEK, 2*Senai YALÇINKAYA

1Marmara University, Institute of Science and Technology, Istanbul / Turkey
2Marmara University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Istanbul / Turkey

Öz: Alüminyum ve alaşımları yüksek mukavemet özellikleri, hafiflikleri, iyi ısıl ve elektrik iletkenlikleri, 
korozyon dirençleri nedeniyle gıda, kimya, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve gemi inşa endüstrileri 
gibi birçok alanda, oldukça geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımları hafif metal ve işlenme-
si kolay malzemeler olarak sınıflandırılmıştır. Alüminyumun mukavemeti, çelikten daha düşük olsa da kesit 
arttırılarak çelikle eşdeğer mukavemet sağlanabilmektedir. Uçak sanayisinde yüksek dayanıma sahip demir 
dışı alaşımların kullanılması, hafif metaller grubunda yer alması ile uçaklarda yapısal gövde, kanat ve kuyruk 
elemanları yapımında tercih edilmesi ile ağırlıktan kazanım, daha çok menzil, uçak hızında artış ve daha az 
yakıt serfiyatı sağlanmaktadır. 7075 alüminyum alaşımı levha/plaka, sac, çubuk ve boru / profil şeklinde temin 
edilebilmektedir. Deneyde kullanılacak alüminyum 7075 alaşımı 30 mm kalınlık, 250 mm genişlik ve 350 mm 
uzunluk ölçülerine sahiptir. Delme işlemi, diğer talaşlı imalat yöntemlerinden olan tornalama, frezeleme ve 
taşlama gibi işlemlere kıyasla daha çok kullanılmaktadır. İşleme sırasında tüm takımlar aşınır ve bu aşınma 
takımlar ömürlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Takım aşınması kaçınılmazdır. Aşınma, bir yüzeyden 
diğer bir yüzeye malzeme transferi veya aşınma parçalarının oluşumu neticesinde ortaya çıkan malzeme kay-
bıdır. Talaş kaldırma esnasında kesici takımların değişik bölgeleri, değişik aşınma tiplerine maruz kalır ve so-
nuçta kesici takımın ömrü azalır, körelir, aşınır ve uçları kırılır. Deneysel çalışmada, alüminyum 7075 – T651 
alaşımını belirlenen kesme parametreleriyle CNC dik işleme tezgahı kullanarak delme işlemi sonrası oluşan 
deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ve matkap uçlarda oluşan aşınmalar incelendi ve karşılaştırmaları 
yapıldı. Kesme parametrelerinden olan devir sayısı 2000-3000-4000 (dev / dak) ve ilerleme hızı 200-400-500 
(mm / dak) olarak belirlenmiştir. Bu delme işlemi için HSS – TiN kaplamalı, KARBÜR – TiAlN kaplamalı ve 
DLC kaplamalı matkap uçlarından ø10 - ø12 - ø14 (mm) olarak temin edilmiştir. Deneysel çalışmada toplam 
9 adet matkap kullanıldı. Kullanılan matkap uçlarının uç açısı 118° ‘ye sahiptir. Çalışmada alüminyum 7075 – 
T651 alaşımın delinmesinde kullanılan DLC kaplamalı matkap uçların diğer kaplama türlerine göre daha kötü 
yüzey pürüzlülüğü ile işlemi bitirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler; Alüminyum Alaşımı, Delme, Matkap Uçları, Yüzey Pürüzlülüğü, Aşınma.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alüminyum ve alaşımları yüksek mukavemet özellikleri, hafiflikleri, iyi ısıl ve elektrik iletkenlikleri, korozyon 
dirençleri nedeniyle gıda, kimya, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve gemi inşa endüstrileri gibi birçok 
alanda, oldukça geniş bir şekilde kullanılmaktadır (Gülbudak, M., 2013, Yüksek Lisans Tezi). Alüminyumun 
mukavemeti çelikten daha düşük olsa da kesit arttırılarak çelikle eşdeğer mukavemet sağlanabilmektedir. Talaş 
kaldırma işlemi, çeşitli tezgâhlarda kesici takımlar kullanılarak iş parçası üzerinden malzemenin talaş şeklinde 
atılması işlemidir (Aydın M., 2012). Ancak delme esnasında, matkap takımı malzeme içerisine doğru ilerleme 
hareketi yaptığından ve talaş kaldırma işlemi kapalı bir alanda gerçekleştiğinden dolayı oluşan ısı, delik içerin-
deki kesme alanında yoğunlaşmaktadır. Talaş kaldırma için gerekli olan mekanik enerjinin önemli bir bölümü 
ısı enerjisine dönüşmekte ve ara bölgede sıcaklık artışı yaşanmaktadır. Sıcaklıktaki bu artışlar, kesici takım ve 
iş parçasının her ikisinde de termal hasarlara yol açarak takım aşınmasını hızlandırmakta ve delikte boyutsal 
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tolerans hatalarına neden olmaktadır (Sato, 2013, 40-47). Kuru şartlardaki kötü ürün kalitesi ve kısa takım 
ömrü nedeniyle kesme sıvılarının kullanılması tercih sebebidir. Metal kesme işlemlerinin maliyet verimliliği-
nin hassaslılığı, mükemmel yüzey kaplamasına ve minimize edilmiş takım aşınmasına son derece bağlıdır ve 
bu amaçla geleneksel olarak işleme proseslerinde kesme sıvısının fazla kullanımı ortaya çıkmıştır (Boswell, 
2017, 1–20). Alüminyumun işlenmesi sırasında gösterdiği davranışlar diğer malzemelere göre daha farklıdır. 
Bu malzemelerin sıvanma özelliği fazla olduğundan dolayı kesme işlemi sırasında kesici takımın üzerine ya-
pışma davranışı göstermektedir. Delme işleminin istenilen kalitede yapılabilmesi için özellikle aşınmayı en 
aza indirebilmek için değişik kaplamalı kesici takımlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan 
kaplamalı matkap uçlar; DLC (elmas benzeri karbon) kaplama, HSS - TiN kaplama ve KARBÜR - TiAlN kap-
lamalıdır. Delme işleminde sağlanacak performans artışları (proses parametrelerinin optimizasyonu ve matkap 
uçlarının ömrünün artırılması) maliyetleri düşüreceği gibi nihai ürün kalitesine de kayda değer katkılarda bu-
lunacaktır (Taşkesen A, 2013, 2524−2536). Deneysel çalışmada kullanılan matkap uçlarının uç açıları 118° ‘ye 
sahip olup seçilen her tip matkap ucundan ø10-ø12-ø14 (mm) olacak şekilde temin edilmiştir. CNC dik işleme 
tezgahında belirlenen kesme parametreliyle (devir sayısı 2000-3000-4000 dev / dak ve ilerleme hızı 200-400-
500 mm / dak) alüminyum 7075 – T651 alaşımı üzerinde açılan deliklerin yüzey pürüzlülüğünü etkileyen 
faktörlerden bir tanesi de seçilen matkap uçların kaplamaları olmuştur. Deneyde kullanılan alüminyum 7075 – 
T651 alaşımı, birincil alaşım elemanı olarak çinko içeren, uçak yapısal parçalarında ve havacılık endüstrisinde 
yaygın olarak kullanılan malzemedir. Deney için belirlenen alüminyum 7075 – T651 alaşımı boyutları, 350 
mm uzunluğa, 250 mm genişliğe ve 30 mm kalınlığa sahiptir (Şekil 1). Alüminyum 7075 alaşımının kimyasal 
bileşimi Tablo 1 ’de gösterilmektedir.

Şekil 1 – Alüminyum 7075 Alaşımının Boyutları

7075 – T651 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşimi

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi+Ti Diğer Al

0,5 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 0,15 Kalan

Tablo 1 - 7075 – T651 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşim Tablosu



390

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

AMAÇ 

Projenin amacı, teorik olarak bilinen çalışmanın yanında, havacılık ve uzay sektöründe sıklıkla kullanılan 
7075 – T651 alüminyum alaşımın işlenebilmesi hususunda deneysel çalışma yaparak, kesicilerin etkilerinin 
incelenecek olmasıdır. 7075 – T651 alüminyum alaşımının delme işleme için seçilen matkap uçların, kesme 
hızına ve ilerleme hızına bağlı olarak oluşan uç aşınmaları saptanmıştır. Delme işleminde belirlenen kesme 
parametreleri ve kesme sıvısı ile farklı tip matkap uçları kullanarak sürtünmeden dolayı meydana gelen takım 
aşınmasını azaltmayı amaçlanmaktadır. Farklı çaplar seçilmesiyle de çap değişiminin, matkap uçlarda oluşan 
aşınmalara etkileri araştırılmıştır. Matkap tiplerinin alüminyum malzemeyi işlemesi sonucu oluşan deliklerin 
yüzey pürüzlülüğünün etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Hangi matkap uç tipinin işlemi daha iyi yüzey 
pürüzlülüğü ile sonuçlandırdığı belirlenmiştir. Seçilen KARBÜR – TiAlN kaplamalı, HSS – TiN kaplamalı 
ve DLC kaplamalı uçların kullanılmasıyla karşılaştırmalı çalışma yapılması hedeflenerek alüminyum 7075-
T651 alaşım üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan özel bir malzeme olan 
alüminyum 7075-T651 alaşımının belirlenmiş olan matkap uçları ile sanayide ek araştırma gerektirmeden 
kullanılması hedeflenmiştir.

KAPSAM

Deneysel çalışmada belirlenen konunun ana malzemesi olan alüminyum 7075 alaşımı, T651 ısıl işleme tabii 
tutulmuştur. T651 ısıl işlemi ile yüksek sertlik ve dayanım sağlanmaktadır. 7075 alüminyum alaşımı için T651 
ısıl işlemi, çözeltiye alma işlemi, kontrollü bir miktarı gerilme – gidermeye tabi tutulup ve suni olarak yaşlan-
dırılma süreçlerini kapsamaktadır. Bu çalışmada belirlenen parametreler ve matkap uçları ile deneyin yapılma-
sı, alüminyum alaşımı için öngörülen şartlarda, malzemenin işlenmesi hakkında bilgi verilmesini sağlamıştır. 
Yüksek Hız Çelikleri (Seri çelik, HSS), takım çelikleri arasında en yüksek alaşımlı gruba sahip olup, sertliğini, 
dayanıklılığını ve kesme kenarı forumunu koruyabilir. Deneyde kullanılan HSS uca yapılan TiN kaplama, 
yüksek sertlik, düşük sürtünme katsayısı ve oksidasyon mukavemetine sahip olup, her çeşit kesici takım için 
uygun olan bir kaplama tipidir. Karbür kesici uçların etkili takım malzemeleri yapan özellikler; geniş bir sıcak-
lık aralığında yüksek sertlik, yüksek elastik modül yaklaşık çeliğin 2 ila 3 katı, çok yüksek gerilmelerde bile 
plastik akışın olmaması, düşük termal genleşme ve yüksek termal iletkenliktir. Bu karbür uca yapılan TiAlN 
kaplama, 900 °C sıcaklığa kadar okside olmayan, yüksek sertliğe sahip ve çok katlı (7 kat – 9 kat) olması ne-
deniyle tokluk ve aşınma dayanımı özelliklerini bir arada taşıyan bir kaplama olması ile yüksek sıcaklıklarda 
çalışan takımlar için idealdir. DLC kaplama, elmas benzeri karbon (DLC) esas bileşeni karbon olan amorf 
(düzensiz) ince bir tabakadır. Yüksek sertlik, süper tribolojik özelliğe ve mükemmel adhezyon direncine sahip 
nadir bulunan sert ince bir tabakadır. Talaşlı imalatta kullanılan kesici takımlar, kesilen malzeme ile sürekli 
temas halinde olduğundan oluşan ısı ve kesme kuvvetleri aşınmaya neden olmaktadır (Yılmaz R., 2014, Yük-
sek Lisans Tezi). Takım - malzeme ikilisine göre değişkenlik gösteren üretim şartları kesme sırasında oluşan 
kuvvetleri etkilerken, seçilen takım geometrisi hem kuvvetleri hem de oluşan sıcaklığı etkilemekte, bunların 
yanı sıra takımın üretildiği malzeme de takımın aşınma karakterini belirlemektedir (N.Bircan Buğdaycı, 2012). 
Matkap uçlarında oluşabilecek aşınma tipleri; kesici uç aşınması, kenar aşınması, serbest yüzey aşınması ve 
krater aşınması olarak sınıflandırılabilir. Kesici takım ömrünü en iyi tanımlayan parametrenin, kesici takımın 
önceden bilinen bir aşınma değerine kadar talaş kaldırma zamanı olduğunu söylenebilir (Özocakcıoğlu A., 
2016, Yüksek Lisans Tezi). Kesici takım ömrü, talaş kaldırmada en önemli ekonomik hususlardan birini teşkil 
eder. Kaba işleme işlemlerinde çeşitli takım açıları, kesme hızları ve ilerleme oranları ekonomik bir takım 
ömrü sağlamak için seçilmektedir. Çok kısa bir ömür veren koşullar ekonomik değildir, çünkü takım taşlama 
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ve takım değiştirme maliyetleri çok yüksektir. Öte yandan, uzun takım ömrü vermek için çok düşük hız ve 
ilerlemenin kullanılması, üretim oranın düşük olması nedeniyle ekonomik değildir (M. SenthilKumar, 2013). 
Takım ömrü aşınma olayına bağlı olduğundan aşınmayı etkileyen parça ve takım malzemesi, takım geometrisi, 
talaş geometrisi, kesme sıvısı ve tezgah gibi faktörler takım ömrünü etkiler. Metal kesme işleminde kullanılan 
kesme sıvısı, talaş akış ve takım performansının, özellikle daha uzun takım ömrü ve talaş kaldırma üretiminin 
geliştirilmesi üzerinde çok fazla bir etki sağlamaktadır (M. H. S. Elmunafi, 2015, pp. 563–567 - C. A. Schuch 
Bork, 2015, pp. 181–195). Kaplama teknolojisi, işleme esnasında takım aşınmasını azaltmak için büyük ölçü-
de katkıda bulunmuştur. Kesici takım malzemesi üzerine özel bir kaplama üretmek, çeşitli iş malzemelerinin 
işlenmesinde takım ömrünü büyük ölçüde arttırdığı görülmektedir.  Kaplamalar, çok çeşitli termal ve mekanik 
özelliklere sahip olup uygun bir kaplamanın seçilmesi, takım aşınmasının farklı aşınma mekanizmalarını azalt-
maktadır (Wang X., 2012, Doktora Tezi). İşlenmiş parçaların yüzey kalitesinin iyi olması, kalitenin yüksel-
tilmesine olanak sağlaması sebebiyle tercih edilmektedir. Yüzey pürüzlülük, makina bileşenlerinin işlevsellik 
kabiliyetlerini etkileyen bir parametredir (Harsh Y. Valeraa, 2014, pp.528-534). Talaşlı imalatta kullanılan 
malzemenin cinsi, kesme hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği, kesici takım malzemesi, soğutma sıvısı yüzey 
pürüzlülüğünü üzerinde farklı etkileri vardır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, CNC üç eksenli dik işleme tezgahında, çeşitli malzemelerin işleme ve taşlama operasyonları 
için geliştirilmiş biostabil, neo-sentetik, üniversal yeni jenerasyon metal işleme sıvısı olan sentra 250 H kul-
lanılarak delik delme işlemleri uygulanan alüminyum 7075 – T651 alaşımına deneysel çalışma yapılmıştır. 
Deney çalışması sonucu, matkap uçlarında oluşan aşınmalar her bir matkap uç için incelenmiş olup, bilgisa-
yar vasıtası ile aşınma görüntüleri elde edilmiştir. Aşınan, kırılan veya hasar görmüş yüzeyleri ve matkap uç 
kaplamasının aşınmasının detaylı incelemek için Olympus SC30 / BX41M–Led Mikro-elektronik Muayene 
Mikroskobu kullanılmıştır. Farklı matkap uç tipleri ile birlikte kesme parametrelerinden olan kesme hızı ve 
ilerleme hızının aşınmaya olan etkileri saptanmış ve bu bulgular sonuçları ile birlikte eklenmiştir. Malzemede 
oluşan deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri, Mahr yüzey pürüzlülük cihazı kullanarak ölçülmüş ve grafik 
haline getirilip, yorumlanmıştır.

BULGULAR

Deneysel çalışmanın sonucu olarak aşağıda elde edilen alüminyum 7075 – T651 alaşımı gösterilmektedir.
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Şekil 2 - Alüminyum 7075 Alaşımının Deney Sonucu Elde Edilen Katı Çizimi

Matkap Uç Aşınmaları: CNC dik işleme tezgahta alüminyum 7075 alaşımı için seçilen matkap uçlarının işle-
me sonrası aşınma görüntüleri 5k büyütme ile 200 μm yaklaşmayla mikroskop altında incelenmiştir. Her bir 
matkap ucu belirlenen kesme parametreleriyle üçer adet delme işlemi yapmış olup, uç aşınması, kırılma ve 
kaplama aşınması araştırılmıştır.

Matkap Uç  
Tipi

Matkap Uç Çapı (mm)

ø 10 ø 10 (Kullanılmamış Uçlar)

DLC  
KAPLAMALI 

UÇ

Yan şekilde takımın uç bölgesine 
oluşan aşınma ve kaplamanın yüzeyden 
sıyrıldığı bölgeler gösterilmektedir. 
Malzemenin matkap uç yüzeyine 
sıvanması oluşmamıştır.

HSS - TiN 
KAPLAMALI 

UÇ

Yan şekilde yüksek ilerleme hızlarından 
dolayı ucun malzemeye giren kısmında 
görülen aşınma ve TiN (sarı kaplama) 
kaplamanın yüzeyden aşındığı alanlar 
gösterilmiştir.

KARBÜR - 
TiAlN  

KAPLAMALI 
UÇ

Yan şekilde karbür matkap ucunda oluşan 
kaplama aşınması dışında yüzeyde oluşan 
ciddi aşınmalar ve malzeme sıvanması 
olmadığı gösterilmiştir.

Tablo 2 - ø 10 için Farklı Matkap Uç Tipine Göre Oluşan Aşınmalar



393

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 3 - Matkap Ucunda Bölgelere Göre Oluşan Aşınma Tipleri 

Matkap Uç  
Tipi

Matkap Uç Çapı (mm)

ø 12 ø 14

DLC  
KAPLAMALI 

UÇ

Takım malzemesinde hem kesme uç 
kısmında hem de helisel bölgeye doğru 
aşınmalar mevcut olup, kesici kenar 
boyunca serbest yüzey aşınması oluşmuştur.

Matkap ucun DLC kaplaması, uç ve 
iç bölgeye doğru aşınmış ve ilerleme 
hızlarından dolayı yüzeysel aşınma alanları 
mevcuttur.

HSS - TiN 
KAPLAMALI 

UÇ

Takımın TiN kaplaması aşınmış fakat ciddi 
yüzeysel aşınmalar oluşmamıştır.

Takım ucunun bir bölümü ve helisel 
bölgeye doğru TiN kaplama aşınmış olup 
yüzeysel aşınmalar mevcuttur.
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KARBÜR - 
TiAlN  

KAPLAMALI 
UÇ

Karbür takımda helisel bölgeye doğru 
kaplama aşınmış, serbest yüzey aşınması 
gözlemlenmemiştir.

Takımın TiAlN (siyah kaplama) kaplaması 
helisel ve uç bölgesinde aşınmış, matkap 
ucunda krater aşınması oluşmamıştır.

Tablo 3 – ø 12 - ø 14 için Farklı Matkap Uç Tiplerine Göre İşlem Sonrası Oluşan Aşınmalar

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü: İşlenmiş yüzeylerde, işleme yöntemi ne olursa olsun yüzey pürüzlülüğünün oluş-
ması kaçınılmazdır. Delme sonucu alüminyum malzemede açılan deliklerin yüzey pürüzlülüğü taşınabilir ci-
hazla ölçülmüştür. Her delik için farklı noktalardan alınan ölçümlerin aritmetik ortalaması, ortalama yüzey 
pürüzlülük (Ra) değerinin µm cinsinden bulunmasına olanak vermiştir. Ölçülen yüzey pürüzlülükleri, matkap 
malzemesi ve çapına göre çizgi grafiği olarak aşağıda gösterilmiştir.

        

         Şekil 4 - HSS - TiN Kaplamalı Matkap                            Şekil 5 - KARBÜR - TiAlN Kaplamalı Matkap                           

Uç için ‘Ra’ Ortalama Yüzey Pürüzlülük Grafiği             Uç için ‘Ra’ Ortalama Yüzey Pürüzlülük Grafiği
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Şekil 6 - DLC Kaplamalı Matkap Uç için ‘Ra’ Ortalama Yüzey Pürüzlülük Grafiği

SONUÇ

•	 Matkap uçların aşınma, kırılma ve kaplamanın durumu incelendiğinde, kullanılan hiçbir matkap ucu her-
hangi bir devir sayısında ve ilerleme hızında kırılmamıştır. KARBÜR – TiAlN kaplamalı matkap uçlar 
sivriliğini kısmen kaybetmiş olup yani kesici uç aşınması oluşmuştur. TiAlN kaplaması aşınmış ve matkap 
uçlarında ciddi aşınmalar kaydedilmemiştir. DLC kaplamalı matkap uçlarda, kaplamanın aşınmasıyla bir-
likte matkap uçlarında yüzeysel aşınma bölgeleri gözlemlenmiştir. DLC - ø 12 matkap ucun, kesici kenar 
boyunca serbest yüzey aşınması oluşmuştur. Alüminyum alaşımın, DLC kaplamalı uca yapışma sorunu 
oluşturmamasına rağmen, kaplama performansının iyi sonuç vermediği sonucuna varılmıştır. HSS – TiN 
kaplamalı matkap uçlar, işlemden sonra TiN kaplaması aşınmış ve matkap uçlarında yüzey aşınmaları 
mevcut olup, kenar aşınması veya kesici uç aşınması oluşmamıştır.

•	 Yüzey pürüzlülükleri incelendiğinde, KARBÜR – TiAlN kaplamalı matkap uçlarının her çap (10-12-14 
mm) için açtığı deliklerin bütün yüzey pürüzlülük değerleri, diğer iki matkap uçların açtığı deliklerin yü-
zey pürüzlülük değerinden daha düşük olup, işlemeyi daha az pürüzlülük değerleriyle bitirmiştir. Bütün 
çap değerlerinde en yüksek yüzey pürüzlülük değerlerini DLC kaplamalı matkap uçları vermiştir. 
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JANT KALIPLARINDA SOĞUMA HIZINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE 
NOZUL GEOMETRİSİNE SAHİP SOĞUTMA SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bora YAY1, Erhan AKINCI1, Hakan YAVUZ1, Uğur AYBARÇ1

1CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş., İzmir / Türkiye
Öz: Alçak basınçlı döküm teknolojisinde ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden birisi soğutma verim-
liliğidir. CMS firmasında alüminyum alaşımlı jantlar üretilmektedir. Jantlar otomobillerde güvenlik ekipmanı 
olduğundan dolayı üründeki döküm hataları jantların hurdaya ayrılmasına neden olmaktadır. İçyapıdaki küçük 
boyutlarda oluşan poroziteler de döküm hatası olarak kabul edildiği için soğutma sistemlerinin verimliliği jant 
üretimi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada jant üretiminde kullanılan kalıpların soğutma 
sistemlerinde yer alan kalıplarda nozul geometrisine sahip hava ile soğutma sağlanan sistemlerin verimliliği 
üzerine çalışmalar yapılarak optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda laboratuvar 
ortamında, kalıplarda kullanılan sıcak iş takım çeliğinden merkezine kör delik açılmış numuneler üretilerek 
açılan deliklerin çapı, deliklerin tabanındaki geometri, jet akışı sağlayan nozulun çapı, nozulun tabana olan 
mesafesi ve 2 farklı sabit debi parametrelerinin etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Numuneler 500 ⁰C’den 300 ⁰C’ye 
soğutulmuştur ve deney sırasında numunelere yerleştirilen termokuplların kayıtları alınarak sıcaklık ölçümü, 
debimetre kullanılarak debi ölçümü yapılmıştır. Bu sıcaklık verilerinden ve soğuma sürelerinden her bir pa-
rametre için soğuma hızı verileri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Minitab programında istatistiksel olarak 
incelenmiştir ve soğuma hızına etki eden en önemli parametrenin debi olduğu belirlenmiştir. Aynı numune 
üzerinde farklı mesafelerde ve çaplardaki nozullar ile basınçlar değiştirilerek elde edilen soğuma hızları ince-
lendiğinde ise basınç ve nozul çapı arttıkça soğuma hızında artış olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda 
soğutma tasarımlarında maksimum debiyi elde etmek amacıyla optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Soğutma, Çarpan Jet Akış

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Otomotiv endüstrisi, daha önce çelik veya dökme demirden yapılan çeşitli parçalar için hafif alüminyum ala-
şımlı döküm uygulamalarını genişletmeye doğru ilerliyor, örneğin, Kuzey Amerika’daki yeni otomobillerin 
%50’sinden fazlası şu anda alüminyum alaşım jantlarla üretilmektedir (Chiesa, (1995): 547 – 554). Ne yazık 
ki, yüzey kalitesi, darbe ve yorulma performansı, hava sızdırmazlığı, geometrik ve radyal dengesi toleransları 
için çok katı gereksinimler nedeniyle, alüminyum alaşımlı döküm jantlar, otomotivde en zorlu dökümlerden 
biridir ve reddetme oranları genellikle diğer alüminyum dökümlere kıyasla yüksektir (Zhang, (2005): 36-43). 
Alçak basınçlı döküm yöntemi, nihai ürün şekline yakın bir döküm parçası üretme imkanı vermektedir ve 
ekonomik olarak seri üretime en uygun jant üretim yöntemidir. Alçak basınçlı döküm yöntemi, fırının basınç-
landırılması ile başlayan döngüsel bir işlemdir. Fırın içindeki yüksek basınç alüminyum eriyiğini yükselmeye 
ve ısıyı metalden kalıba aktararak katılaşmakta olduğu kalıp boşluğuna girmeye zorlar. Alçak basınçlı döküm 
sürecinde ergimiş metal kalıbın alt tarafından dolar, böylece kalıp doldurma rotası pürüzsüzdür ve kolayca 
düzenlenebilir. 

Döküm alaşımının katılaşma işlemi sırasında, metalin sıvı ve katı faz arasındaki yoğunluk farkından dolayı 
hacimsel büzülme yaşadığı bilinen bir fenomendir. Bu hacimsel büzülme düzgün bir şekilde telafi edilmedi-
ğinde, katılaşma çekintisi olarak bilinen bir döküm hatası meydana gelir. Katılaşma büzülmesinin, alüminyum 
alaşımlı jantlar gibi birinci sınıf kaliteli döküm için gereken yapısal bütünlük üzerinde çok zararlı etkileri var-
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dır. Literatür ve pratikteki tecrübeler göstermektedir ki katılaşma çekintisi, tek yönlü katılaşmanın sağlanması 
sonucu izole edilmiş sıcak bölgelerin ortadan kaldırılması ile en aza indirgenmektedir. 

Şekil 1 Jant Kalıbı Perspektif Görünüm

Şekil 2 Alüminyum Jant Kesit Görüntüsü 
(Lee, (2006))

AMAÇ 

Çalışmanın amacı, alüminyum jantların döküm prosesinde döküm kaynaklı hataların en önemli nedenlerinden 
birisi olan soğutma verimliliği ile ilgili incelemeler ve deneyler yaparak kalıplarda kullanılan soğutma sistem-
lerinde optimizasyonu sağlamaktır. Bu çalışmada nozül geometrisine sahip soğutma sistemlerinin soğuma 
hızına etki eden parametreler incelenerek en verimli soğuma hızının elde edileceği parametreler üretimde uy-
gulanacaktır. Bu sayede soğutma kaynaklı fire oranlarında, çevrim sürelerinde ve hava tüketimlerinde azalma 
elde edilebilecektir. 

KAPSAM

Alçak basınçlı döküm yöntemi kullanılarak jantların üretimi sırasında sıvı metal Şekil 1’de yer alan yolluk 
bölgesinden kalıba girerek kalıbı doldurmaktadır. Kalıbın en uç noktasına ulaşan metal en soğuk haldedir ve 
ideal dökümde katılaşma bu bölgede başlayarak tek yönlü halde yolluk bölgesinde sonlanır. Bu yönlendirilmiş 
katılaşma, kalıplara yerleştirilen soğutma sistemleri ile elde edilmektedir. Katılaşma sırasında ideal yönden 
daha erken bölgede bir katılaşma olması halinde iki katılaşan alan arasında sıcak bölgeler oluşturarak çekinti-
ler ve poroziteler oluşmaktadır. Bu poroziteler x-ray kontrollerinde jantların fire olarak ayrılmasına, mekanik 
özelliklerinin düşmesine ve üretim verimliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Soğutma tasarımının ve para-
metrelerinin uygun şekilde tasarlanması, bu tarz hataların önlenmesini sağlayacaktır. 

Jant üretiminde bu hatalar döküm simülasyonu ile sanal ortamda incelenmektedir. Simülasyona döküm ve so-
ğutma parametreleri tanımlandıktan sonra janttaki hatalar bu simülasyonlar yardımı ile belirlenmektedir. Şekil 
3’te döküm simülasyonunda jantın dolum sırasında sıcaklık dağılımının bir örneği görülmektedir. Şekil 4’te 
döküm simülasyonunda jantın katılaşma anlarını gösteren görsel ve kritik bölgelerdeki sıcak kalmış alanlar 
görülmektedir. Bu sıcak alanlar katılaşma sonrası çekinti şeklinde döküm hatalarına neden olmaktadır (Guofa, 
(2009): 48-52). Şekil 5’te bu hataların jant üzerinden kesit alındığı haldeki görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 3 Kalp Dolumu Sırasında Jantın Sıcaklık Dağılımı (Guofa, (2009): 48-52)

Şekil 4 Katılaşma Zamanı ve Çekinti Bölgeleri (Guofa, (2009): 48-52)

Şekil 5 Jantta Meydana Gelen Çekinti Hatası (Zhang, (2005): 36-43)
YÖNTEM

Gerçekleştirilen bu çalışmada jant kalıplarında kullanılan nozul geometrisine sahip soğutma sistemlerinin so-
ğuma hızını etkileyen parametrelerin incelenmesi ve optimizasyon çalışmaları sonucu en etkili parametrenin 
bulunması hedeflenmiştir. Merkezi kör delikli silindirik bir numune üretilerek Tablo 1’de belirlenen paramet-
reler kapsamında 4 adet numune üretilmiştir. Numunelerin teknik resmi ve görseli Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6 Numune Teknik Resmi ve Görseli

Tablo 1. Sabit Debi Deney Parametreleri

Taban Geometrisi Soğutma Çapı 
(D1) mm

Nozul Mesafe (h) 
mm

Nozul Çap
(D2) mm

Debi
(Q) Nm3/h

Yuvarlak 10 6 4 20

Düz 12 10 6 45

Tablo 1’de verilen her parametrenin deneyi ayrı olarak yapılmıştır. Deney tasarımında toplamda 32 adet deney 
vardır. Şekil 7’de verilen görselde deney parametreleri görselleştirilmiştir. Numunelere 3 adet termokupl yer-
leştirilmiştir. Termokupl noktaları TC1, TC2 ve TC3 olarak aşağıdaki resimde görülmektedir.

Şekil 7 Deney Parametreleri ve Termokupl Bölgeleri

Numuneler Şekil 8’de gösterilen deney düzeneğinde yer alan rezistanslı fırın yardımı ile alttan ısıtılmıştır. 500 
℃ ye kadar ısıtılan numuneler manometre yardımı ile basınç ayarları yapılarak deney tasarımında belirlenen 
debi değerleri debimetreden okunarak sabitlenmiştir. 
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Şekil 8 Deney Düzeneği

Numuneler 500 ℃’ye ulaştığında soğutma vanası açılarak çarpan jet hava ile numuneler 300 ℃’ye soğu-
tulmuştur. Termokupl verileri Picolog TC-08 cihazı ile kaydedilmiştir. Deney sonucunda aşağıdaki çıktılar 
alınmıştır. 

 Soğuma süresi: Saniye (Δt)

 Soğutma Hızı: ⁰C/s (ΔT /Δt)

BULGULAR

Elde edilen veriler Minitab programı ile istatistiksel olarak incelenmiştir ve her bir parametrenin soğuma hızı-
na etkisi araştırılmıştır.
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Debi Farkı Nozul Çapı Farkı

Soğutma Çapı Farkı Taban Geometrisi Farkı

Nozul Mesafesi Farkı

Şekil 9 Deney Parametrelerinin Soğuma Hızı Farkları

Ana etki diyagramı olarak sonuçlar incelenmiştir. Şekil 10’da bu diyagram ve soğuma hızına etki eden para-
metrelerin dağılımı pasta grafiğinde verilmiştir.



403

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 10 Sabit Debi Deneyi Ana Etki Diyagramı ve Pasta Grafiği

Ana etki diyagramı ile sonuçlar incelendiğinde;

- Debinin en etkili parametre olduğu ve debi artıkça soğuma hızının da artığı görülmüştür. 

- Nozülün girdiği çapın büyütülmesinin taban geometrisinin ve soğutmanın yüzeye mesafesinin düşük et-
kisi olduğu görülmüştür.

Optimizasyon çalışması yapılmıştır ve sonuçlar Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11 Optimizasyon Sonuçları

Sabit debi deneylerinden elde edilen sonuçlarda 45 Nm3/h debi, düz taban geometrisi, 12 mm soğutma çapı, 6 
mm nozul mesafesi ve 4 mm nozul çapı en iyi soğuma hızını sağlamıştır. Bu deneylere ek olarak aynı sıcaklık 
parametreleri ile taban geometrisi ve soğutma çapı yukarıdaki optimizasyon değerlerinde sabit tutularak farklı 
nozul çaplarının ve basıncın etkisi incelenmiştir.

Tablo 2. Sabit Basınç Deney Parametreleri

Taban Soğutma Çapı Nozul Mesafe Nozul Çap Basınç

Düz 12 6 2 5

10 4 6

6

Sabit basınç deneyinde elde edilen veriler Şekil 12’de verilmiştir.



404

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 12 Sabit Basınç Deneyi Ana Etki Diyagramı ve Pasta Grafiği

Elde edilen veriler incelendiğinde, nozul çapı ve basınç arttıkça soğuma hızı artmaktadır. Fakat sabit basınç 
koşullarında soğuma hızını belirleyen ana etken nozul çapıdır. Nozul mesafesinin bu deneyde de etkisi olma-
dığı belirlenmiştir.

SONUÇ

Yapılan çalışmada elde edilen tüm sonuçlar özetlenirse, nozul geometrisine sahip ve hava ile çarpan jet akış 
soğutma kullanılarak tasarlanan soğutma sistemlerinde soğuma hızını etkileyen en önemli etmen debidir. Debi 
ise kullanılan nozulun çapı ve gelen havanın basıncı ile belirlenmektedir. Nozul mesafesinin, nozulun yerleşti-
rildiği soğutma çapının ve jet akışın temas ettiği taban geometrisinin düşük etkisi vardır. 
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THE INTERNET OF THINGS BASED PULSE OXIMETER DESIGN FOR SLEEP APNEA 
DETECTION 

Mustafa TEKBAŞ

Karamanoğlu mehmetbey University, Faculty of Engineering, Electrical and Electronics Engineering  
Karaman / Turkey

Abstract: Pulse oximetry is a non-invasive method for monitoring a person’s oxygen saturation (SO2). Pulse-
oximeter; is a biomedical device that does not emit heat or radiation, which informs doctors about heart rate 
measurement and blood oxygen measurement. Pulse-oximeters are generally used in hospitals to determine 
patient’s oxygen needs or oxygen follow-up. The transfer of pulse oximetry data to the internet makes it pos-
sible to transmit oxygen level remotely measurement in the outside of the hospital  and transmit it to the neces-
sary places such as medical personnel. In this paper, the design of the internet of things based pulse oximeter 
is presented. Designed system consist of three main parts; the oximeter sensor, microprocessor platform and 
Wi-Fi communication module. The oximeter sensor is used to measure the oxygen level at the time of sleep. 
The oxygen level data is evaluated by microprocessor and it is transmitted via Wi-Fi communication module. 
This paper clearly show that the remotely detection of the sleep apnea is possible without affecting the quality 
of life of the patient with such proposed design.

Keywords: Pulse Oximeter, Internet of Things, Oxygen Follow-up, Sleep Apnea Detection

Introduction

The main use of pulse oximeter is monitoring the heart rate (pulse rate) and the amount of oxygen in the blood 
(SpO2).  It is the most effective method for monitoring the amount of oxygen in the blood. Since the measu-
rement is carried out by a non-invasive method, there is no risk. It is easy to use and does not require special 
training. Pulse oximeter is necessary to oxygen follow-up in the hospital because of  hyposemia risk that can 
occur after the surgery [1]. In addition to this, monitoring of the amount of oxygen in the body gives informati-
on about respiratory system problems. Sleep apnea syndrome develops when the respiratory tract can not kept 
open. The ups and downs of blood oxygen levels in the sleep state are  main characteristic of the disease. For 
this reason, the amount of oxygen in the body should be monitored and recorded in case of sleep.

In this study, an internet of things based method has developed for the detect sleep apnea. Internet of Things 
(IoT) refers to large-scale networks where devices interact with each other over a wired or wireless connection, 
enabling new applications and enhanced services in collaboration [2]. There are various descriptions of the 
Internet of Things, but the generally accepted architecture consists of 3 layers; perception layer, network layer 
and application layer [3] . The perception layer can be defined as the five senses of the IoT. Main purpose of 
this layer is collect the data for the network layer [3].  The network layer is the layer of the responsible for the 
interaction and communication. There are two main task of network layer; data transmission and data proces-
sing. The application layer is the complement layer that data can be used and the results can be observed [3]. 

In the remainder of this work, sleep apnea and used equipments are explained in Section 2,  the experimental 
study is described in Section 3,  Section 4 which is final section shows results of experiment and concludes 
our work.
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Material and Method

Sleep Apnea

In patients with sleep apnea syndrome, the relaxation of the respiratory muscles becomes more prominent and 
the airways can not be kept open when compared to healthy people when sleeping. As a result of this; the bre-
athing becomes difficult, oxygen uptake into the resulting tissues becomes insufficient. Only after the patient 
is awake, oxygen level will be normal value. Changes in blood oxygen levels in sleep provide information 
about this syndrome. This process, which occurs in the sleep apnea, can play a role in the formation of many 
diseases (hypertension, heart attack, diabetes, hyperlipidemia, obesity) by causing damage to the vascular wall 
by releasing some harmful substances in the body. Also, if the sleep apnea is not treated, it causes irritability 
and depression in the daytime sleeping with irregular and insufficient sleep. Therefore, in order to diagnose 
sleep apnea, it is necessary to monitor and record the oxygen level in the sleeping state. It is considered a sign 
of sleep apnea syndrome when SpO2 is at its lowest value 85% during sleep and falls below 90% for more than 
5 minutes, or when SpO2 falls below 90% of the  more than 30%  of total sleep duration [4], [5]. The SpO2 
variance of a patient with a typical sleep apnea syndrome is given in Figure 1.

Figure  1. SpO2 variance of a patient with a typical sleep apnea syndrome.

Pulse Oximeter Sensor

Pulse oximeter is a non-invasive device that measures the amount of oxygen in the blood. It measures the 
amount of oxygen in the blood by detecting hemoglobin (HbO2) and deoxyhemoglobin (Hb). Hemoglobin 
is called HbO2 when it binds to 4 oxygen molecules and it is called Hb when it carries less than 4 oxygen 
molecules. HbO2 and Hb molecules have different light emission values.  The light absorption between two 
different wavelengths is examined in the Oxygen amount calculation. A red light source (630nm) and an IR 
light source (940nm) are used for this calculation [6]. The absorption values of HbO2 and Hb according to 
these light sources are given in Figure 2.
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Figure  2. Light absorption rates differ between oxygenated (HbO2) and deoxygenated (Hb) blood.

SpO2 is calculated by measuring the differences with the light detector placed against the light sources. The 
oxygen saturation measurement in blood is called SpO2.

The finger is usually used for the measurement because of The bloodless tissue on the finger will create a dif-
ferent response to light absorption due to the blood movement in the pulse. the pulse motion that changes with 
the arterial pressure will also change the light absorption at the same time.

A small fraction (~ 1%) of the detected signal will be the AC component representing the arterial pulse. Arterial 
pulses can be distinguished by just  AC component. This AC signal can be calculated from the actual signal 
with simple filter and RMS values. In order to make this account correctly, it is possible to determine the in-
termediate value ratio which we named normal (R) first.

R represents the proportion of oxygenated arterial blood. Using this value, the oxygen saturation value is cal-
culated based on the experimental data.  The curve obtained from this experimental data is shown in Figure 3.

Figure  3 . The R curve.
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In this case, use the above R curve to write the following linear relationship for SpO2;

The method of measurement in which the transmitter and the receiver are in the same plane is called the reflec-
tive measurement method is given in Figure 4. It is used by Max30102 sensor IC. 

Figure  4 . The Image of the Reflective measurement method

Max30102  pulse oximeter is used for this operation, which shown Figure 5.. The sensor has a Red LED and 
IR LED along with a photodetector sensitive to them. The MAX30102 is an integrated pulse oximetry and 
heart-rate monitor module. It includes internal LEDs, photodetectors, optical elements, and low-noise electro-
nics with ambient light rejection. The MAX30102 provides a complete system solution to ease the design-in 
process for mobile and wearable devices. The MAX30102 operates on a single 1.8V power supply and a sepa-
rate 5.0V power supply for the internal LEDs. Communication is through a standard I2C-compatible interface. 
The module can be shut down through software with zero standby current, allowing the power rails to remain 
powered at all times [7].

Figure  5 . The Image of the used pulse oximeter sensor.

The device output data is relatively insensitive to the wavelength of the IR LED, where the Red LED’s wa-
velength is critical to correct interpretation of the data. An SpO2 algorithm used with the MAX30102 output 
signal can compensate for the associated SpO2 error with ambient temperature changes.

Experimental Setup 

In this study, a microcontroller development board (Arduino Mega) has used for data processing and Max30102 
board has used to measure oxygen level. The wire connections between sensor and Arduino Mega  is shown 
Figure 6.
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Figure  6 . The wıre connection between sensor and MCU.

The board includes the power regulator and connection connectors required for the LED driver along with the 
Max30102. As shown Figure 7,  the sensor board is controlled by Aurdino Mega and the measurement data is 
taken and processed. It uses the I2C (Inter-Integrated Circuit) protocol to communicate with the microcont-
roller. In addition to the power connections (supply voltage and ground), two more lines are needed in the 
I2C communicaton: Serial Clock Line (SCL) and Serial Data (SDA). In the I2C protocol, two communicating 
devices can not be communicated without synchronization. At I2C, devices are divided into master (master) 
and slave (peripheral unit-slave). The SCL line in the master unit synchronizes the communication with the 
clock (clock) that it was sent to. Synchronized devices can perform bi-directional data transfer with SDA line.

Figure  7 .  The image of the application. Figure  8. The image of the oximeter follow-up 
website.

In this study, the ESP8266 Wi-Fi module produced by Espressif System was used to transfer the data obtained 
from the system to internet environment (The Figure 8). 

REsults and ConClusion

This paper presented the design and implementation of the IoT based pulse oximeter. The Figure 9 and Figure 
10 are shown the application results. The results show that the remotely apnea detection is possible  such this 
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approach. Future work will consider the development of proposed approach using other medical sensors. It is 
expected that the designed system will be more useful than existing oximeter because of remotely monitor is 
possible.

Figure  9. The oximeter sensor result of no 
finger.

Figure  10. The oximeter sensor results of 
apnea.

References

J. W. Severinghaus and Y. Honda, “History of blood gas analysis. VII. Pulse oximetry,” J. Clin. Monit., vol. 3, 
no. 2, pp. 135–138, 1987.

S. A. Çeltek, H. Soy, and M. Hacıbeyoğlu, “Nesnelerin İnternetine Doğru: Güncel Konular ve Gelecekteki 
Eğilimler,” in Academic Information Conference, 2015.

Z. Yang, Y. Yue, Y. Yang, Y. Peng, X. Wang, and W. Liu, “Study and application on the architecture and key 
technologies for IOT,” in Multimedia Technology (ICMT), 2011 International Conference on, 2011, pp. 
747–751.

H. Lakadamyalı, G. S. Fırat, B. Çiftçi, and E. F. Öner, “Rapid eye movement related obstructive sleep apnea 
syndrome: antropometric and polysomnographic findings,” Tuberk. Toraks, vol. 60, no. 1, pp. 13–19, 
2012.

S. F. Guven, B. Ciftci, H. Lakadamyali, and T. U. Ciftci, “The high dependency of supine position in obstruc-
tive sleep apnea,” Saudi Med. J., vol. 34, no. 2, pp. 147–152, 2013.

M. Vegfors, B. Tryggvason, F. Sjöberg, and C. Lennmarken, “Assessment of peripheral blood flow using a 
pulse oximeter,” J. Clin. Monit. Comput., vol. 6, no. 1, pp. 1–4, 1990.

“Maxim Integrated Circuits.” [Online]. Available: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sen-
sors-and-sensor-interface/MAX30102.html.



411

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER
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Öz: Bu çalışmada ülkemizde de kullanımı henüz yaygınlaşmakta olan Yapı Bilgi Modellemesi – YBM (Bu-
ilding Information Modeling- BIM) sistemine örnek proje üzerinden değinilecektir. Bu yaklaşımla, inşaat 
projesinin süreci boyunca karar almaya destek olmakla beraber performansın da ciddi boyutta artırılmasını 
sağlamaktadır. Yüzyılın büyük problemlerinden ulaşım sorununun çözüm odaklarından biride raylı sistemler 
projeleridir. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan gereksinimler neticesinde inovasyon kavramının anlaşılmasını 
sağlayan yaklaşımların en başında gelen YBM ile entegrasyonunu Ataköy-İkitelli metro hattı projesi yapımı 
örneği üzerinden anlatılmıştır. Bu yaklaşım, sistemlerin tasarımında geleneksel tasarım yöntemlerinin aksine 
tümleşik tasarım yöntemlerini esas almış olup, bu ve buna benzer modellemeler değişen ve sürekli gelişmekte 
olan inşaat sektöründe büyük bir öneme sahip olan maliyet ve zaman yönetimi konularında optimum değerler 
ile en iyi verimi elde etmeyi hedeflemiştir. Tasarımından faaliyet aşamasına kadar uzun zaman alan ve çok 
yüksek maliyetler ile yapımı gerçekleştirilen raylı sistemler projeleri için YBM kullanılması günümüzde ka-
çınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektöründe son dönemlerde ortaya çıkan bu yaklaşım 
mevcut gereksinimleri büyük ölçüde karşılamakta olup hem ülke ekonomisine hem de inşaat sektörüne katkısı 
oldukça büyüktür. İnşaat sektörünün önemli bir lokomotiflerinden olan raylı sistemlerin tasarım, projelendir-
me, yapım ve işletme aşamalarında karşımıza çıkacak olan engelleri aşmak, bu süreçleri minimize etmek ve 
gerekli optimizasyonları sağlamak için tüm dünyada ve ülkemizde birçok büyük projede YBM kullanılmakta-
dır. İBB (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) bu alanda ciddi projelere imza atmış ve hali hazırdaki 
birçok projede BIM kullanılması açısından gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), Raylı Sistemler, Metro, Ulaşım

GİRİŞ

Geçmişten günümüze artan nüfus yoğunluğu sebebiyle karşımıza çıkan başlıca problemlerden birinin ula-
şım sorunu olduğunu görmekteyiz. Buna çözüm üretmek için yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman toplu 
ulaşım; geleneksel metotların esas alındığı dönem ve çağdaş yaklaşımların ele alındığı dönem olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Acar, 1994).

1970’li yıllara kadar geleneksel yöntemlerde araçların birinci planda olduğu çözümler ön planda iken,1970’li 
yıllardan sonra insanların taşınması (Çağdaş yaklaşım dönemi) üzerine yapılan çalışmalar ön plana çıkmıştır 
(Kancabaş, 1998). Bunun neticesinde ortaya çıkan projelere ve yapılan çalışmalara baktığımızda günümüzde 
insan odaklı çözümlerin en başında raylı sistemlerin geldiğini görmekteyiz.(Çubuk&Türkmen, 2003; Yılmaz, 
1999).

Raylı sistemlerin günümüzde büyük kentlerin kent içi ulaşımında ulaşım problemini çözüm noktasında ulaşım 
ağında çok büyük bir paya sahip olduğu aşikardır. Her geçen gün artan nüfus yoğunluğuna sahip, sürekli ge-
lişime açık olan kentimiz İstanbul için de raylı sistemler kent içi ulaşımının çok büyük bir bölümünü oluştur-
maktadır (Akkoyunlu&Dikbaş, 2014).
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1.YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM)

Yapı Bilgi Modellemesi – YBM (Building Information Modeling- BIM) projenin başlangıç, bitim ve faaliyet 
aşamalarının her bir adımında proje paydaşlarına disiplinler arası çalışmayı üç boyutlu bir ortamda sunan, bu-
nun yanında geriye dönük tüm verilerin takibini amaçlayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Özor-
hon, 2016).

Şekil 1.1 (MacLeamy, 2004)

Şekil 1’de Yapı bilgi modellemesinin temellerinin dayandığı geleneksel tasarım yaklaşımı ile bütünleşik tasa-
rım yaklaşımı, maliyet ve harcanan çaba bakımından karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntemler de maliyet ve 
harcanan çabanın büyük çoğunluğu dokümantasyon sürecinde olduğundan dolayı maliyet ve zaman yönetimi 
noktasında verimsizdir. Bütünleşik tasarım yöntemin de bu işlemler tasarım aşamasında yapılıp sürecin en 
başında sorunlar belirlenip çözümlendiğinden dolayı maliyet ve zaman kullanımı noktasında daha verimli 
olduğunu görmekteyiz (Özorhon&Karahan, 2016). Yapı bilgi modellemesi temel faaliyetlerini 7 ana başlık 
altında verilmiştir.

•	 3D modelleme ve görselleştirme

•	 Koordinasyon

•	 Çakışma Analizi

•	 Maliyet Tahmini

•	 Sürdürülebilirlik

•	 Analizler

•	 İşletme Yönetimi

Yapı bilgi modellemesi entegre yazımlarla projelerin yapım süreci öncesi gerekli analizlerin yapılıp karşı-
laşılabilmesi olası sorunların belirlenmesini ve gerekli çözümlerin üretilmesini hedeflemiştir (Becerik-
Gerber&Rice, 2010).
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Şekil 1.2 BIM’ın Boyutları

Şekil 2’ de bir tesisin planlama, tasarım, yapım ve işletimini taklit etmek için bilgisayar tarafından üretilen 
n-boyutlu (nD) modellerin geliştirilmesini ve kullanılmasını temsil eder (Azhar v.dğr., 2011). “nD” mode-
li, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, maliyetlendirme, suç önleme, akustik, termal vb. gibi bir 
yapı proje yaşam döngüsü boyunca üretilen ve gerekli olan çok sayıdaki tasarım bilgileri içeren BIM’in bir 
uzantısıdır (Fu v.dğr., 2006). Genel olarak, hem projenin fiziksel özelliklerini temsil eden model hem de bu 
modelin bileşeninde yer alan ve bunlara eklenen tüm bilgilere atıfta bulunur. BIM, bir projeyi temsil eden 2D, 
3D, 4D (zaman element çizelgeleme), 5D (maliyet bilgileri) veya nD (enerji, sürdürülebilirlik, tesis yönetimi 
vb.) öğelerinden herhangi birini veya tümünü içerebilir (Haron v.dğr., 2009). “nD” modelleri, kullanıcıların bir 
projenin bütün ömrünü görmesini ve simüle etmesini sağlar ve böylece karar verme sürecindeki belirsizliklerin 
azaltılmasına yardımcı olur (Leeds Kamardeen, 2010).

İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ 
TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

İDARE T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI RAYLI 
SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜŞAVİR EMAY ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş

YÜKLENİCİ AGA ENERJİ NAKLİYAT MADEN İNŞAAT VE TİCARET A.Ş

TASARIMCI PROTA MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş

2. İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI PROJESİ

İkitelli-Ataköy Metro hattı,  13,39 km uzunluğunda çift tünel güzergâh yapımı ile hat üzerinde mevcut 11 istas-
yon ile jeneratör merkezi, depo sahası binası, tek tünel geceleme hattı ve olimpiyat stadında PAKS imalatını 
içeren bir raylı toplu taşıma sistemi yapım işidir. İkitelli-Ataköy Metro Hattı Türkiye’de BIM şartnamesine 
göre hazırlanan ikinci altyapı projesidir. Hattın BIM hedeflerinin ilki, projenin tüm disiplinlerini içeren akıl-
lı modelinin oluşturulması ve koordinasyonu sağlanması olarak belirtilmiştir. Diğer hedefler ise metrajların 
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modellerden alınması, iş programının modele entegre olması ve ilerlemelerin takibi, nihai (as-built) projelerin 
BIM modelinde hazırlanması ve işletme-bakım aşamasında uygulanabilir modeller oluşturulmasıdır (Ergen 
v.dğr., 2012).

Şekil:2.1 Anahtar Plan (İstanbul Büyük Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü)

İkitelli-Ataköy metro inşaatı projesinde hazırlanan teknik şartnamede çeşitli hedefler, öncelikler ve yapı bilgi 
modellemesiyle entegre çalışan yazılımlar aracılıyla yapılan analizler sonucu ortaya çıkan kullanım potansi-
yeli tablo 2.1’de açıklanmıştır.

BIM kullanımının hedef ve önceliklerine baktığımız zaman proje paydaşlarının üç boyutlu sanal ortamda ko-
ordinasyonunun en büyük paya sahip olduğu, faaliyet aşamasının (işletme ve bakım 7D ) en düşük paya sahip 
olduğu görülmektedir. BIM tüm disiplinlerde revit ara yüzü ile 3D, 4D VE 5D modellerin üretilmesi, 4D ve 
5D safhaları için altlıkların hazırlanmasını ve proje zaman yönetimi, Nawiswork aracılığı ile tasarım, planlama 
ve bilgi birikiminin bir arada irdelenmesi, tüm disiplinlere ve yazışmalara ait dokümanların bulut ortamında 
saklanması ve sistematik olarak paylaşılmasını gibi tüm proseslerde etkin bir yönetim sağlar.

Tablo 2.1 BIM Hedef ve Öncelikleri(Ataköy-İkitelli Metro inşaatı projesi BIM Faaliyet Raporu)

BIM üç boyutlu modellemenin yanı sıra var olan süreçlerin yönetilmesi ve verilerin doğru şekilde analiz edilip 
işlenmesini de hedeflemektedir. İkitelli-Ataköy metro hattı projesinde BIM sistemi kullanımları tablo 2.2’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2.2 BIM Kullanımları(Ataköy-İkitelli Metro inşaatı projesi BIM Faaliyet Raporu)

İkitelli-Ataköy Metro hattında BIM kullanım hedeflerinin başında proje paydaşlarının üç boyutlu ortamda 
interdisipliner şekilde çalışması, buna bağlı olarak da tüm paydaşların koordinasyonunun sağlanması amaç-
lanmıştır. Oluşturulan modellerden metraj bilgilerinin alınması, entegre yazılımlarla iş planlamalarının yapılıp 
takip edilmesi, maliyet çıkarma, çakışma analizleri, CAD dosyalarının hazırlanması ve imalatların BIM’a 
güncel bir şekilde girilmesi, faaliyet aşamasında uygulanabilir modeller oluşturulması yan hedefler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 2.3 BIM Çalışmaları

Teknik şartnamede hedeflenen interdisipliner çalışma, koordinasyon ve proje paydaşları arası iletişim ile ile-
ride karşılaşılacak olan sorunları minimize edip, çakışma analizlerini yapıp tasarım ve yapım süreçlerinde za-
man ve maliyet yönetimini optimize ederek istenilen sürede projeyi tamamlamayı hedeflemiştir (Ergen v.dğr., 
2012).

                                         

Koordinasyon İş Akış Diyagramı (Ataköy-İkitelli Metro inşaatı projesi BIM Faaliyet Raporu)
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Şekil 2.4 Tüm Disiplinler

Hazırlanan teknik şartnamede proje paydaşlarının interdisipliner çalışması ve organizasyon yeteneği BIM kul-
lanım hedeflerinin başında gelmektedir. Bu da verimli bir proje yönetim süreci geçirilmesine, tüm paydaşların 
disiplinler arası etkin iletişim becerilerinin artmasını, planlama ve maliyet analizleri ile optimum kâr/maliyet 
oranının elde edilmesine, zaman planlaması ile imalatta gecikmelerin önüne geçilmesine, sahada karşılaşı-
labilecek birçok sorunun çözülmesine ve çakışma analizleriyle tasarımsal yanlışlıkların giderilerek etkin bir 
zaman/maliyet yönetimi sağlamaktadır (Ergen v.dğr., 2012).

BIM sunduğu 3 boyutlu sanal ortam içersin de interdisipliner çalışma sayesinde konsept aşamasında ani de-
ğişiklikler yapılmasına imkan verip hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Parametrik modelleme, verilerin 
işlenerek kontrollerinin sağlanmasında, imalatların görselleştirilip disiplinler arası çakışmaların ve anlaşmaz-
lıkların en aza indirgenmesinde ve sürecin güncel kalmasında önemli bir faktördür.

Şekil 2.5 Çakışma Tespiti 

Raylı sistemler projeleri birçok farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı kompleks yapılı projelerdir. Ataköy-İki-
telli metro inşaatı için oluşturulan teknik şartname BIM’in tüm disiplinleri(Elektrik, Mekanik, Mimari, Yapısal 
ve Tünel) tek bir platformda toplayarak proje paydaşlarının çözüm ortaklığı yapmasını hedeflemiştir. Verilerin 
hepsini tek bir merkezde toplayıp disiplinler arası uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çakışma analizlerini saye-
sinde Navisworks programı aracılığıyla tespit edip bunları minimize ederek ileride daha karmaşık sorunların 
önüne geçilmesine ve proje paydaşlarının etkin bir zaman/maliyet yönetimi yapmasına olanak tanır.
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Şekil 2.6 5D (Maliyet Çalışmaları)

 İmalat zamanı(4B) ve maliyet(5B) verileri BIM modellerine aktarılır. BIM kullanımları bölümünde “Model 
Tabanlı Maliyet Tahmini(5B)” hedefi orta öncelikte tanımlanmıştır. Hakediş verilerinin kayıt altına alınması 
için modele gerekli parametreler eklenir. Bu parametreler poz, birim fiyat, toplam tutar, ilerleme yüzdesi, 
hakediş tutarı ve hakediş numarasıdır.  Yeni parametrelerle üretilen modeller içerisindeki bilgiler ile model 
tabanlı maliyet tahmini için verileri içermektedir. Modellerin paylaşımı aylık periyotlarda hakediş ile beraber 
Navisworks programı ile yapılmaktadır. Revit modeli üzerinden betonarme metrajları alınabilmektedir. Model 
içerisinde tanımlanan diğer parametreler; poz numarası, birim fiyat, obje kodu, imalat başlangıç, imalat bitiş, 
toplam tutar, ilerleme, hakediş tutarı, hakediş donatı tutarı ve hakediş numarasıdır (Ergen v.dğr., 2012). BIM 
bize gerçekçi bir planlama ve maliyet analizi yapmamıza olanak sunarak optimun kar/maliyet oranı elde et-
memizi sağlar.

Şekil 2.7 Mahal Bilgi Paftası(Ataköy-İkitelli Metro inşaatı projesi BIM Faaliyet Raporu)
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Teknik Şartname de BIM modelinden, tüm mahallerin 3D görseli ve panoramik VR görüntüsünün olduğu, 
ilgili mahallin verilerinin(plan, kesit, malzeme bilgisi, imalat takvimi maliyet vb.) yer aldığı QR kodlamaların 
bulunduğu A3 mahal bilgi paftaları hazırlanmalıdır. Hazırlanan mahal bilgi paftaları sayesinde nicel veriler 
görsellikle desteklenerek imalatların daha iyi anlaşılarak zamanında teslim edilmesine imkân verir (Ergen 
v.dğr., 2012).

SONUÇ

Raylı sistemler projeleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı yürütülen Ataköy-
İkitelli Metro hattı inşaatı projesinde BIM kulanım faaliyetleri incelenmiştir. Tümleşik tasarım yöntemlerini 
temel alınarak hazırlanan teknik şartnamede BIM kullanım hedefleri belirlenerek önem sıralaması yapılmıştır. 
Proje paydaşlarının 3 boyutlu sanal ortamda interdisipliner bir şekilde tasarım aşamasından teslim aşamasına 
kadar koordineli çalışması hedeflenerek birçok sorunun tasarım aşamasında çözülüp daha etkin bir zaman/
maliyet yönetimi geçirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan BIM koordinasyon toplantıları sayesinde sistemin gün-
cel tutulup paydaşlar arası iletişim yeteneğinin sürekli geliştirilmesi sağlanmıştır. Sahalardan alınan veriler 
neticesinde oluşturulan BIM modelleri imalat takibi, planlama, maliyet ve iş teslimi noktasında yüksek verim 
sağladığı aşikârdır.

Yapılan çakışma analizleri sayesinde disiplinler arası uyuşmazlıklar minimize edilerek imalat yapılmadan so-
runların çözülüp sonrasında oluşacak yeniden yıkım ve yapım neticesindeki zaman kaybı ve mali külfetler 
ortadan kalkmış olacaktır.

BIM, planlama(4D) ve maliyet(5D) yönetimi noktasında oluşturulan modeller üzerinden gerçekçil ve merkez-
cil bir yaklaşım sunar. Proje paydaşlarının etkileşimin daimi tutulması, veri paylaşımı noktasında sürekliğin 
sağlanması, sistemin güncel tutularak iş planlaması, takibi, yönlendirmesi ve maliyet analizleri noktasında 
etkin bir süreç yönetimi sağlar.3D görsellemeler ve panoramik VR modelleri sayesinde detaylı imalatların 
montajından takibine kadar birçok uygulamada yol gösterici olduğu görülmektedir. Bu noktada VR modelleri-
nin kullanımı ve geliştirilmesi çalışmalarına halen devam edilmektedir.

Proje yönetim noktasında bir çok değişkeni bünyesinde barındıran BIM raylı sistemler gibi komplike proje-
lerde kullanılması hem inovasyon kavramının uygulanabilirliği açısından hem de uluslararası arenada rekabet 
ortamında Türk inşaat sektörünü destekleyeceğinden şüphe yoktur.
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İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yunus Emre KARSLIOĞLU1, Bekir BALCI1, Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR2, Gökhan KAPLAN2
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Öz-Bu çalışmada ülkemizin lokomotif sektörü olarak nitelendirilen inşaat sektörünün mevcut durumuna ve 
diğer sektörler ile olan bağlantısına kısaca değinilmiş, geçmişten günümüze süregelen bir kavram olan “risk” 
inşaat projeleri üzerindeki etkileri ifade edilmeye çalışılmış ve bu risklerin hangi metotlarla yönetileceğine 
kısa açıklamalar ile değinilmiştir. İnşaat sektöründe; proje tasarım aşamasından doğal afetlere kadar uzanan 
birçok riskin projeler üzerinde etkili olduğu ve bu grupların altında da finansal risklerden iş güvenliğine va-
rıncaya kadar farklı alanlarda alt başlıklar ile çok sayıda risk sıralanabilmektedir. Ayrıca inşaat projelerinin 
mevcut riskleri içerisinde sıralanan ve 2012 yılında 6331 sayı numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu adı 
altında çıkarılan müstakil bir kanunla öneminin daha da arttığını gördüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği açısın-
dan bir gaz beton fabrikasında uygulanan örnek risk analizi çalışması da örnek olarak verilmiştir. Riskin bir 
perspektif içine oturtulması, risk ve belirsizlik ayrımının yapılması, risk yönetiminin ne olduğunun ve uygula-
ma faydalarının ifade edilmesi, ülkemiz inşaat sektöründe risklerin ve risk yönetiminin nasıl algılandığının ve 
ne tip uygulamalar yapıldığının tespit edilmesi amaçlanmış; risk yönetiminde kullanılabilecek yöntemlerden 
bazılarının tanıtılmasına çalışılmıştır. İnşaat çalışmaları, kontrol altında tutulması zor olan iç ve dış etkenlere 
bağlı olarak kalite maliyet ve zaman çerçevesi içerisinde karmaşık tasarım ve üretim işlerinin koordinasyon 
içerisinde yürütüldüğü birçok aktiviteden oluşmaktadır. Bu iş yürütümü sırasında ortaya çıkacak olan risklerin 
tespitinde projenin tasarımdan, inşaat sonrası hizmetlere kadar kullanılan süreç yönetimine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, Risk, İSG(İş sağlığı ve güvenliği),Proje 

1.GİRİŞ

Ürettiği katma değer çok sayıda mal-hizmet üretimiyle bağlantılı olması ve istihdama katkısı (Tablo 1) sebe-
biyle inşaat sektörü ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlen-
dirilen ülkemizin ihtiyaçları sürekli gündemde olduğundan inşaat sektörü Türkiye’de canlılığını korumakta-
dır. Sektör 200’e yakın yan sektörle beraber ülke gelişimine katkıda bulunmaktadır (Bilim & Çelik, 2018). 
Türkiye’de faaliyette bulunan müteahhit sayısının da yap-satçı kesim de dahil edildiğinde yaklaşık 200 bin 
civarında olduğu tahmin edilmektedir (Eşkinat & Tepecik, 2012).

Gelişmiş ülkelerde önemli olan mevcut kapasiteyi korumak için gerekli olan tamirat faaliyetleri iken gelişmek-
te olan ülkeler özellikle altyapı yatırımlarının fazlalığı ve kalkınma çabalarının bir sonucu olarak, ülke içeri-
sinde inşaat sektörü en büyük olduğu sektörlerden biridir (Alper, 2017). Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 
içindeki payının yıllara göre artış gösterdiği görülmektedir  (Tablo 2). Tabloda yer alan sektörlerin, belirtili 
dönemlerdeki GSYİH içindeki paylarına bakıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin GSYİH içindeki payında 
azalma gözlemlenirken inşaat ve hizmet sektörlerinin GSYİH içindeki payının arttığı görülmektedir (Koç 
v.dğr., 2017). 
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Tablo 1. İnşaat sektörünün 2012-2016 yılları arasında istihdama katkısı

Yıl Toplama 
Çalışan 
Sayısı

İnşaat Sektöründe 
Çalışan Sayısı

Oran 
(%)

2012 11.939.620 1.789.487 14,98
2013 12.484.113 1.849.942 14,81
2014 13.240.122 1.875.929 14,16
2015 13.999.398 1.980.630 14,14
2016 13.775.188 1.887.099 13,69

Tablo 2. Seçilmiş yıllarda GSYİH içinde sektörlerin payları

2002 2005 2014 2015

Tarım(%) 13,8 11,5 6 6

Sanayi(%) 29,4 29,4 28,3 28,4

İnşaat(%) 4,6 4,2 6 5,8

Risk kelimesinin kökenine bakıldığında ise eski Yunan’da Homeros’un Odyssey destanında sarp kayalıklar 
manasına gelen “rhiza” ve deniz üzerinde karşılaşılması olası tehlikeler anlamına gelen “Rhizikon”dan geldiği 
ve İtalyancadan “risico” İspanyolcada “riesgo” Fransızcada “risque”  Latincede kayalık, uçurum manasına 
gelen  “resicum”, “risicum” kelimeleri ile aynı ifadeyi taşıdığı görülmektedir. Günümüzde tıbbi bilimlerden 
sigortacılığa, finans sektöründen üretim sektörlerine kadar birçok sektör ile ilgisi olan risk kavramının farklı 
literatürlerde pek çok tanımı bulunmaktadır. Finans sektörü açısından irdelendiğinde fonun getirisinin ileriki 
zamanlardaki durumu, yönetim açısından incelendiğinde yönetimin amaçlarının dış ve iç etkenlere bağlı ola-
rak karışılabileceği olumlu ve olumsuz etkenler olarak ifade edilebilir (Yazıcı, 2016).

2. RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ

Risk analizi; çalışanlara, iş yerine ve çevresine maddi-manevi zarar verici niteliğe sahip mevcut olan veya 
olma ihtimali bulunan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelere karşı önlem alınması için yapılması gereken 
çalışmalardır. Öte yandan risk yönetimi; tehlikelerin neden olacağı riskin büyüklüğünü tahmin etme ve var 
olan kontrollerin sağlayacağı faydaları dikkate alarak riskin makul seviyede olup olmadığını irdeleme, önlem-
ler alma sonrasında ise sürekli iyileştirme ve gözden geçirme felsefesi ile devam eden bir yönetim sürecidir. 
Risk analizi kavramı ülkemizde özellikle iş güvenliği mevzuatına son yıllarda girmiş olmasına rağmen diğer 
ülkelerde uzun süreden beri uygulanmaktadır (Oralhan, 2014).

Genel olarak bakıldığında üç sınıf risk değerlendirme tekniğinden söz edilebilir. Bunlar:

1. Kantitatif (nicel)

2. Kalitatif (nitel)
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3. Karma risk analiz yöntemleridir.

2.1. Kantitatif Risk Değerlendirmesi

Riskin matematiksel ve istatiksel yöntemlerle ölçülerek ifade edilmesine dayanan değerlendirme teknikleridir. 
Geliştirilen tekniklere Monte Carlo Simülasyonu, Markov Analizi ve Bayes Ağları örnek verilebilir (Yazıcı, 
2016). Bu örneklerimizi kısaca ifade etmek gerekirse;

Monte Carlo Simülasyonu: Tercih edilen kararlara göre mümkün olan çıktıları olasılıkları ile beraber göste-
ren benzetim tekniğidir.

Markov Analizi: Sistemin durumunu rassal bir yürüyüş ile ifade etmeye çalışan tekniktir.

Bayes Ağları: Sistemdeki tüm değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini irdeleyerek olasılık tabloları oluştu-
rulup ilişki olasılıkları üzerinden risk analizin yapılmasıdır.

2.2 Kalitatif Risk Değerlendirmesi

Tanımlanan risklerin hedefler üzerindeki olası etkilerinin sıralanması şeklinde daha çok sezgilere ve gözlem-
lere dayanarak yapılan değerlendirmelerdir.  L Tipi Matris Analizi, Ön Tehlike-Risk Analizi, Olursa ne Olur 
Analizi, İş Güvenliği Analizi, Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (Hazad and Operability- HAZOP), Hata Ağacı 
Analizi kalitatif risk değerlendirmesine örnek olarak gösterilebilir. Bu metodlardan bazılarını açıklamak gere-
kirse (Yazıcı, 2016); 

L Tipi Matris Analizi: İstenmeyen bir durumun gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde sonucun nasıl 
değerlendirileceğine ilişkin metottur.

Ön Tehlike-Risk Analizi: Var olan sistem içerisindeki potansiyel tehlikeler belirlenerek her tehlike için ola-
sılıklar belirlenir, tehlikeler sıklık ve sonuç diyagramı üzerinde sıraya konur ve önlemler öncelik sırasına göre 
ayrı gruplar halinde ifade edilir.

Olursa ne Olur Analizi: Grup halinde toplanan çalışanlar beklenmeyen bir durumda ne olabileceğini irdeler 
ve toplantıdaki cevaplarını bir sonuç halinde listeler.

Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (Hazad and Operability- HAZOP): HAZOP tekniğinde olursa ne olur 
analizinde olduğu gibi beklenmeyen veya istenmeyen riskli durumlarda ne olacağı tahmin edilerek riski önle-
mek veya tamamen ortadan kaldırmak için yapılması gerek işlemler hakkında çalışmalar yapılır. HAZOP’un 
uygulama aşamaları IEC3 61882 (IEC:International Electrotechnical Commision) uygunluk standartlarında 
detaylı olarak verilmiştir.

Kinney Metodu: Risk skoruna göre, risklerin olumsuz bir duruma sebebiyet vermeden tespit edilip iyileştirme 
ve önlemlerin alınmasını sağlayan metottur.

2.3. Karma Risk Analiz Yöntemleri

Kalitatif ve kantitatif yöntemlerin karma olarak uygulanabildiği yöntemlerdir (Yazıcı, 2016).
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3. İNŞAAT PROJELERİNDE MEVCUT RİSKLER VE YÖNETİMİ

İnşaat çalışmaları, kontrol altında tutulması zor olan iç ve dış etkenlere bağlı olarak kalite maliyet ve zaman 
çerçevesi içerisinde karmaşık tasarım ve üretim işlerinin koordinasyon içerisinde yürütüldüğü birçok aktivi-
teden oluşmaktadır (Genç v.dğr., 2018). Bu iş yürütümü sırasında birçok risk ortaya çıkmakta ve bu riskler 
projenin tasarımdan, inşaat sonrası hizmetlere kadar uzanmaktadır. Sınıflandırmadan da görülebileceği gibi bu 
faaliyetlerde çok sayıda riskin olması kaçınılmazdır. Bu riskleri sınıflandırma yoluna gidilirse 4 grup altında 
toplamak mümkündür Bunlar,

1. Proje tasarım aşamasındaki riskler

2. İnşaat aşaması- organizasyon riskleri

3. Dış-Çevresel etkilerin olduğu riskler

4. Doğal afet/eylem/kaza

Olarak gruplandırılabilir. Bu gruplandırmaları detaylandırdığımızda (Tablo 3) ise birçok etkenin risklerin alt 
başlıkları olarak karşımıza çıktığı görülmektedir (Genç v.dğr., 2018).
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Tablo 3. Risk Gruplarının Detaylandırılması

1-Proje tasarım 
aşamasındaki riskler

Tasarlama sürecinde proje paydaşlarının koordineli çalışmaması (Mimar, 
mühendis, tedarikçiler gibi)

Tasarımdaki hesap hataları ve eksikler

Belirli bir zaman sonra maliyeti artıracak ucuz ve yetersiz çözümlere yer 
verme

Paydaşların geç kalan değişiklik talepleri

Müşteri beklenti ve isteklerinin yanlış algılanması/anlaşılması

Yanlış/eksik hazırlanan sözleşme ve şartnamelerin kabul görmesi

İş akışı programlarında yapılan hatalar

2-İnşaat aşaması- 
organizasyon riskleri

İşletmenin çerçevesi çizilmiş bir yönetim anlayışına sahip olmaması

Uygulamada gerekli yeterliliğe sahip işçi/personele yer verilmesi

Muhtelif sebeplerden ötürü eski/yeni teknoloji ve ekipman kullanımı ile 
süre ve maliyet problemleri ile karşı karşıya kalınması

Projenin bütçe sınırlarını içerisinde tamamlanamaması

Proje uygulamada iş akışına ve programına ayak uyduramama

Sözleşme ve ilavelerindeki gereklilikleri yerine getirememe

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yetersiz tedbir alma ve iş kazaları

3-Dış-çevresel etkiler

Ülke ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin olumsuz 
etkisi

Ödemelerin/hakkedişlerin gecikme yaşaması veya tamamen durması

Mevzuat, yasalar ve standartların değişmesi

Yeni paydaşların projeye katılması ve muhtemel değişiklik talepleri

4-Doğal afet/ Eylem /
Kaza Riskleri

Zemin koşullarının değişmesi

Hava şartlarının kötü gitmesi

Terör eylemlerinin etkisi

Direkt saldırı

Deprem

Boykot

Sel ve taşkın

Heyelan

Kasırga ve hortum

Yangın ve patlama
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Çoğunlukla inşaat projelerinde risk yönetimi Tablo 3’de ifade edilmeye çalışılan risk gruplarının proje üzerin-
de yapacağı etkileri belirleme, etkileri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir seviyedeki risklere karşı önlem-
ler alma şeklinde gerçekleştirilir. Bu sırada kullanılabilecek pek çok teknikte ortak nokta belirsizlik gösteren 
parametrelerin varacağı tüm sonuçlarının göz önünde tutularak irdelenmesi ve bunlara karşı önlemlerin alın-
masıdır. Genel olarak inşaat sektörü proje yönetiminde kullanımı en uygun risk analiz tekniklerinden birisi 
Monte Carlo Simülasyonu ’dur. İnşaat projelerinde 1970’lerden bu yana kullanılan Monte Carlo Simülasyonu 
değişkenleri olasılık dağılımları ile modellemeyi amaçlamaktadır (Birgönül&Dikmen, 1996). Risk analizinin 
özellikle yapılması gerekli olduğu proje tipleri ise

•	Büyük ölçekli yatırım içeren makro-ekonomik projeler

•	Düzensiz nakit akışının olduğu projeler

•	Yeni teknoloji denemeleri içeren büyük projeler

•	Farklı hukuki düzenlemelerin ve sözleşmelerin olduğu projeler

•	Ekonomik ve politik belirsizliklere duyarlı ortamlarda gerçekleştirilen projeler

•	Çevre Koruma ve Güvenlik önlemlerinin yer aldığı projeler olarak listelenebilir (Akboğa, 2018).

4. İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASI

Tablo 3’de gösterilen ve 2. grup risklerde sıralanmış olan iş kazaları dünyada ve ülkemizde büyük bir problem 
olarak karşımıza çıkmakta, gerekli önlemlerin alınması ile belli oranlarda azaltılabilmektedir. Diğer çalışma 
alanlarına kıyasla inşaat sektöründeki iş güvenliği açısından riskleri artıran özelliklerin bir kısmı aşağıda sıra-
lanmıştır (Yazıcı, 2016). 

1. İnşaat sektöründe çok sayıda branş mevcut olup bu branşların kendine özgü riskleri bulunmaktadır.

2. İnşaat işlerinde birden fazla alt yüklenici(taşeron) olabilmektedir.

3. Şantiyeler birden fazla riski aynı anda barındırmaktadır.

4. İnşaat işleri dinamik seyreden işlerdir.

5. Şantiyelerde değişkenlik ve geçicilik fazladır.

6. İş sürecinde işler çeşit itibarı ile değişime uğramaktadır.

7. Şantiyeler merkezi yerden uzak olabilir ve çalışma alanı genellikle doğal iklim koşullarının etkisi altındadır.

8. Çalışanların ve malzemelerin hareketli olması riskleri arttırmaktadır.

9. Projeler değiştikçe personellerde değişebilir.

10. Farklı şantiyelerde özelliklerine göre farklı riskler mevcuttur.

4.1 Sektörde Yaşanan İş Kazalarının Genel Olarak Değerlendirilmesi

İnşaat sektörünün getirdiği ekonomik canlılık ve stratejik önem oldukça dikkat çekici olsa da yaşanan iş ka-
zaları ve bu kazalar sonucunda meydana gelen can kayıpları da ön plandadır. Sadece ülkemizde değil dünya 
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üzerinde de inşaat sektörü en sık ve şiddetli iş kazalarının yaşandığı sektörlerden biridir. Ülkemizde iş kazaları 
ile ilgili olarak istatistikler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmaktadır. Bu veriler araştırmacılar ve 
kamuoyu için önemli bir kaynak niteliğindedir. SGK tarafından yayınlanan istatistiklere göre (Tablo 4) 1992-
2015 yılları arasında 29.590 kişi iş kazası geçirerek hayatını kaybetmiştir. İnşaat sektöründe meydan gelen iş 
kazası sebepli ölüm vakası sayısı ise 9595’tir. Buna göre ülkemizde iş kazası sebebiyle hayatını kaybedenlerin 
%32 si diğer bir ifade ile yaklaşık 1/3’ü inşaat sektörü çalışanıdır (Akboğa, 2018). Ayrıca yaşanan kazaların 
meydana gelme nedenlerine bakıldığında birçok nedenin var olduğu görülmektedir. 

İş kazaları sonuçları çok ağır olan ölüm, meslek hastalığı ve yaralanmalarla birlikte ağır maddi maliyetleri de 
beraberinde getirmektedir. Söz konusu maliyetler; çalışanlar, işverenler ve devlet bağlamında ele alınabilir. 
Müngen tarafından yapılan bir sektörel çalışmada inşaat işleri ile ilgili kazaların nedenleri ve oransal olarak 
değerleri (Tablo 5)  ifade edilmeye çalışılmıştır (Müngen, 2011).

4.2 Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirme

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 2012 yıllında 6331 sayı numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu adı altında ilk kez müstakil bir kanun çıkartılmış ve bu kanun kapsamında da çok sayıda yönetmelik 
yayınlanmıştır. Bu durumda ölüm, yaralanma sakat kalma gibi olayların yaşandığı ve bunların hukuki olarak 
yaptırımlarının olacağından hareketle bir işyerinde ki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kanun ve ilgili 
yönetmeliklere göre tertip edilmesi daha uygun olacaktır.

4.3 Örnek Uygulama

Aşağıda verilecek örnek inşaat sektörüne malzeme temin eden bir gaz beton fabrikasında yapılan risk değer-
lendirmesini içermektedir. Ceylan ve Başhelvacı 5 aşamada yaptığı bu çalışmada olası risklerin risk büyüklüğü 
matris yöntemi ile ifade etmeye çalışmış ve bu risklere karşı yapılması gereken kontrol ve önleme faaliyetlerini 
bir risk analiz tablosunda derlemiştir (Ceylan&Başhelvacı, 2011).
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Tablo 4. Risk düzeylerinin belirlenmesi

ŞİDDET

ÇOK 
CİDDİ 5 CİDDİ 4 ORTA 3 HAFİF 

2
ÇOK 

HAFİF 
1

O
LA

SI
LI

K

ÇOK YÜKSEK 5 YÜKSEK 
25

YÜKSEK 
20

YÜKSEK 
15

ORTA 
10

DÜŞÜK 
5

YÜKSEK 4

ŞİDDET

ÇOK CİDDİ 5

CİDDİ 4

ORTA 3

HAFİF 2

ÇOK HAFİF 1

ÇOK KÜÇÜK

ORTA 3

KÜÇÜK 2

4

YÜKSEK 
20

YÜKSEK 
16 ORTA 12 ORTA 8 DÜŞÜK 

4

ORTA 3 YÜKSEK 
15 ORTA 12 ORTA 9 DÜŞÜK 

6
DÜŞÜK 

3

KÜÇÜK 2 ORTA 10 ORTA 8 DÜŞÜK 
6

DÜŞÜK 
4

DÜŞÜK 
2

ÇOK KÜÇÜK 1 DÜŞÜK 
5

DÜŞÜK 
4

DÜŞÜK 
3

DÜŞÜK 
2

DÜŞÜK 
1

Tablo 4 üzerindeki Yatay eksen 1-5 sayısal değerler arasında belirlenen şiddet seviyesini, Dikey eksen 1-5 
sayısal değerler arasında tehlikenin gerçekleşme olasılığını ifade etmektedir. Risk düzeyi ise Risk = Olasılık 
x Şiddet formülü ile hesaplanmıştır. Tablo 5 ve Tablo 6’da ise olasılık ve şiddet ifadelerine kalitatif olarak 
değerler atanmıştır.

Tablo 5. Risk olasılıklarına atanan değerler

Frekans Olasılık Olasılık 
Değeri

Yılda bir Çok küçük 1

Üç ayda bir Küçük 2

Ayda bir Orta 3

Haftada bir Yüksek 4

Her gün Çok yüksek 5
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Tablo 6. Risklerin şiddetine atanan değerler

Olay Şiddet Şiddet değeri

İş saati kaybı olmayan, ilk yardım 
gerektiren

Çok Hafif 1

İş günü kaybı yok, ilk yardım 
gerektiren

Hafif 2

Hafif yaralanma, tedavili Orta 2

Ölüm, ciddi yaralanma ve meslek 
hastalığı

Ciddi 4

Birden çok ölüm ve sürekli iş 
göremezlik

Çok Ciddi 5

Üretilen yüksek, orta ve düşük risk seviyelerinin kabul edilebilirliği ve bu durumların gerektirdiği faaliyetler 
yine kantitatif olarak Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Risk değerlerine atanmış faaliyetler

Risk 
Değeri

Değerlendirme 
Puanı Faaliyet

Kırmızı Kabul 
Edilemez 15,16, 20,25

Bu riskle ilgili 
hemen faaliyete 

geçilmeli

Mavi Dikkate 
Değer 8,9,10,12

Bu riske münkün 
olduğu kadar 

çabuk müdahale 
edin

Yeşil Kabul 
Edilebilir 1,2,3,4, 5,6

Daha uzun 
vadede müdahale 

edilebilir

Örnek Risk analiz tablosunu 3 aşamada ele alacak olursak; 

1.Aşama-Kontrol Tedbirlerini Belirleme: Bu aşamada risklerin ortadan kaldırılması için uygulamalar yapıl-
mış ve tamamen kaldırılamayan riskler için önleyici tedbirler geliştirilmiş;

•	Daha az riskli yöntem, malzeme veya teçhizat ile ikame

•	Çalışma prosesinin veya teçhizatın tekrardan tasarlanması

•	Tehlikenin izole edilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmıştır.

2.Aşama- Kontrol tedbirlerinin tamamlanması: Tedbirlerin uygulama durumu için çalışma yöntemleri ge-
liştirilmiş, çalışanlar ile belirlenen konular hakkında iletişime geçilmiştir.

•	Eğitim öğretimin sağlanması gerçekleştirilmiştir.
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3.Aşama- İzleme tekrar etme: Alınan tedbirlerin ve uygulanan prosesin yeterliliği kontrol edilmiş,

•	Kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmış mıdır?

•	Kontrol tedbirleri riske uygun mudur?

•	Kontrol tedbirleri doğru şekilde uygulandı mı/uygulanıyor mu?

•	Çalışmalar sonucunda risklere maruziyet ortadan kalktı veya yeterince azaldı mı? sorularına cevaplar aran-
mıştır.

Yapılan çalışmada tespit edilen tehlike ve risklerden alınan bir derleme Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Risk analiz tablosu

Sıra 
No Ünite Tehlike Risk Olasılık Şiddet Sonuç Kontrol Ve Önleme 

Faaliyeti

1 Alüminyum 
Depo

Yangın söndürücü 
eksikliği Yangın 2 5 10 D sınıfı yangın söndürücü 

ve kum standı konulmuştur.

2 Araç Bakım Isınma problemi Meslek 
hastalığı 2 3 6 1 adet ısıtma cihazı 

yerleştirilmiştir.

3 Değirmen 
Ünitesi

Çamur tankları 
üzerinde korkuluk 
bulunmamaktadır

Yaralanma 4 5 20 Korkuluk yapılmıştır.

4 Değirmen 
Ünitesi Gürültü İşitme kaybı 4 4 16

Personele Kulak tıkacı 
verilmiş ve kullanılması için 

levha asılmıştır.

5 Donatı 
Hazırlama

Boya havuzunda 
temizlik yaparken 

boyanın göze 
sıçraması

Yaralanma 2 4 8
Personele Gözlük verilmiş 
ve kullanılması için levha 

asılmıştır.

6 Elektrik 
Atölyesi Elektrik çarpması Yaralanma 2 5 10

Personel Yalıtımlı paspas, 
yalıtımlı baret ve yalıtımlı 

ayakkabı verilmiştir 
kullanılması için levhalar 

asılmıştır.

7 Laboratuvar
Donatı test 

cihazından parça 
sıçraması

Yaralanma 2 3 6 Koruyucu gözlük verilmiş 
ve uyarı levhası asılmıştır.

8 Kazan 25 kg tuz poşetleri 
sırtta taşınıyor Yaralanma 4 5 20 Mekanik taşıma sistemi 

yapılmıştır

9 Kazan Patlama riski Ölüm/
yaralanma 2 5 10

Periyodik kontrollerin 
yapılması ile kazanlar takip 

altına alınmıştır
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 5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Muhtelif kaynaklardaki veriler derlendiğinde inşaat sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) içindeki 
payının arttığı görülmektedir. Sektör gerek ekonomik büyüklüğü, gerekse birçok sektörle malzeme temini, 
hizmet alımı gibi muhtelif ilişki ve faaliyetlerde bulunabilmektedir. Lokomotif sektör olarak nitelendirilen 
inşaat sektöründe; proje tasarım aşamasından doğal afetlere kadar uzan birçok riskin projeler üzerinde etkili 
olduğu ve bu grupların altında da finansal risklerden iş güvenliğine varıncaya kadar farklı alanlarda alt başlık-
lar ile çok sayıda risk sıralanabilmektedir. Bu risklere karşı alınacak önlemlerin neler olacağı ve risklerin nasıl 
yönetilmesi gerektiği hususunda ise kalitatif, kantitatif ve karma değerlendirme esaslı yöntemlerin olduğu ve 
genel olarak inşaat projelerinde de yönetimsel olarak Monte Carlo Similasyonu’nun kullanıldığı görülmüştür. 
Öte taraftan risklerin alt başlıklarında kendine yer bulan iş sağlığı ve güvenliği alanında, 2012 yılında 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkartılmıştır, dolayısı ile iş güvenliği açısından inşaat projelerindeki 
risklerin asgari olarak bu kanun çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği önem arz etmektedir. 

İş güvenliği konusunda değinilen risk analizi çalışmasında gaz beton üretimi yapan tesiste risklerin şiddeti 
matris analiz yöntemi ile kantitatif olarak değerlendirilmiş ve tablolar halinde atanan değerler incelendiğin-
de riskler için yapılacak faaliyetlerde bir önem ve tehlike derecesinin ortaya çıktığı görülmüştür. Derlenen 
risk analiz tablosundaki yapılması gereken faaliyetlere bakıldığında riskin kaynağında yok edilmesi, tolere 
edilebilir ve önlenemeyen riskler içinse bilgilendirme ve koruyucu ekipmanların dağıtılması gerektiği tespit 
edilmiştir. 
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Abstract: Since the issue of flooring is very extensive, it will be examined here only in a limited and only 
structural manner. The flooring forms a surface of the building in constant contact with people, where people 
touch, walk and use it in a variety of ways. Floors can have both sanitary, static, and chemical tasks. Each 
layer added on the coarse floor ceiling is considered flooring. Therefore, the flooring is rarely monolayer. It 
usually consists of 3-6 different material layers. The decisive important functions can be accomplished by the 
partnership of the topmost operating layer and a substrate. There is no ideal flooring. It is the job of the project 
designer to design the most suitable flooring structure for the function. In this report, it is aimed to investigate 
whether the flooring materials which interact with the primary human actions in the space may be suitable for 
the function; interior design and human-space interaction is important for the correct functioning of the fiction. 
It is thought that the obtained values can be a source for interior designers and can guide the properties of the 
materials. Firstly, the theoretical framework is examined and the importance of floor covering in relation to ot-
her components is emphasized. Then, the properties of the materials used in flooring were evaluated according 
to the function of the interior and user actions. The information in the source works is compiled and interpreted 
by comparing the characteristics of the floor covering with each other.

Keywords: Floor, Coatıng Materıals, Covering, Epoxy, PVC (Polyvinyl chloride).

1. INTRODUCTION

Mankind used the materials it provided in the environment conditions in the places and tools it needed during 
all periods of its life with the production methods that it found during its time. With the 19th century industrial 
revolution, the different methods of processing of the materials with the new methods used in the applications 
enabled the creation of new aesthetic values. Iron, which started to be processed and used in this period, has 
been an important innovation that presents a new and aesthetic understanding in buildings and design field. 
With the spread of Post Modernism, the material becomes a symbol in the understanding of design. Every new 
material used in designs brings a different perspective to the design concept and aesthetic values and changes 
it (Lentini, 2001).

In the plan procedure, it first starts with the assurance of the issue, that is, the phase of deciding the capacity in 
the space. A short time later, structure recommendations are displayed by the information gathered about the 
spot and the moves to be made in accordance with the investigation. At this stage, recommendations are disp-
layed to the client through introduction strategies, for example, drawings and models. By deciding the most 
appropriate one among the given and recommended in the plan, every segment comprising the space turns out 
to be genuine by being secured with the chose materials. The significance of floor covering is referenced and 
the elements in the decision of floor covering material are resolved (Zhao et al. 2019).

2. THEORETICAL FRAMEWORK

The representation of the parts of the space comprises of the utilization of materials, which are the methods for 
articulation of inside design. The shading and surface of the materials expands the impact as per the surface 
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wherein they are utilized or gives diverse measurement, which means and idea to the spot. The characteristics 
of the segments that make up the space likewise decide the visual quality in the space and make the ideal cli-
mate (Ha et al. 1996; Barreira and de Freitas, 2007).

Surfaces on the surfaces and the material properties applied are critical in the impression of the inside. Appor-
tioning, accentuating the space and accomplishing the ideal impact can be accomplished by the impact that 
it will make with the physical and compound properties of the material and tissue utilized totally. Notwith-
standing suitable material determination, shading and surface can be utilized to decide the cutoff points of the 
inside without physically separating the inside (Rau et al. 2003; Tarvin and Rau, 2002). 

There might be issues with material changes dependent on work contrasts in the relationship of room segments 
with one another. Not all materials permit a similar capacity or application on a similar segment. By physical 
and synthetic procedures, fake and characteristic materials offer ascent to various strategies for application as 
per every segment. The comprehension of utilizing the freshest materials in space structure with the most pre-
valent highlights inside the system of the open doors offered by innovation; materials might be recognized and 
utilized in zones of their utilization and negligence of their confinements (Okuda et al. 2007).

Floor coatings materials (covering) are the last phase of the basic ground layer in the structure. Other than 
being a mobile part, it frames a base for the discovery of every other segment. The deck material assumes a 
significant job in giving the visual, physiological, acoustic, physical and mechanical characteristics required in 
the space. Deck materials can for the most part be partitioned into three classes as hard floor materials, flexible 
floor materials and light (delicate) floor materials (Russell, 1948; Nikje et al. 2012). 

Notwithstanding the adjustments in the necessities of the client, the diverse material characteristics and the 
continually expanding material potential outcomes make multifaceted nature in the planner’s decision. As 
indicated by this technique, every alternative is given occasions (×) values, contingent upon the proportion of 
demonstrating the normal properties. These qualities are added and the ones with the most elevated worth stay 
as alternatives. This appraisal to decide the appropriateness of the material offers the likelihood to settle on the 
conceivable outcomes (Chang et al. 2005).

The material chose at the component or part level as per the technique created in material determination and 
can be communicated the choice procedure in six phases likewise (Ariyoshi et al. 2008).

•	Partition of room segments, 

•	Assurance of natural variables of these segments, 

•	Assurance of necessities dependent on natural elements, 

•	Capacity and capability of parts as indicated by determined necessities 

•	Alternatives to meet indicated capacities and capabilities, 

•	Look at these alternatives and settle on a choice. 

As indicated by this grouping, the segments of the space are analyzed independently and the characteristics 
of each should be resolved by the capacity required. The material conceivable outcomes that will meet these 
recognized highlights in the most exact manner are assessed. Of the material potential outcomes contrasted and 
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one another, the properties are picked as the covering of that segment which is generally appropriate. Choosing 
what is proper in material determination can be made simpler with the assistance of criteria controlled by capa-
city and activity. The word model alludes to the measure utilized when assessing a movement or article, which 
makes it conceivable to make a subjective or quantitative examination and division with certainty (Mote, 1963; 
Foschino, 2003). 

The idea of standard can be characterized as the particular component that empowers the assurance of the pre-
valence of the properties of the materials that can meet the motivation behind the capacity decided inside the 
points of confinement controlled by nature. At the end of the day, it is viewed as the normal quality estimations 
of the materials utilized by the decided capacities and activities. These criteria change contingent upon the cli-
ent and originator or as indicated by the desires in the space. The selection of materials that help in the molding 
of the inside segments can be assessed as the most appropriate one among the conceivable outcomes that meets 
the client prerequisites and because of the assessments made (Watts, 1995; Berg et al. 2000).

3. FLOOR COATING MATERIALS

Floors that we stroll on consistently, put our effects and are presented to a great deal of power can wear out and 
debilitate step by step. Particularly in zones, for example, processing plants and stockrooms, there is a great 
deal of development and the floors can get old effectively. In any case, even in the homes we live every now 
and then can be dissolved floor. There are many deck materials created to forestall such scraped areas (Miller, 
1974).

The shared belief of recently created deck materials is that they are commonly progressively tough. Along the-
se lines, you have a high possibility of sparing with floor covering materials that can be utilized with no support 
for a significant long time. Be that as it may, the costs you spend on fixing and redesigns will be extensively 
decreased. Notwithstanding being tough, floor covering materials can give a stylish appearance their shading 
assortment and application structures. Epoxy or PVC materials can be favored on the floors where you need 
feel to go to the fore. Expert groups ought to be reached or nitty gritty inquires about ought to be done on the 
web so as to pick the correct material (McCarthy, 1981; Hazeltine and James, 1953).

3.1. Epoxy Floor Coating Materials

Epoxy floor covering tests and applications are among the most well-known and most generally utilized ma-
terials. Epoxy floor covering is the least demanding material to use in industrial facilities and distribution 
centers. It is impervious to wear for quite a while in zones with high physical power. Epoxy flooring materials, 
which can likewise be utilized in wet floors, are favored in lodgings’ pools and water tanks and can be weaved 
with the logos of the organization (Katou, 2004).

1.2. PVC Floor Covering Materials

PVC flooring materials today, low beginning venture costs and working costs, long help life, in view of the 
wide scope of hues and assortments are generally utilized in various territories of floor covers. These coatings 
made of polyvinyl chloride can be perceived in the business world with various names, for example, vinyl, tile 
and adaptable floor covers. PVC floor covering materials can be effectively applied to numerous floors (Forster 
and Jason, 2004).
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PVC is certifiably not a characteristic substance however a manufactured sort of plastic. It is produced using 
ethylene (raw petroleum) and chlorine (found in typical salt). At the point when handled, these materials are 
joined to frame the Polyvinyl Chloride (PVC) material, normally alluded to as vinyl. Warm conductivity, water 
assimilation, oil ingestion is low, electrical and sound protection is high. Because of the nearness of asbestos in 
its arrangement, it is impervious to scraped area and somewhat of burning (Ogino and Yoshio, 2012).

1.3. Polyurethane Flooring Materials

Polyurethane floor covering materials utilized in regions with medium and overwhelming machine load are 
likewise utilized in a stylish manner. Polyurethane floor covers, which are semi-adaptable material utilized in 
break conclusion forms, can be utilized in matt or shiny structure. The distinction with other ground surface 
materials is that it tends to be applied effectively. With its protection from water and synthetics, it stands apart 
as a story covering application in processing plants and pharmaceuticals and concoction areas. Elastic Floor 
Coating Materials: Rubber ground surface materials are the most reasonable material for open air use cont-
rasted with other covering applications. The elastic covering material that we see on the grounds of open air 
sports offices is impervious to every single climate condition (Posten, 1983; Kaufold et al. 2018).

3. RESULTS

Epoxy flooring materials that can oblige every one of these favorable circumstances together show their dis-
tinction with their sensible cost. In open spaces, parking garages and sports edifices, it is favored with its 
shading assortment. Be that as it may, its sterile and residue free structure enables it to be utilized in schools 
and emergency clinics. Here are some of Epoxy floor covering properties: (Tominaga and Nobuo, 2002).

•	Very great protection from water, corrosive and antacid. 

•	Resistant to scraped spot and scraped spot. 

•	Resistant to oil and synthetics. 

•	Dirt surface, simple to clean. 

•	Non-slip surface. 

•	Odorless and sterile. 

•	Prevents the arrangement and development of microorganisms. 

•	Strong holding quality. 

•	It has a wide scope of hues in beautiful applications. 

•	Creates stylish stance. 

•	It gives stylish and wonderful appearance in the regions it is applied. 

•	Long administration life,  

The most unmistakable element of PVC floor covering is its sturdiness. In this manner, it is an exceptionally 
requesting floor covering model (Lewis, 2003).



436

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

•	PVC Floor Coating Properties 

•	It has antibacterial properties. 

•	Hygienic and simple to clean. 

•	Resistant to rust and oil. 

•	It is impervious to pressure. In this way, it is favored in districts with high traffic. 

•	Absorbs clamor. 

•	Flexible and unyielding structures. 

•	Waterproof. 

•	Good heat opposition. 

•	Offers a snappy look and a wide scope of hues and examples. 

•	Low cost. Support costs are as low as assembling costs. 

•	Economical and durable. 

•	It is a flame resistant material structure, which is known as another significant element of the ascent of PVC 
floor covering models on the planet advertise. 

PVC flooring materials, which we see a considerable amount in homes and workplaces, are the motivation be-
hind why they incline toward good costs. Simultaneously, PVC flooring materials are favored in zones presen-
ted to substantial human traffic, for example, emergency clinics and schools because of its stylish appearance 
and the comfort of cleaning with its exceptional structure polyurethane put together strengthening layer with 
respect to it (Jethwa, 1989).

Polyurethane Floor Coating Materials: There are assortments of matte, shiny and shaded surfaces. It is a co-
vering for dusty conditions where residue won’t frame and can be cleaned effectively. This sort of covering 
applied remotely and inside is impervious to sun beams and misshapenings, for example, breaking or dry wear 
(Matsumoto et al. 1992).

•	Dust polyurethane floor covering additionally can cut sound. 

•	The shading contrasts to be utilized on the ground can be checked where residue aggregates. 

•	Decorative and solid, low upkeep, sports, mechanical, and so forth spaces accessible. 

•	Highly scraped spot safe, adaptable and non-slip. 

•	It is extremely impervious to UV beams and doesn’t matt. 

•	Resistant to a specific temperature. - 30 C and 90 C 

•	Does not move subsequent to covering. 



437

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Here are some of Polyurethane Floor Usage Areas: 

•	Office spaces 

•	Shopping centers 

•	Hotels 

•	Sports and wellness corridors 

•	Exhibition corridors 

•	Schools and libraries 

•	Hospitals 

•	Retirement homes 

Here are some of Rubber floor covering properties: (Burkhart and Thorsten, 2004).

•	Resistant to synthetics, water and dampness. 

•	Absorbs clamor. 

•	Highly impervious to cigarette consumes. 

•	Flexible, sway safe 

•	High UV obstruction. 

•	Does not distort because of temperature contrasts. 

•	Hygienic, simple to clean. 

•	Provides warmth and sound protection. 

•	It is sheltered because of its non-slip properties.

4. CONCLUSION

Floor covers are utilized as completing material in ground surface. The more inventive and quality the material 
utilized in ground surface, the better it reacts to the need. These prerequisites incorporate simple cleanability, 
quality, contact temperature, sound penetrability, and reflection properties. Moreover, shading, surface, joint 
sum ought to be focused outwardly. So how to pick the correct ground surface material? 

There are numerous materials that can be utilized in floor covering forms. So as to make the most exact choice 
of these materials and applications, definite research is required. It is additionally valuable to counsel with 
specialists for the determination of ground surface material and get their recommendations. So as to pick the 
correct ground surface material, it is significant that the floor is completely inspected by specialists. During this 
assessment, the requirements of the region and the ground can be resolved precisely. For instance, in territories, 
for example, plants and distribution centers, a story material impervious to stack and physical impacts ought to 
be liked. In choosing the correct floor material, the present state of the floor is additionally compelling. On the 
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off chance that there is an improper covering or application, it ought to be expelled. In this manner, the most 
precise floor covering procedure can be made on solid floor.
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Abstract: Traffic jams have become a significant problem with increasing population. In order to overcome 
this problem, roads and bridges are required to be designed targeting high quality. Since structural safety, 
low-cost and short construction period are significant concerns for the construction of bridge type structures, 
using prestressed reinforced concrete beams which allow carrying significant loads and passing large spans 
with relatively smaller cross sections, become forward. Due to the fact that bridges are designed for long 
term usage, it is also essential to examine their time-dependent behaviours. Besides, realistic and reliable 
results can be achieved by determination of time-dependent behaviours as accurately as possible. Creep, 
shrinkage and relaxation are components of time-dependent behaviour. Shrinkage is affected by the 
characteristics of the material, environmental and boundary conditions. Creep is not only affected with these 
conditions but also affected with loading type and cases. In this study, time-dependent stress and strain 
behaviours of prestressed reinforced concrete member are determined at immediately after prestress transfer 
and 1000 days. Creep and shrinkage effects are calculated by using Eurocode 2 (1992), ACI 209R-92 (2003) 
and CEB-FIP (1990) and relaxation is determined according to AASHTO (2002) practical design principles. 
Curvature, strain and stress values for several locations on the beam are calculated for each design approach. 
Likewise, deflections at mid-span and time relationships are presented in graphics. Analysis results show that 
time-dependent behaviour have substantial effects on structural behaviour of prestressed reinforced concrete 
members. 

Key Words: Creep, shrinkage, relaxation, prestressed reinforced concrete. 

INTRODUCTION 

Concrete members react both instantaneously and time-dependently when they are subjected to external 
loads. Under sustained loads, the deformation of a concrete member progressively increases with time and 
eventually may possibly be greater than its initial value. In order to fulfil the service life, accurate and 
reliable estimations of the immediate and time-dependent deformations of the concrete structures are 
required (Gilbert, 2011: 1). Creep and shrinkage can be calculated with different approaches given in 
Eurocode 2 (1992), ACI 209R (2003) and CEB-FIP (1990) and relaxation can be determined using 
AASHTO (2002) principles. 

AIM  

The aim of this study is determining the effects of time-dependent behaviour on prestressed reinforced 
concrete members. Since creep, shrinkage and relaxation are components of time-dependent behaviour, 
investigation of their effects on stress, strain, and deflections are mainly focused. 
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INTRODUCTION 

Concrete members react both instantaneously and time-dependently when they are subjected to external 
loads. Under sustained loads, the deformation of a concrete member progressively increases with time and 
eventually may possibly be greater than its initial value. In order to fulfil the service life, accurate and 
reliable estimations of the immediate and time-dependent deformations of the concrete structures are 
required (Gilbert, 2011: 1). Creep and shrinkage can be calculated with different approaches given in 
Eurocode 2 (1992), ACI 209R (2003) and CEB-FIP (1990) and relaxation can be determined using 
AASHTO (2002) principles. 

AIM  

The aim of this study is determining the effects of time-dependent behaviour on prestressed reinforced 
concrete members. Since creep, shrinkage and relaxation are components of time-dependent behaviour, 
investigation of their effects on stress, strain, and deflections are mainly focused. 

SCOPE 

In this study, creep and shrinkage are determined using Eurocode 2 (1992), ACI 209R (2003) and CEB-FIP 
(1990) and relaxation is determined considering AASHTO (2002) principles. Stress, strain and curvature 
relationships are derived and a numerical example is presented for evaluation of the time-dependent effects. 
Accordingly, mid-span deflection – time relationship for prestressed reinforced concrete member is 
presented.  

METHOD 

Initial strain and initial curvature values for a prestressed beam member is required to be determined for 
time-dependent analysis.  If normal force and bending moment is known; axial strain (Ɛ0) and curvature (φ) 
values immediately after prestressing can be obtained by Eq (1). 

=  x                                                                                  (1) 

In Eq (1); A, B and I are respectively the area, its first and second moment of the transformed section at time 
t0. Eref is reference modulus of elasticity, N is normal force and M is bending moment. For a practical 
approach, the reference modulus of elasticity is generally chosen as the modulus of elasticity of the concrete. 
Stress in concrete members can be written as Eq (2). In Eq (2); y is the distance below the reference point 
(centroid) O of the layer considered, Ec(t0) is elasticity modulus of concrete at time t0. 

Ϭc (t0) = [Ec(to)]x[Ɛ0(t0)+φ(t0)y]                                                                                                (2) 

Time-dependent effects such as creep and shrinkage for concrete and relaxation for prestressing steel cause 
increase in stress values. For this reason, the increment of stress within t and t0 should be calculated. Age-
adjusted elasticity modulus Ēc (t,t0) method is used in time-dependent calculations. Ēc (t,t0) can be obtained 
using Eq (3) (ACI 209R-92:23). 

Ēc (t,t0) =                                                                                                                    (3) 

The change of strain due to creep and shrinkage of concrete and relaxation of prestressed steel is first 
artificially restrained by application of an axial force ∆N and bending moment ∆M. The total restraining 
forces are calculated as a sum of the contributions of creep, shrinkage and relaxation terms with Eq (4). The 
restraining forces for creep, shrinkage and relaxation can be determined by Eq (5) – Eq (7) (Ghali, 2002: 34-
35).   

 = creep+ shrinkage+ relaxation                                                                            (4) 

creep =                                                                (5) 

shrinkage =                                                                                   (6) 
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relaxation =                                                                                      (7) 

The subscript i refer to a part of the section and m is the total number of concrete parts. Aps is area of 
prestressed steel, yps is distance between prestressed steel and reference, ∆𝜎𝜎’pr is the reduced relaxation of 
prestressed steel during the period from t0 to t. 

Stress that is required to prevent creep and shrinkage at any fibre, Ϭr can be determined with Eq (8). Ɛc(t0) is 
the instantaneous strain and it is given in Eq (8). ∆Ϭc is the stress increments that are developed during the 
period from t0 to t and it can be determined with Eq (9). 

Ϭr = -Ēc (t,t0)x[φ(t,t0) Ɛc(t0) + Ɛcs]                                                                                              (8) 

∆Ϭc = Ϭr +Ēc (t,t0)x[∆Ɛ0 + y∆φ]                                                                                                (9) 

When stresses exceed the tensile strength of concrete, cracks occur in reinforced and partially prestressed 
members. Crack formation of this kind of structural members cause a decrease in stiffness. Decrease in 
stiffness should be taken into account when time-dependent strain and curvature are calculated. In order to 
calculate the cracked section’s behaviour under time-dependent effects, deformation and curvature values in 
the case of uncracked and fully cracked cases are required. 

The total bending moment M and axial force N on section consists of two parts. M1 and N1 represent the 
moment and axial force that are applied uncracked section. Additionally, M2 and N2 represent the moment 
and axial force that are applied on a fully cracked section. N1 and M1 values can be determined by Eq (10) 
and Eq (11) (Ghali, 2002: 248-249). 

N1 = - (A𝜎𝜎0 +B𝛾𝛾)                                                                                                                                    (10) 

M1 = - (B𝜎𝜎0 +I𝛾𝛾)                                                                                                                                     (11) 

The changes in axial strain ∆Ɛ0 and curvature ∆φ due to M1 and N1 can be determined with Eq (12) and Eq 
(13). 

(∆Ɛ0)1= -  x 𝜎𝜎0                                                                                                                                                                                 (12) 

(∆φ)1= -  x 𝛾𝛾                                                                                                                                                                                     (13) 

Deformation and curvature values required for the cracked section is obtained by the interpolation between 
the deformation and curvature values of the uncracked section and fully cracked section. ξ which is a 
dimensionless coefficient and it is used for interpolation. ξ can be determined by using Eq (14). Besides, 
mean curvature φm can be calculated with Eq (15) (Ghali, 2002: 282-283). 

ξ = 1- β1β2                                                                                                                                                                        (14) 

φm= (1- ξ) φ1 + ξφ2                                                                                                                                                                          (15)  

In Eq (14), 𝜎𝜎1max is the value of the tensile stress at the extreme fibre which would occur due to the applied N 
and M with the assumption of no cracking. β1 is a coefficient which depend on adherence between 
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The changes in axial strain ∆Ɛ0 and curvature ∆φ due to M1 and N1 can be determined with Eq (12) and Eq 
(13). 

(∆Ɛ0)1= -  x 𝜎𝜎0                                                                                                                                                                                 (12) 

(∆φ)1= -  x 𝛾𝛾                                                                                                                                                                                     (13) 

Deformation and curvature values required for the cracked section is obtained by the interpolation between 
the deformation and curvature values of the uncracked section and fully cracked section. ξ which is a 
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ξ = 1- β1β2                                                                                                                                                                        (14) 

φm= (1- ξ) φ1 + ξφ2                                                                                                                                                                          (15)  

In Eq (14), 𝜎𝜎1max is the value of the tensile stress at the extreme fibre which would occur due to the applied N 
and M with the assumption of no cracking. β1 is a coefficient which depend on adherence between 

reinforcement and concrete. β2 is a coefficient which depend on loading. Values of curvature, φ1 and φ2 are 
calculated considering that the section is uncracked and fully cracked.  Finally, deformation at the midpoint 
of the structural element after time-dependent effects can be calculated using the deformation and curvature 
values. 

NUMERICAL ANALYSIS 

In the numerical analysis part, a prestressed reinforced concrete beam, which is shown in Figure 1, is 
considered for time-dependent analysis. Bending moment that is due to self-weight of the member is 
calculated as 562.2 kNm and is assumed to be applied at age t0=60 days. Likewise, tension in prestressed 
tendon before load transfer is accounted as 3910 kN (20 cables x 195.5 kN/cable). Afterwards, due to the 
application of extra dead load and live loads, 2330 kNm additional bending moment is considered. These 
loads cover vehicle loads and constructional details such as guardrails. The prestressed beam is designed 
using C40/45 concrete. Modules of elasticity of concrete at age t0 and t are Ec(t0)= 30.9 GPa and Ec(t)= 40 
GPa, respectively. Modules of elasticity for reinforcement is Ens=Eps= 200 GPa. Reinforcement areas at 
bottom and top of the section are 923 mm2 and 1607 mm2, respectively. In addition, prestressed steel area is 
accounted as 2800 mm2. Reduction due to relaxation is determined as -17.285 MPa according to AASHTO 
(2002) approach. 

 

Figure 1. Prestressed reinforced concrete beam. 

Creep and shrinkage effects are calculated according to Eurocode 2 (1992), ACI 209R (2003) and CEB-FIP 
(1990) and results are compared with each other. In calculations, t0= 60 days is accounted as the first day of 
load application. In the numerical analysis, relative humidity is 80%, slump 150 mm, fine aggregate ratio is 
48%, cement amount is 420 kg/m3 and air content is 6%. Creep coefficient and shrinkage strain time 
relationships are calculated for the prestressed reinforced concrete member and results are shown in Figure 2. 
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Figure 2. Creep coefficient and shrinkage strain time relationships according to Eurocode 2 (1992), 
ACI 209R (2003) and CEB-FIP (1990) approaches. 

Calculation of deformation and curvature values caused by creep and shrinkage at t=1000 days which are 
determined by ACI 209R (2003) are explained in details in this part. The area of the transformed section, its 
first and second moments about an axis through O are calculated as A=5018.9 cm2, B=5361.6 cm3 and 
I=7725131 cm4, respectively. Strain and curvature, immediately after prestressing of the prestressed beam at 
time t0=60 days are calculated as Ɛ0(t0)=-0,000185975 and φ(t0)=0,000252825 m-1 by using Eq (1). These 
strain and curvature values are used for determining stresses at top and bottom fibres. Time dependent 
calculation results are presented in Figure 3.  

 

Figure 3. Strain, curvature and stress a) values at immediately after prestress transfer b) value 
changes during the period 60 days to 1000 days. 

Age-adjusted elasticity modulus is calculated by using Eq (3) and it is determined as Ēc(t,t0)= 19.697 GPa. 
The properties of the age-adjusted transformed section is calculated as A=5216.3 cm2, B=8440 cm3 and 
I=8131200 cm4. Stress that is required to prevent creep and shrinkage at top and bottom fibres are 
determined as Ϭr(top)=8.042 MPa, Ϭr(bottom)=13.281 MPa using Eq (8). Total restraining forces and 
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moments are calculated with Eq (4) and derived as =4913.690 kN and =314.378 kNm. Increments of 
axial strain and curvature are calculated as ∆Ɛ0=-0,000475858 and ∆φ=-0,00014690 m-1 by using restraining 
forces and moments. The stress increments that develop during the period 60 days to 1000 days are 
calculated as ∆Ϭc(top)=0.231 MPa, ∆Ϭc(bottom)=2.287 MPa and it shown in Figure 3. Moments and axial 
forces are applied to uncracked and fully cracked sections and their results are determined as N1=2260.475 
kN, M1=470.373, N2=-2263.475 kN and M2=1859.626 kNm, respectively. Therefore, changes in axial strain 
and curvature due to M1 and N1 are determined as (∆Ɛ0)1=0.000113 and (∆φ)1=0.000149 m-1 with Eq (12) 
and Eq (13). Depth of compression zone is 0.345 m under the top of cross section. For fully cracked section, 
the transformed area, its first and second moments about an axis through the reference point O are calculated 
as A=2262.542 cm2, B=-66103.958 cm3 and I=3920300 cm4. Changes in axial strain and in curvature 
produced by N2 and M2 are (∆Ɛ0)2=-0.000191 and (∆φ)2=-0.001507 m-1. Curvature in fully cracked section is 
obtained by summing up the values of curvatures and it is obtained as φ2=0.00125679 m-1. Similarly, the 
total curvature for uncracked section is calculated as φ1=0.000354302 m-1. Maximum stress at the bottom 
fiber of uncracked section is 𝜎𝜎1max= 5.746 MPa. The interpolation coefficient between uncracked section and 
fully cracked section is calculated as ξ=0.853. Therefore, mean curvature at mid-span is obtained as 
φm=0.00112452 m-1. Same approach is repeated for beam ends for finding the relevant curvature. As a result, 
mid-span vertical deflection is calculated as 3.99 cm by using the curvature values at mid-span and beam 
ends. The procedure summarized above is also applied using CEB-FIP (1990) and Eurocode 2 (1992) 
approaches for various time periods. Likewise, mid-span vertical deflections of beam member are calculated 
using these approaches. 

RESULTS 

Curvatures for prestressed reinforced concrete beam are calculated for immediately after prestress transfer 
and for t=1000 days. Results are given in Figure 4, Figure 5 and Figure 6.  

 

Figure 4. Curvature of prestressed reinforced concrete beam at t0=60 days and t=1000 days using 
ACI209 (2003) approach. 
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Figure 5. Curvature of prestressed reinforced concrete beam at t0=60 days and t=1000 days using 
CEB-FIP (1990) approach. 

 

Figure 6. Curvature of prestressed reinforced concrete beam at t0=60 days and t=1000 days using 
Eurocode 2 (1992) approach. 

Vertical deflections at the mid-span of the beam are determined for each code-based approach and results are 
presented in Figure 7 for comparison.  

 

Figure 7. Time-dependent vertical deflections at the mid-span of the beam 



447

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

 

Figure 5. Curvature of prestressed reinforced concrete beam at t0=60 days and t=1000 days using 
CEB-FIP (1990) approach. 

 

Figure 6. Curvature of prestressed reinforced concrete beam at t0=60 days and t=1000 days using 
Eurocode 2 (1992) approach. 

Vertical deflections at the mid-span of the beam are determined for each code-based approach and results are 
presented in Figure 7 for comparison.  

 

Figure 7. Time-dependent vertical deflections at the mid-span of the beam 

Time-dependent analysis results show that vertical deflection at mid-span of the beam is calculated higher 
than the other approaches when ACI 209R (2003) approach is used.  

DISCUSSION 

In this study, time-dependent stress and strain that are caused by creep, shrinkage and relaxation are 
calculated for a prestressed reinforced concrete member. Numerical analysis results are summarized as 
below. 

Numerical analysis results show that initial curvatures, which occur after the load application to the 
structural element, increase by time. Time-dependent analysis results show that curvature increased by 76% 
for beam ends and 15% for mid-span of the beam at the end of t=1000 days using ACI209 (2003) approach. 
Likewise, similar behaviour is observed for Eurocode 2 (1992) and CEB-FIP (1990) approaches. 

Additionally, mid-span deflections considering creep and shrinkage are determined using ACI 209R (2003), 
Eurocode 2 (1992) and CEB-FIP (1990) approaches. Numerical analysis results for the beam member show 
that mid-point deflections determined according to ACI 209R (2003) is 10% higher than Eurocode 2 (1992) 
and 17% higher than CEB-FIP (1990) approach. All these code-based approaches present an increase in 
vertical mid-span deflection. Main differences in-between these approaches are due to their calculation 
methodologies and analysis parameters. For this reason, time-dependent analysis approach should be 
carefully selected for determining the prestressed reinforced concrete member’s time-dependent behaviour. 
Consequently, realistic and reliable structural analysis results can be achieved by determination of time-
dependent behaviours as accurately as possible. 
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Öz: Endüstride sıkça kullanılan DA-DA dönüştürücüler enerjinin akış yönü bakımından tek ve iki yönlü 
olarak ikiye ayrılır. İki yönlü DA-DA dönüştürücüler enerji, otomotiv ve demiryolu, havacılık ve uzay gibi 
çeşitli endüstrilerde batarya ile DA barası arasında iki yönlü güç aktarımında önemli rol üstlenmektedirler. 
İki yönlü DA-DA dönüştürücüler izolesiz ve izoleli olmak üzere iki çeşittir. İki yönlü izoleli dönüştürücüler 
için, endüstride, geleneksel ikili aktif köprü (DAB – Dual Active Bridge) topolojiler çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca bu topolojilerden türetilmiş iki seviyeli karma topolojilerin yanı sıra üç seviyeli 
topolojiler de mevcuttur. Ancak mevcut topolojiler, maliyet, verimlilik ve güvenilirlik açısından ele 
alındığında, her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Genel olarak endüstride 
yönelim iki seviyeli geleneksel topolojilerden üç seviyeli modern topolojilere doğrudur. Uzun yıllar evirici, 
doğrultucu ve DA-DA dönüştürücü uygulamalarında, I-tipi olarak bilinen üç seviyeli nötr kenetlemeli (I-
NPC) topolojiler kullanılmıştır. Ancak maliyet ve güvenlik baskıları, endüstride I-tipi topolojinin muadili 
olan ve T-tipi olarak bilinen, üç seviyeli T-tipi nötr kenetlemeli (T-NPC) topolojinin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.  Bu çalışmada, iki yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücü topolojisinin iki yönlü iki 
seviyeli yarım köprü ve tam köprü DA-DA topolojileri ile maliyet, verim, anahtarlama elamanlarının akım 
ve gerilim stresleri açısından karşılaştırması yapılmıştır. 2kW gücünde tasarlanan iki yönlü DA-DA 
dönüştürücülerin benzetim çalışması PSIM programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: iki yönlü, DA-DA dönüştürücü, iki seviyeli, üç seviyeli, T-tipi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Alternatif Akım (AA) dağıtım sistemi bugünlerde en yaygın kullanılan dağıtım sistemi olmasına rağmen 
Doğru Akım (DA) dağıtım sistemi elektrikli araçlar ve yenilebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasından 
dolayı geleceğin güç dağıtım sistemi olarak umut verici bir çözümdür (Baran, Mahajan, 2003; Kumar, Zare, 
Ghosh 2017). DA-DA dönüştürücüler DA dağıtım sisteminde güç akışını kontrol etmekten ve gerilim 
seviyesini artırmaktan veya azaltmaktan sorumludur. Bu yüzden DA-DA dönüştürücülerde güvenilir ve 
verimli güç akışı sağlanabilmesi önemli bir konudur. Endüstride sıkça kullanılan DA-DA dönüştürücüler güç 
akış yönü bakımından tek ve iki yönlü olmak üzere ikiye ayrılır. İki yönlü DA-DA dönüştürücü, güç 
kaynaklarını ve depolama elemanlarını birbirine bağlayan ve güç akışını yöneten dönüştürücüdür (Su, 
Cunningham, Tang 2007). Son zamanlarda fotovoltaik paneller ve rüzgar türbinleri temiz enerji kaynağı 
olarak enerji üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. İki yönlü DA-DA dönüştürücü, yenilenebilir enerji 
sistemlerinde fazla enerjinin depolama birimine aktarılmasında ve gerektiğinde kullanılmak üzere DA baraya 
geri dönüşümünde kullanılır (Michon ve diğerleri 2004). Elektrikli araç uygulamalarında, yardımcı bir enerji 
saklama pili yardımıyla elektrikli makine tarafından beslenen rejenerasyon enerjisi depolanır. Buna ek 
olarak, iki yönlü da-da dönüştürücünün, araç başlatma, hızlanma ve tepe tırmanışı sırasında yüksek gerilim 
barasının gerilimini yükseltmek için yardımcı pilden güç çekmesi gerekir. Akım yönünü ve dolayısıyla gücü 
tersine çevirebilme yeteneği ile iki yönlü da-da dönüştürücüler her iki yönde ve iki DA güç kaynağı arasında 
güç aktarımını sağlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır (Lai ve diğerleri 2007: 766-777). Hava 
aracının ihtiyaç duyduğu başlangıç enerjisi, geleneksel jeneratör yerine, batarya ve/veya süper kapasitörden 
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oluşan enerji depolama biriminden karşılanır. Enerji, başlangıç anında BDC dönüştürücü vasıtası ile 
depolama sisteminden DA baraya doğru aktarılır. Hava aracı normal çalışmasına başladıktan sonra marş 
jeneratörü üzerinden DA baraya aktarılan enerji, iki yönlü dönüştürücü vasıtası ile enerji depolama biriminde 
depolanır (Devillers ve diğerleri 2014: 391-402). 

AMAÇ  

Bu çalışmada, 2 kW güçlerinde tasarlanan iki yönlü iki seviyeli yarım ve tam köprü izoleli DA-DA 
dönüştürücüler ile üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücünün maliyet, verim, anahtarlama 
elamanlarının akım ve gerilim stresleri bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca doğrulama amacıyla 
PSIM benzetim programı ile yapılan simülasyon sonuçları gösterilmiştir. Simülasyon programında iki yönlü 
dönüştürücüler sürekli akım çalışma modunda (CCM) tasarlanmış ve analizi yapılmıştır. 

KAPSAM 

İki Yönlü İki Seviyeli Yarım Köprü İzoleli DA-DA Dönüştürücü  

Bu çeviricilerin diğer bir adı da İkili aktif yarım köprü DA-DA dönüştürücülerdir. Şekil 1’de gösterildiği gibi 
her bir köprüde ikişer anahtardan oluşan dört anahtarlı yapıya sahiptir.  

 

Şekil 1: İkili aktif yarım köprü  

İkili aktif yarım köprü DA-DA dönüştürücüler diğer iki yönlü DA-DA dönüştürücülerine göre daha az 
anahtarlama elemanı içerdikleri için daha düşük maliyetlidirler. Fakat yarım köprü DA-DA dönüştürücülerde 
asimetrik anahtarlama nedeniyle izolasyon trafosunun doyması söz konusudur. Bu kısıttan dolayı yarım 
köprü DA-DA dönüştürücüler kısıtlı bir çalışma oranına müsaade etmektedirler (Bandeira, Barbi 2017: 
4210-4218). Bu topoloji düşük giriş gerilimi ve düşük çıkış gücü gerektiren uygulamalar için uygun olabilir. 
Verim açısından incelendiğinde yarım köprü anahtar kombinasyonu en düşük değere sahiptir (Schweizer ve 
diğerleri 2010: 391-396).    
 

İki Yönlü İki Seviyeli Yarım Köprü İzoleli DA-DA Dönüştürücü  

Bu çeviricilerin literatürdeki diğer bir adı ikili aktif tam köprü – dual active bridge (DAB) dönüştürücüdür. 
Şekil 2’de gösterilen ikili aktif tam köprü DA-DA dönüştürücüler her bir köprüde dörder anahtardan oluşan 
sekiz anahtarlı yapıya sahiptirler.  
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Şekil 2: İkili aktif tam köprü - dual active bridge (DAB) 

İkili aktif tam köprü DA-DA dönüştürücüler yüksek güç yoğunluğu, çift yönlü güç aktarma kabiliyeti ve 
simetrik anahtarlama yapısı nedeniyle en çok tercih edilen topolojilerdir. Her iki köprüdeki sekiz anahtar da 
bara gerilimine maruz kaldıkları için daha sonra bahsedilecek olan topolojilere göre anahtar gerilim stresleri 
açısından dezavantaja sahiptirler. Bu nedenle maliyet açısından bakıldığında sekiz anahtarlı muadillerine 
göre daha yüksek maliyete sahiptirler. Verim açısından incelendiğinde ise topolojinin doğası gereği 
gerçekleşen geri güç aktarımı DA-DA dönüştürücünün verimini düşürmektedir. Ancak yine de ikili yarım 
köprü muadilleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek verime sahiptirler (Bandeira, Barbi 2017: 4210-4218). 

İkili Aktif Üç Seviye T-tipi Köprü – Dual Active Three Level T-type Bridge 

İkili aktif üç seviye T-tipi köprü DA-DA dönüştürücü Şekil 3’te gösterildiği gibi her bir köprüde dörder 
anahtar olmak üzere toplam sekiz anahtardan oluşmaktadır(Demirel, Arifoglu, Kalayci 2018: 61-71).  

 

Şekil 3: İkili aktif üç-seviye T-tipi köprü 

T-tipi köprüde dikey anahtarların anahtar gerilim ve akım stresleri yarım köprüyle aynı değere sahiptir. 
Yarım köprüdeki anahtar sayısı T-tipi köprünün yarısı kadardır. Bu durum anahtarlama kayıplarını çok 
artıracağı düşünülse de hem T-tipi köprüdeki dikey anahtarların geçiş anındaki gerilim streslerinin yarım 
köprüye göre yarıya düşmesi, hem de T-tipi köprüde ilave edilen yatay anahtarların iletim sürelerinin çok 
kısa olması verim üzerindeki negatif etkinin beklenildiğinden az olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca yarım 
köprüdeki geri güç aktarımı, T-tipi köprüye göre daha düşüktür. Bu durumun verim üzerine pozitif etkisi 
vardır. İlave olarak yarım köprü simetrik anahtarlamaya uygun değildir ancak T-tipi köprü simetrik 
anahtarlamaya uygundur. Bu durum yarım köprüde izolasyon trafosunda doymaya sebep olurken T-tipi 
köprüde izolasyon trafosunda doymaya sebep olmamaktadır (Bandeira, Barbi 2017: 4210-4218). 
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T-tipi izole DA-DA dönüştürücüler daha az bileşen ve daha basit bir devre yapısı sunar. Tablo I’de Yarım 
Köprü, Tam Köprü, I- tipi ve T-tipi izole DA-DA dönüştürücülerin devre bileşenleri sayılarının 
karşılaştırması, gerilim ve akım stresleri, diğer performans sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 1:  İki Yönlü DA-DA çalışmadaki çevirici türlerinin özelliklerinin karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi.(Bandeira, Barbi 2017: 4210-4218; Daneshpajooh, Bakhshai, Jain 2011: 1296-1301; He ve 
diğerleri 2006: 727-735; Higa ve diğerleri 2015: 6344-6351; Mehdipour, Farhangi 2011; Sfakianakis ve 
diğerleri 2016: 1-10; Stein, De Novaes 2015: 239-244) 

 

T-tipi köprüde anahtar akım stresleri tam köprü muadiline göre yüksek, anahtar gerilim stresleri ise tam 
köprü muadiline göre iki anahtarda eşit, diğer iki anahtarda ise yarısı kadardır. Yüksek gerilimli anahtar 
maliyetleri yüksek akımlı anahtar maliyetlerine göre daha fazla olduğu için T-tipi köprü, tam köprü 
muadiline göre daha düşük maliyetlidir. Ayrıca düşük gerilim seviyesine sahip anahtarlar küçük iletim 
direnci ve düşük parazittik çıkış kapasitesine sahip olduklarından üç seviyeli anahtar kombinasyonları 
yüksek güç seviyesi ve giriş gerilimi gerektiren uygulamalarda kullanılmaya uygundurlar. Tam köprü 
anahtar kombinasyonuna ve üç seviyeli anahtar kombinasyonuna sahip DA-DA dönüştürücüler benzer 
karakteristiğe sahiptirler. Bu iki anahtar kombinasyonu arasından hangisinin tercih edileceği ise bara 
gerilimine bağlıdır (Bandeira, Barbi 2017: 4210-4218). Ayrıca T-tipi topolojide geri güç aktarımı söz konusu 
olmadığından tam köprü topolojilerine göre daha yüksek verime sahiptir. I-tipi köprüde bulunan ilave dört 
adet diyot T-tipi köprüde bulunmamaktadır. Referans (Schweizer ve diğerleri 2010: 391-396)’de raporlanan 
verim analizine göre T-tipi köprü I-tipi köprüye göre düşük frekanslarda daha yüksek verime sahiptir. 

YÖNTEM 

Şekil 4, 5 ve 6’da yarım köprü, tam köprü ve T-tipi topolojilerin PSIM programı ile yapılan simülasyonları 
verilmiştir. Tüm topolojilerde ortak olarak endüktans değeri devrenin sürekli akım modunda çalışabilmesi 
için gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra 𝐿𝐿𝑟𝑟 = 35𝜇𝜇𝜇𝜇’dir. Anahtarlama frekansı 50𝑘𝑘𝜇𝜇𝑘𝑘’dir. Trafonun 
mıknatıslanma endüktansı; 50 kHz anahtarlama frekansı için 𝐿𝐿𝑚𝑚 = 500𝜇𝜇𝜇𝜇’dir Dönüştürücülerin çıkış yükü 
80𝛺𝛺 ve çıkış gücü maksimum 2𝑘𝑘𝑘𝑘 olarak ayarlanmıştır. Benzetim çalışmasında açık çevrim SPS (Sadece 
faz kaydırmalı) kontrol kullanılmıştır. Bu kontrol yöntemi iki yönlü çeviriciler için uygulaması en kolay 
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kontrol yöntemidir. Tüm simülasyonlarda fsw; devrenin anahtarlama frekansıdır. Tüm parametreler tam 
yükte çalışma için belirlenmiştir. 

 

Şekil 4: İki Yönlü iki seviyeli ikili aktif yarım köprü izoleli DA-DA topolojinin PSIM simülasyonu 

Şekil 4’deki yarım köprü topolojinin benzetim çalışmasında MOSFET’lerin iletim direnci 0.041𝛀𝛀, diyot ileri 
gerilim düşümü ise 0.9V’dur. Yarım köprü devresindeki 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, 𝑄𝑄1, 𝑄𝑄2 anahtarlarının çalışma oranı %47’dır. 
𝑆𝑆1 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑆𝑆2 arasındaki faz farkı 180°’dir. 𝑆𝑆1-𝑄𝑄1, 𝑆𝑆2-𝑄𝑄2 arasındaki faz farkı ise 40.65°’dir. 

 

Şekil 5: İki Yönlü iki seviyeli ikili aktif tam köprü izoleli DA-DA topolojinin PSIM simülasyonu 

Şekil 5’te tam köprünün PSIM benzetim çalışmasında güç devresi verilmiştir. Tam köprü topolojisinde 
kullanılan anahtarlama elemanları, yarım köprü topolojisinde kullanılanlarla aynıdır. Tüm anahtarlar %50 
çalışma oranı ile sürülmektedir.  𝑆𝑆1-𝑄𝑄1, 𝑆𝑆2-𝑄𝑄2, 𝑆𝑆3-𝑄𝑄3, 𝑆𝑆4-𝑄𝑄4 anahtarlarına ait sürme sinyalleri arasındaki faz 
farkı değeri 8.6°’dir. 

 

Şekil 6: İki Yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA topolojinin PSIM simülasyonu 
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Şekil 6’da benzetim çalışmasında yatay kollardaki MOSFET’lerin (iletim direnci 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=0.029𝛀𝛀, diyot ileri 
gerilim düşümü=1.3V) olarak alınmıştır. Dikey kollardaki MOSFET’lerin ise (iletim direnci 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=0.041𝛀𝛀, 
diyot ileri gerilim düşümü=0.9V)’dur. Filtre kapasitörünün değeri 100𝜇𝜇𝜇𝜇 ,seri direnci ise 0.01ohm 
alınmıştır. 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2,𝑄𝑄1, 𝑄𝑄2 anahtarlarının çalışma oranını %44’dır. Diğer yatay anahtarlar (𝑆𝑆3-𝑆𝑆4, 𝑄𝑄3-𝑄𝑄4) %50 
çalışma oranında sürülür. 𝑆𝑆1 − 𝑄𝑄1, 𝑆𝑆2 − 𝑄𝑄2, 𝑆𝑆3 − 𝑄𝑄3, 𝑆𝑆4 − 𝑄𝑄4 anahtarlarına ait sürme sinyalleri arasındaki 
faz farkı hesaplamalara göre 𝛿𝛿 = 42.38° olarak bulunmuştur. 

BULGULAR 

Topolojilerin maliyet ve verim karşılaştırması 

Benzetim sonuçlarına ait Şekil 7(a)’da yarım köprü, tam köprü ve T-tipi köprüye ait devrelerde kaynaktan 
çekilen akımın dalga şekilleri verilmiştir. Şekil 7(b)’de ise çıkış akım ve gerilimlerine ait dalga şekillerini 
göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Vgiriş = 400V ve Vçıkış = 280V durumunda topoloji verimleri sırasıyla 
ɳHB = %95.9, ɳFB = %97.16, ɳTT = %99.2 olarak gerçekleşmektedir.     

(a) (b)
Şekil 7: Yarım köprü, tam köprü, T-tipi köprü topolojilerinin benzetim sonuçları ( Vgiriş = 400V ve Vçıkış =

280V durumunda) ; (a) Kaynak akımları, (b) Yük akımları ve yük gerilimleri 

 

Şekil 8: İki Yönlü DA-DA çalışmadaki çevirici türlerinin maliyet ve verim oranları 

Şekil 8’de incelenen topolojilerin anahtarlama elemanı maliyetleri hesaplanmıştır. Buna göre sırasıyla tam 
köprü yüksek maliyetli, T-tipi köprü orta, yarım köprü ise düşük maliyetlidir. Verim oranları ise Vgiriş =
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400V ve Vçıkış = 280V durumunda hesaplanmıştır. Yarım ve tam köprüde giriş akımında geri reaktif güçten 
dolayı verim düşüktür. 

Topolojilerde kullanılan anahtarların akım ve gerilim streslerinin karşılaştırılması 

Şekil 9’dan görüleceği üzere tüm köprülerdeki S1 anahtarının gerilim stresleri eşittir. Diğer yandan T-tipi 
köprünün S1 anahtarının akım stresi yarım köprünün S1 anahtarının akım stresine eşit, tam köprü S1 
anahtarının akım stresinin iki katıdır. Fakat T-tipi köprüde S1 anahtarının anahtarlama geçiş anındaki gerilim 
stresi tam köprüdeki S1 anahtarının gerilim stresinin yarısına eşit olduğundan tam köprüye göre, anahtar 
akım stresinden kaynaklanan anahtarlama kayıp dezavantajı ortadan kalkmaktadır. T-tipi köprüdeki S3 
anahtarının akım stresi tam köprüdeki S3 anahtarının akım stresinden yüksektir. Ancak, akımın darbe 
genişliği tam köprüye göre yaklaşık sekizde bire düşmüştür. Bu durumun iletim kaybını azaltarak verimi 
artırır. Şekil 9’da tam köprünün S3 anahtarlarına ait akım gerilim stresleri S1 anahtarı ile aynı olduğu için 
verilmemiştir. 

Şekil 
9: Yarım köprü, tam köprü, T-tipi köprüye ait S1 ve T-tipi köprüye ait S3 anahtarının (a) gerilim ve (b) akım 

stresleri (Tam yükte: Vgiriş = 400V ve Vçıkış = 400V durumunda) 

SONUÇ 

Yarım köprü, tam köprü ve T-tipi köprü topolojilerine ait iki yönlü güç aktaran devrelerin benzetimi PSIM 
programı yardımıyla yapılmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre yarım köprü ve tam köprü topolojilerinde 
anahtarlama geçişlerinde endüktans akımı kaynağa doğru akmaktadır. Bu sirkülasyon akımları güç kaybına 
neden olmakta ve verimi düşürmektedir. Maliyet olarak yarım köprü ucuz olmasına rağmen verimde en 
düşük performansı sergilemiştir. Ayrıca, yarım köprü de asimetrik anahtarlama nedeniyle izolasyon 
trafosunun doyması söz konusudur. Topolojilerin maliyet ve verim performanslarına bakıldığında T-tipi 
topoloji öne çıkmaktadır. Topolojilerin akım ve gerilim streslerine bakıldığında ise üç seviyeli T-tipi topoloji 
diğer iki seviyeli topolojilerden üstündür. 
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Öz: Günümüzde elektrik talebinin artması, çevresel sorunlar ve enerji krizi endişeleri ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı hibrit sistemler daha fazla dikkat çekmektedir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları rastgele 
değişen özelliklere sahiptir ve bu nedenle yüklere güvenilir güç sağlamak için bir enerji depolama sistemine 
ihtiyaç vardır. Bu depolama sistemi ile DA bara arasındaki iki yönlü güç akışını yalnızca iki yönlü DA-DA 
dönüştürücüler sağlayabilir. İki yönlü DA-DA dönüştürücülerde, üç seviyeli topolojiler, iki seviyeli 
topolojilere göre anahtarlama elemanlarında daha düşük gerilim stresi oluşturduğundan iki yönlü güç 
aktarmada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Üç seviyeli topolojiler, I-tipi NPC ve T-tipi NPC olmak 
üzere iki çeşittir. T-tipi NPC anahtar kombinasyonu, I-tipi NPC anahtar kombinasyonuna göre daha 
güvenilirdir. I-tipi NPC anahtar kombinasyonunda bulunan fazladan iki diyot, T-tipi NPC anahtar 
kombinasyonunda bulunmamaktadır. Bu nedenle T tipi NPC anahtar kombinasyonu akım yolunu kısaltarak 
iletim kayıplarını azaltmaktadır. T-tipi NPC anahtar kombinasyonunda, I-tipinde bulunan fazladan iki anahtar 
olmadığından maliyeti daha düşüktür. T tipi anahtar kombinasyonu avantajlarından dolayı iki yönlü güç 
aktarımında kullanılmış ve sürekli akım çalışma modunda (CCM- Continuous Conduction Mode) analizi 
henüz yapılmıştır. Bu çalışmada, iki yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücünün süreksiz akım 
çalışma modundaki (DCM- Discontinous Conduction mode) detaylı analizi yapılmıştır. İki yönlü T-tipi DA-
DA güç aktarımı topolojisini DCM modundaki çalışmasını doğrulamak için PSIM programı yardımıyla 
benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim çalışmasında kontrol yöntemi olarak sadece faz kaydırmalı (SPS) 
modülasyon kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: DCM, İki Yönlü, DA-DA Dönüştürücü, T-tipi, Sadece Faz Kaydırmalı (SPS) 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Son zamanlarda, artan enerji ihtiyacı, mevcut enerji kaynaklarının kısıtlı olması, çevre üzerinde olumsuz 
etkiler göz önüne alındığında endüstri güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmiştir. 
Rüzgar, güneş gibi yenilebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisinin depolanarak verimli ve kararlı 
bir biçimde kullanılabilir. Elektrik enerjisinin depolanması ve geri kullanılabilmesi için iki yönlü güç akışı 
sağlayabilen dönüştürücülere gerek vardır. İki yönlü güç akışı sağlayabilen literatürdeki en popüler topoloji, 
Dual Active Bridge (DAB) olarak da bilinen, ikili tam köprü yapıya sahip izoleli DA-DA dönüştürücüdür 
(Kheraluwala ve diğerleri 1992). İki yönlü üç seviyeli topolojiler, I-tipi ve T-tipi olmak üzere iki türdür. I-tipi 
anahtar kombinasyonunda akım yolu üzerinde yarıiletken ve ona ek diyot yapısından dolayı anahtarlama 
elemanının en az 2V iletim gerilim düşümü vardır. Bu gerilim düşümü düşük ve orta güçlü uygulamalarda 
yüksek güç kayıplarına neden olmaktadır. Literatür (Wang ve diğerleri 2014: 6168-6174), üç seviyeli T-tipi 
anahtar kombinasyonunun üç seviyeli I-tipi anahtar kombinasyonuna göre akım yolunu kısalttığından dolayı 
iletim kayıplarını azalttığını göstermektedir. T-tipi anahtar kombinasyonu düşük anahtarlama frekanslarında 
I-tipi anahtar kombinasyonuna göre daha avantalıdır (Wu, Wang, Wang 2014: 470-474). I-tipi topolojisinde 
pozitif gerilim seviyesinden negatif gerilim seviyesine doğrudan doğruya geçişler genellikle ihmal edilir. 
Çünkü seri bağlı anahtarlar aynı anda kapanır ve böylece bu geçici durumda eşit paylaşılmamış blokaj gerilimi 
meydana gelir. Bu istenmeyen etki T-tipi anahtar kombinasyonunda oluşmaz. Dolayısıyla bu geçişleri 
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engelleyen düşük seviye gerilim rutinleri uygulamak gerekli değildir. Bu yüzden T-tipi topoloji daha 
güvenilirdir (Schweizer, Kolar 2013: 899-907). I-tipi anahtar kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, T-tipi 
anahtar kombinasyonu yüksek verimlilik, simetrik kayıp dağılımı, düşük harmonik kirliliği, daha az tahrik 
sinyali ve benzeri gibi bazı avantajlara sahiptir (Wang, Mu, Li 2017: 7542-7551). 

AMAÇ  

İki yönlü T-tipi DA-DA dönüştürücü topolojisi diğer dönüştürücülerden farklı olarak düşük iletim kayıpları 
ve az devre elemanı sayısı gibi iki seviye dönüştürücünün avantajlarını, düşük anahtarlama kayıpları gibi üç 
seviyeli I tipi dönüştürücünün avantajlarıyla birleştirilmesi sağlamıştır. Üç seviyeli topolojiler I-tipi ve T-tipi 
topoloji olmak üzere iki çeşittir. T-tipi topoloji; PWM evirici ve PWM doğrultucularda ve DA-DA 
dönüştürücülerde kullanılmıştır. Maliyet, güvenirlik, giriş gerilimi, çıkış güç seviyesi ve verim dikkate alınarak 
hali hazırda en iyi kazanımı T-tipi anahtar kombinasyonu sunmuştur. Sürekli akım modunda (CCM) çalışmada 
iki yönlü üç seviyeli T-tipi dönüştürücünün analizi literatür (Demirel, Arifoglu, Kalayci 2018: 61-71)’da 
yapılmıştır. Ancak literatürde henüz dönüştürücünün süreksiz akım modunda (DCM) analizi yapılmamıştır. 
Bu çalışmada T-tipi dönüştürücünün DCM çalışma modunda detaylı analizi yapılmıştır. Ayrıca PSIM 
programı yardımıyla dönüştürücünün zaman aralıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma analizi yapılarken 
8 zaman aralığındaki devre akım yolları çizilmiştir.  

KAPSAM 

Üç seviyeli eviricilerde I-tipi ve T-tipi anahtar kombinasyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. I-tipi anahtar 
kombinasyonunda, anahtarlama elemanları giriş geriliminin yarısına maruz kalır. T-tipi anahtar 
kombinasyonunda ise anahtarlama elemanlarının yarısı giriş gerilimine maruz kalırken diğer anahtarlar giriş 
gerilimini maruz kalmaktadır. Bu yüzden I-tipi anahtar kombinasyonunda anahtarlama kayıpları daha 
düşüktür. Yine de T-tipi anahtar kombinasyonu, iletim kayıplarındaki azalma nedeniyle I-tipi alternatifine 
kıyasla daha düşük yarı iletken kaybına sahiptir. Dolayısıyla anahtarlama frekansı bu karşılaştırmada çok 
önemli bir parametredir (Anthon ve diğerleri 2017: 1381-1389). Bununla birlikte maliyet olarak incelendiğinde 
T-tipi anahtar kombinasyonu daha avantajlıdır (Choi, Lee,  Blaabjerg 2014: 495-508 ; Hosseini Aghdam 2013: 
425-433). Temel olarak T-tipi anahtar kombinasyonu, düşük iletim kayıpları ve az devre elemanı sayısı gibi 
iki seviyeli dönüştürücünün avantajlarının yanı sıra üç seviyeli I-tipi anahtar kombinasyonun avantajlarını 
birleştirmektedir (Schweizer, Kolar 2011: 1-10). I-tipi anahtar kombinasyonunun anahtar yapısındaki 
karmaşıklıktan dolayı kontrolü zordur (Hu ve diğerleri 2016: 1290-1296).  
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güvenilirdir (Schweizer, Kolar 2013: 899-907). I-tipi anahtar kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, T-tipi 
anahtar kombinasyonu yüksek verimlilik, simetrik kayıp dağılımı, düşük harmonik kirliliği, daha az tahrik 
sinyali ve benzeri gibi bazı avantajlara sahiptir (Wang, Mu, Li 2017: 7542-7551). 
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İki yönlü T-tipi DA-DA dönüştürücü topolojisi diğer dönüştürücülerden farklı olarak düşük iletim kayıpları 
ve az devre elemanı sayısı gibi iki seviye dönüştürücünün avantajlarını, düşük anahtarlama kayıpları gibi üç 
seviyeli I tipi dönüştürücünün avantajlarıyla birleştirilmesi sağlamıştır. Üç seviyeli topolojiler I-tipi ve T-tipi 
topoloji olmak üzere iki çeşittir. T-tipi topoloji; PWM evirici ve PWM doğrultucularda ve DA-DA 
dönüştürücülerde kullanılmıştır. Maliyet, güvenirlik, giriş gerilimi, çıkış güç seviyesi ve verim dikkate alınarak 
hali hazırda en iyi kazanımı T-tipi anahtar kombinasyonu sunmuştur. Sürekli akım modunda (CCM) çalışmada 
iki yönlü üç seviyeli T-tipi dönüştürücünün analizi literatür (Demirel, Arifoglu, Kalayci 2018: 61-71)’da 
yapılmıştır. Ancak literatürde henüz dönüştürücünün süreksiz akım modunda (DCM) analizi yapılmamıştır. 
Bu çalışmada T-tipi dönüştürücünün DCM çalışma modunda detaylı analizi yapılmıştır. Ayrıca PSIM 
programı yardımıyla dönüştürücünün zaman aralıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma analizi yapılarken 
8 zaman aralığındaki devre akım yolları çizilmiştir.  

KAPSAM 

Üç seviyeli eviricilerde I-tipi ve T-tipi anahtar kombinasyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. I-tipi anahtar 
kombinasyonunda, anahtarlama elemanları giriş geriliminin yarısına maruz kalır. T-tipi anahtar 
kombinasyonunda ise anahtarlama elemanlarının yarısı giriş gerilimine maruz kalırken diğer anahtarlar giriş 
gerilimini maruz kalmaktadır. Bu yüzden I-tipi anahtar kombinasyonunda anahtarlama kayıpları daha 
düşüktür. Yine de T-tipi anahtar kombinasyonu, iletim kayıplarındaki azalma nedeniyle I-tipi alternatifine 
kıyasla daha düşük yarı iletken kaybına sahiptir. Dolayısıyla anahtarlama frekansı bu karşılaştırmada çok 
önemli bir parametredir (Anthon ve diğerleri 2017: 1381-1389). Bununla birlikte maliyet olarak incelendiğinde 
T-tipi anahtar kombinasyonu daha avantajlıdır (Choi, Lee,  Blaabjerg 2014: 495-508 ; Hosseini Aghdam 2013: 
425-433). Temel olarak T-tipi anahtar kombinasyonu, düşük iletim kayıpları ve az devre elemanı sayısı gibi 
iki seviyeli dönüştürücünün avantajlarının yanı sıra üç seviyeli I-tipi anahtar kombinasyonun avantajlarını 
birleştirmektedir (Schweizer, Kolar 2011: 1-10). I-tipi anahtar kombinasyonunun anahtar yapısındaki 
karmaşıklıktan dolayı kontrolü zordur (Hu ve diğerleri 2016: 1290-1296).  
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Şekil 1’deki T-tipi topolojinin CCM modundaki çalışması (Demirel, Arifoglu, Kalayci 2018: 61-71) 
makalesinde yapılmıştır. Ancak DCM çalışma moduna değinilmemiştir. Bu çalışmada, iki yönlü güç aktarımda 
en iyi kazanımları sunan iki yönlü T-tipi topolojinin ilk önce devrenin DCM modunda çalışabilmesi için kritik 
öneme sahip endüktans değeri belirlenip PSIM benzetim programı yardımıyla dalga şekilleri çizdirilecektir. 
Dalga şekilleri analiz edilip çalışma zaman aralıkları belirlenecektir. Çalışma zaman aralıklarına göre devrenin 
akım yolları belirlenecektir. Böylece devrenin DCM çalışma modu detaylı olarak incelenecektir.  

YÖNTEM 

Devreyi sürekli veya süreksiz akım modunda çalışmasını belirlemek için Denklem (1)’den kritik endüktans 
değeri (𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘)’nin hesaplanması gerekmektedir.  

𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 =
(−10𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔ş − 2𝑛𝑛𝑉𝑉ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝚤𝚤ş)𝐷𝐷2 + (7𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔ş + 𝑛𝑛𝑉𝑉ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝚤𝚤ş)𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔ş

16𝐼𝐼ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝚤𝚤ş𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠
 (1) 

Hesaplanan 𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 değeri devrenin sınır iletim çalışma modu (BCM)’deki değeridir. 

Eğer 𝐿𝐿𝑟𝑟 > 𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 ise devre CCM modunda, 𝐿𝐿𝑟𝑟 < 𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 ise devre DCM modunda çalışır. 

Dönüştürücünün tam yükte ve %40 çalışma oranında DCM modda çalışabilmesi için 𝐿𝐿𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 değeri 28𝜇𝜇𝜇𝜇’den 
küçük olmalıdır. Bu nedenle 𝐿𝐿𝑟𝑟 endüktans değeri 15𝜇𝜇𝜇𝜇 seçilmiştir. 

Üç Seviyeli İkili Aktif T-tipi DA-DA Dönüştürücünün DCM Modunda Çalışma Prensibi 

İki yönlü T- tipi dönüştürücünün benzetim çalışması için PSIM programı kullanılmıştır.  

 

Şekil 2: İki yönlü üç seviyeli T-tipi DA-DA dönüştürücünün PSIM programında benzetim çalışması 

Şekil 2’de gösterilen T-tipi dönüştürücünün benzetim çalışması devresini göstermektedir Dönüştürücün 2𝑘𝑘𝑘𝑘 
çıkış gücünde  𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔ş = 400𝑉𝑉 ve 𝑉𝑉ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝚤𝚤ş = 400𝑉𝑉 olacak şekilde kararlı halde çalışmaktadır.  Yük direnci 𝑅𝑅𝐿𝐿 =
80Ω’dur. 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, 𝑄𝑄1, 𝑄𝑄2  anahtarlarının çalışma oranını %40’dır. 𝑆𝑆1 − 𝑄𝑄1, 𝑆𝑆2 − 𝑄𝑄2, 𝑆𝑆3 − 𝑄𝑄3, 𝑆𝑆4 − 𝑄𝑄4 
anahtarlarına ait sürme sinyalleri arasındaki faz farkı 𝛿𝛿 = 19.8° alınmıştır. Anahtarlama frekansı 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 =
50𝑘𝑘𝜇𝜇𝑘𝑘’dir. Benzetim çalışmasında açık çevrim SPS (Sadece faz kaydırmalı) kontrol kullanılmıştır. Bu kontrol 
yöntemi iki yönlü çeviriciler için uygulaması en kolay kullanılan kontrol yöntemidir. 
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Şekil 3’te devrenin süreksiz hal çalışma için anahtarlara ait sürme sinyalleri, anahtar akımları, endüktans 
gerilimi ve akımı, a-b ve c-d noktalarındaki gerilimin dalga şekilleri verilmiştir.  

T tipi çeviricinin çalışması 8 zaman aralığında aşağıda detaylı olarak incelenecektir. 

 

Şekil 3: İki yönlü üç seviye T-tipi DA-DA dönüştürücü süreksiz hal simülasyon sonuçları 

Durum 1 (t0-t1 aralığı): 

Şekil 4’den görüleceği üzere bu periyotta trafonun birincil tarafında 𝑆𝑆1 ve  𝑆𝑆3 anahtarları iletimdedir. Ancak, 
sadece 𝑆𝑆1 anahtarı üzerinden akım akar. Akım 𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini üzerinden akar ve 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝑉𝑉1 2⁄  olur.  Böylece, 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑉𝑉1 2⁄  olur.  Trafonun ikincil tarafında 𝑄𝑄4 anahtarı iletimdedir. Akım 𝑄𝑄4 anahtarı ve 𝐷𝐷𝑄𝑄3 diyotu üzerinden 
geçer. 
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Şekil 3’te devrenin süreksiz hal çalışma için anahtarlara ait sürme sinyalleri, anahtar akımları, endüktans 
gerilimi ve akımı, a-b ve c-d noktalarındaki gerilimin dalga şekilleri verilmiştir.  

T tipi çeviricinin çalışması 8 zaman aralığında aşağıda detaylı olarak incelenecektir. 

 

Şekil 3: İki yönlü üç seviye T-tipi DA-DA dönüştürücü süreksiz hal simülasyon sonuçları 

Durum 1 (t0-t1 aralığı): 

Şekil 4’den görüleceği üzere bu periyotta trafonun birincil tarafında 𝑆𝑆1 ve  𝑆𝑆3 anahtarları iletimdedir. Ancak, 
sadece 𝑆𝑆1 anahtarı üzerinden akım akar. Akım 𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini üzerinden akar ve 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝑉𝑉1 2⁄  olur.  Böylece, 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑉𝑉1 2⁄  olur.  Trafonun ikincil tarafında 𝑄𝑄4 anahtarı iletimdedir. Akım 𝑄𝑄4 anahtarı ve 𝐷𝐷𝑄𝑄3 diyotu üzerinden 
geçer. 
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Şekil 4:  𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡1 zaman aralığı 

Durum 2 (t1-t2 aralığı): 

 

Şekil 5: 𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡2 zaman aralığı 

Şekil 5’ten görüleceği üzere akım; trafonun birincil tarafında  𝑆𝑆1 anahtarı,  𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini ve 𝑇𝑇𝑟𝑟 trafosu üzerinden 
akmaya devam eder. Böylece, 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉1 2⁄  ‘de kalmaya devam eder. Bobin üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 0𝑉𝑉’dur.  
Trafonun ikincil tarafında ise akım 𝐷𝐷𝑄𝑄1 diyodu üzerinden geçer. c-d uçları üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑉𝑉2 2⁄  olur.  
𝐶𝐶3 ve 𝐶𝐶4 kondansatörleri şarj olmaya başlar, bir başka deyişle 𝑉𝑉2 gerilim dalgalanması yükselmeye başlar. 𝑄𝑄1 
anahtarı iletimdedir, ancak 𝑄𝑄1anahtarının parasitik (iç) diyotu 𝐷𝐷𝑄𝑄1 diyodu üzerinden akar. 

Durum 3 (t2-t3 aralığı): 

 

Şekil 6: 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡3 zaman aralığı 

Şekil 6’de durum 3’ün akım yolu devre üzerinde gösterilmiştir. 𝑡𝑡2’de 𝑆𝑆1 anahtarı kesime gider. 𝑆𝑆3 anahtarları 
hala iletimdedir. Daha sonra trafonun birincil tarafı akımı sırasıyla 𝑆𝑆3 anahtarı, 𝐷𝐷𝑆𝑆4 diyodu,  𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini ve 𝑇𝑇𝑟𝑟 
trafosu üzerinden akar. Bu periyotta, bobin üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = − 𝑉𝑉1 2⁄ ’dir. Böylece, a-b uçları 
üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0𝑉𝑉 olur. Trafonun ikincil tarafında ise akım 𝐷𝐷𝑄𝑄1 diyodu üzerinden geçmeye devam 
eder. 𝑄𝑄1 anahtarı ve 𝑄𝑄3 anahtarı iletimdedir, ancak 𝑄𝑄1 anahtarının parazittik (iç) diyotu 𝐷𝐷𝑄𝑄1 diyodu üzerinden 
akar. 
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Durum 4 (t3-t4 aralığı): 

 

Şekil 7: 𝑡𝑡3 − 𝑡𝑡4 zaman aralığı 

𝑡𝑡3’de 𝑄𝑄1 anahtarı kesime gider. Şekil 7’de trafonun birincil tarafında 𝑆𝑆3, ikincil tarafında 𝑄𝑄3 iletimdedir. Ancak 
hem birincil hemde ikincil tarafta aktif akım yolu oluşmadığından 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0𝑉𝑉 olur. Bu periyotta 𝐶𝐶3 ve 
𝐶𝐶4 kondansatörleri deşarj olmaya başlar, bir başka deyişle 𝑉𝑉2 gerilim dalgalanması düşüş eğilimindedir 

Durum 5 (t4-t5 aralığı): 

 

Şekil 8: 𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡5 zaman aralığı 

𝑡𝑡4 anında 𝑆𝑆2ve 𝑆𝑆4anahtarları tetiklenir ve 𝑆𝑆3 anahtarı kesime girer.  Şekil 8’den görüleceği üzere trafonun 
birincil tarafında akım sırasıyla  𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini ve 𝑆𝑆2 anahtarı üzerinden akar. Bobin üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 =
−𝑉𝑉1 2⁄ ’dir. a-b uçları üzerindeki gerilim bu periyotta 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = −𝑉𝑉1 2⁄  ‘dir. Trafonun ikincil tarafında ise akım 
sırasıyla 𝑄𝑄3 anahtarı, 𝐷𝐷𝑄𝑄4 diyodu ve 𝑇𝑇𝑟𝑟 trafosu üzerinden akar. 

Durum 6 (t5-t6 aralığı): 

 

Şekil 9: 𝑡𝑡5 − 𝑡𝑡6 zaman aralığı 
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Durum 4 (t3-t4 aralığı): 

 

Şekil 7: 𝑡𝑡3 − 𝑡𝑡4 zaman aralığı 

𝑡𝑡3’de 𝑄𝑄1 anahtarı kesime gider. Şekil 7’de trafonun birincil tarafında 𝑆𝑆3, ikincil tarafında 𝑄𝑄3 iletimdedir. Ancak 
hem birincil hemde ikincil tarafta aktif akım yolu oluşmadığından 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0𝑉𝑉 olur. Bu periyotta 𝐶𝐶3 ve 
𝐶𝐶4 kondansatörleri deşarj olmaya başlar, bir başka deyişle 𝑉𝑉2 gerilim dalgalanması düşüş eğilimindedir 

Durum 5 (t4-t5 aralığı): 

 

Şekil 8: 𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡5 zaman aralığı 

𝑡𝑡4 anında 𝑆𝑆2ve 𝑆𝑆4anahtarları tetiklenir ve 𝑆𝑆3 anahtarı kesime girer.  Şekil 8’den görüleceği üzere trafonun 
birincil tarafında akım sırasıyla  𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini ve 𝑆𝑆2 anahtarı üzerinden akar. Bobin üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 =
−𝑉𝑉1 2⁄ ’dir. a-b uçları üzerindeki gerilim bu periyotta 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = −𝑉𝑉1 2⁄  ‘dir. Trafonun ikincil tarafında ise akım 
sırasıyla 𝑄𝑄3 anahtarı, 𝐷𝐷𝑄𝑄4 diyodu ve 𝑇𝑇𝑟𝑟 trafosu üzerinden akar. 

Durum 6 (t5-t6 aralığı): 

 

Şekil 9: 𝑡𝑡5 − 𝑡𝑡6 zaman aralığı 

1:n

1S

rTrL

1V
3Sa b

2C

4S

2S

c
4Q 3Q

d

4C

2V

1C

2SD

1SD
3SD 4SD 1Q

2Q

1QD

2QD

4QD 3QD 3C

1:n

1S

rTrL

1V
3Sa b

2C

4S

2S

c
4Q 3Q

d

4C

2V

1C

2SD

1SD
3SD 4SD 1Q

2Q

1QD

2QD

4QD 3QD 3C

1:n

1S

rTrL

1V
3Sa b

2C

4S

2S

c
4Q 3Q

d

4C

2V

1C

2SD

1SD
3SD 4SD 1Q

2Q

1QD

2QD

4QD 3QD 3C

𝑡𝑡5 anında 𝑄𝑄2ve 𝑄𝑄4anahtarları tetiklenir. Ancak akım  𝐷𝐷𝑄𝑄2 diyodu ve 𝑇𝑇𝑟𝑟 trafosu üzerinden akar. c-d uçları 
üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = −𝑉𝑉2 2⁄  olur. Şekil 9’dan görüleceği üzere bu periyotta trafonun birincil tarafında ise 
bobin üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 0𝑉𝑉’dir. 5. Aralıktaki gibi 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = − 𝑉𝑉1 2⁄  ‘dir. 

Durum 7 (t6-t7 aralığı): 

𝑡𝑡6 anında 𝑆𝑆1 anahtarı kesime gider. 𝑆𝑆4 anahtarları hala iletimdedir. Daha sonra trafonun birincil tarafı  akımı 
sırasıyla 𝐿𝐿𝑟𝑟 bobini, 𝑆𝑆4 anahtarı, 𝐷𝐷𝑆𝑆3 diyotu üzerinden akar. Şekil 10’dan görüleceği üzere bu periyotta, bobin 
üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝑉𝑉1 2⁄ ’dir. 

 

Şekil 10: 𝑡𝑡6 − 𝑡𝑡7 zaman aralığı 

Böylece, a-b uçları üzerindeki gerilim 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0𝑉𝑉 olur. Trafonun ikincil tarafında ise akım 𝐷𝐷𝑄𝑄2 diyodu 
üzerinden geçmeye devam eder. 𝑄𝑄2 anahtarı ve 𝑄𝑄4 anahtarı iletimdedir, ancak akım 𝑄𝑄2 anahtarının parazittik 
(iç) diyotu 𝐷𝐷𝑄𝑄2 diyodu üzerinden akar. 

Durum 8 (t7-t8 aralığı): 

 

Şekil 11: 𝑡𝑡7 − 𝑡𝑡8 zaman aralığı 

𝑡𝑡7’de 𝑄𝑄2 anahtarı kesime gider. Şekil 11’den görüleceği üzere trafonun birincil tarafında 𝑆𝑆4, ikincil tarafında 
𝑄𝑄4iletimdedir. Ancak hem birincil hemde ikincil tarafta yol tamamlanmadığından 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0𝑉𝑉 olur. Bu 
periyotta 𝐶𝐶3 ve 𝐶𝐶4 kondansatörleri deşarj olmaya başlar, bir başka deyişle 𝑉𝑉2 gerilim dalgalanması düşüş 
eğilimindedir. 

BULGULAR 

Şekil 12’den görüleceği üzeri giriş akımı negatife düşmemiştir. DCM modunda girişte reaktif güç 
gözlemlenmemiştir. Referans (Zhao ve diğerleri 2014: 4091-4106)’da belirtilen iki seviyeli yarım köprü ve 

1:n

1S

rTrL

1V
3Sa b

2C

4S

2S

c
4Q 3Q

d

4C

2V

1C

2SD

1SD
3SD 4SD 1Q

2Q

1QD

2QD

4QD 3QD 3C

1:n

1S

rTrL

1V
3Sa b

2C

4S

2S

c
4Q 3Q

d

4C

2V

1C

2SD

1SD
3SD 4SD 1Q

2Q

1QD

2QD

4QD 3QD 3C



464

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

tam köprüdeki geri reaktif gücün T tipi çeviricide olmaması verim bakımından avantaj sağlar. Ayrıca 
dönüştürücü tam yükte ve %40 çalışma oranında DCM modda çalışmaktadır. 

 

Şekil 12: Giriş akımı, a-b ve c-d uçları gerilimleri ve endüktans gerilimi dalga şekilleri 

SONUÇ 

İki yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücünün DCM modundaki çalışması detaylı olarak 
anlatılmıştır. PSIM benzetim programı yardımıyla devrenin gerilim ve akım dalga şekilleri çizdirilmiştir. 
Devrenin DCM çalışma modunda 8 zaman aralığı durumunda çalıştığı bulunmuştur. Bu durumlar için 
devrelerin akım yolları çizdirilerek detaylı olarak açıklanmıştır. Literatürde iki seviyeli yarım köprü ve tam 
köprü topolojilerinde anahtarlama geçişlerinde endüktans akımı giriş filtre kondansatörü üzerinden kaynağa 
doğru akmaktadır. Böylelikle kaynak, üretici konumundan tüketici konumuna geçmektedir. Bu durum güç 
aktarımının kontrol edilmek istendiği bir uygulama için elverişli değildir. T-tipi köprüde ise DCM modunda 
çalışmada endüktans üzerindeki akım her halükârda daimî olarak çıkış tarafına aktarılabilmektedir. Yapılan 
analizler PSIM programı ile yapılan benzetim çalışmasıyla doğrulanmıştır. 
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Abstract: Almost all of the Turkey’s population lives in earthquake zones. Due to the lack of engineering 
services or application errors, approximately 2/3 of the buildings built up to 2000 require retrofitting. In order 
to reinforce an existing brick wall building, there is a need of connectors to combine additional steel plate or 
reinforced concrete wall to one or two surfaces of the wall. The use of different wall materials in the construc-
tion of masonry buildings will affect both push-shear and pull-out performance of these anchored steel rods 
and shear performance of the walls. Therefore, it is very important to determine the shear and pull-out perfor-
mance of the anchored steel rods on an existing brick walls of a building to be strengthened in situ prior to the 
reinforcement analyzes for the reliability of the analyzes. Within the scope of this study, to investigate shear 
performance of reinforcement anchorage with different diameters anchored on the walls of an existing maso-
nary building a steel push-shear test plate is designed specialy. Using this push-shear test plate which is very 
practical in use and specialy designed, push-shear tests for three different diameters of anchors were conducted 
on an existing masonry building. The test results were found to be consistent with each other and the failure 
modes were as expected.

Key words: Masonry Building, Strengthening in Masonry Walls Aganist Earthquake, Shear Performance of 
Anchor Rods, Push-Shear Test Setup for Anchored Steel Rods,

INTRODUCTION

While performing risk analysis of masonry buildings under the effect of horizontal earthquake forces, there 
are different studies on a model sample and an existing building on-site regarding the shear performance of the 
existing walls [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22].

However, in order to analyse a reinforced brick walls masonary building, no current studies have been found 
to determine the shear and tensile performance of the connectors to be used between the wall and reinforcing 
shearwall, plates or sheathing. Within the scope of this study, an easily portable and installable test setup was 
designed and a set of sample tests were carried out in order to determine the shear performance of the anchored 
steel rods in an existing buildings.

PURPOSE 

The use of different wall materials in the construction of masonry buildings will affect both push-shear perfor-
mance of these anchored steel rods. For the reliability of the analyzes, this push-shear model is very important, 
quick and easy to determine the shear performance of the anchored steel rods on an existing brick walls to be 
strengthened in situ prior to the reinforcement analyzes.
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METHOD 

Construction of the Testing Equipments

The test equipment designed to investigate the cutting performance of the steel rods of Ø6-16 diameters an-
chored to the wall surface, the equipments with special technical specifications such as specialy designed push-
shear test plate (St 37), hydraulic jack and hydraulic pump unit, displacement dialgauge, steel setup plates, 
square steel rod (St37) and anchoring reinforcement rods (BÇIII ribbed) with different lengths and diameters 
are constructed for the test as shown in Figure 1.

Figure 1. Push-Shear Test Set for Anchored Steel Rods on Wall

Push- Shear Test Plate for Anchores

A special push-shear steel plate of 580x350x10 mm was designed to investigate the shear performance of rein-
forcing rods anchored to the wall surface. During the loading from the bottom center of the steel plate, due to 
the torque to be formed in the plate, the height of the plate is specially prefered 350 mm to keep the tensile lever 
force to a minimum between the lower and upper anchors. After marking the anchor points on the wall surface 
through the plate holes, an additional 3rd hole was drilled on the plate in the same row vertically, considering 
the possibility of destruction in one of the 2 holes.
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Figure 2. Plane of the Push-Shear Plate

The plate thickness, opening hole diameter and hole spacing are designed in accordance with TS-708 to pre-
vent tearing and crushing of the push-shear plate. Asymmetric anchor holes with diameters of Ø12, Ø14, Ø16, 
Ø18, Ø20, Ø22 and Ø24 were drilled using a CNC machine, so that 4 anchor reinforcements were placed at an 
equal distance to the loading axis in each experiment. In addition, in order to prevent creasing in the plate, by 
being welded perpendicularly 8 triangular plates 350x100x10 mm in size and a rectangular plate 580x100x10 
mm in size, the push-shear plate was reinforced as shown in Figure 2 and Figure 3.

Figure 3. Reinforcement of Push-Shear Plate with Additional Perpendicular Plates

Hydrolic Jack and Hydrolic Hand Pump Units

Hydraulic jack has a capacity of 10 tons, single way acting (pushing), stroke length 15 cm, jack head diameter 
8 cm, head area 50,27 cm2, 0-300 bar hydraulic pressure gauge and has a screwed coupling pipe. Hydraulic 
hand pump has aluminum body, single acting 10 bar precision, bursting pressure 1800 bar, working pressure 
445 bar and has 1,5 m long hose attachment as shown in Figure 4.
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Figure 4. Single way Acting (pushing) Hydrolic Jack

Displacement Dialgauge

In this test setup a magnetically fixable displacement dial gauge with a precision of 0.01 mm and a torque of 
1.5 cm is used as shown in Figure 5.

Figure 5. Magnetically Fixable Displacement Dial Gauge

Steel Setup Plates (St37)

In order to support the hydraulic jack and also to fix the displacement dial-gauge, 20*30*2.5 cm in sizes steel 
plate was used in the application of loads.

Square Steel Rod (St37) 

To transfer the hydroulic jack load directly to the plate as a shear load, a 10 cm tall steel rod with a 1.0*1.0 cm 
square cross section was placed on hydroulic jack in a parallel position to the wall surface.

Anchoring Reinforcement Rods

12 ribbed anchor steel rodes of Ø10, Ø12 and Ø16 in diameter were prepared in 25 cm length as test specimens 
as shown in Figure 6.
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Figure 6. Steel Anchor Rods

Preparation of Test Setup and Conducting the Experiment

For the test, hydraulic pump unit, hydraulic pressure gauge, hydraulic jack, push-shear steel plate, anchor rods, 
diplacement dial gauge and other support plates in the test apparatus are combined in a certain order. 

First of all, the push-shear steel plate was placed parallel and adjacent to the wall surface at a height of about 40 
cm from the floor. Then, 4 anchor locations are marked symmetrically according to the loading axle, through 
the 4 anchor holes in the same diameter of the push-shear test plate. On the wall surface, for the Ø10, Ø12 and 
Ø16 ribbed anchor reinforcement, respectively 14, 16 and 20 mm in diameter and 18 cm depth holes are drilled 
taking into consideration 3 cm of plaster thickness for 15 cm anchorage depth. And then 4 anchor rods of the 
same diameter were nailed using hammer into the existing holes at a depth of 18 cm. The push-shear plate 
was fitted on the wall surface by being crossed the anchor rods trough the holes of the push-shear plate. The 
hydraulic jack is centrally positioned under the push-shear plate with the steel plate underneath.   After fixing 
the diplacement dial gauge to the steel plate on the floor, the displacements that would occur upwards were 
measured using the measuring needle placed close to the center of load applied to the lower-middle surface of 
the push-shear plate as shown in Figure 7.

Figure 7. Test Setup for the Shear Performance of Anchor Rods on the Wall

After the test setup was prepared, the upwardly displacements of the push-shear plate forced with the hydraulic 
jack was measured the help of the diplacement dialgauge. After the maximum shear force was reached, the test 
operation continued until the impact load dropped to 2/3 of the maximum load. Load-displacement graph was 
prepared by recording the hydraulic pressure meter reading for every 1.00 mm displacement during the experi-
ment. The maximum shear load and displacement graph applied to the four anchor rods were obtained, and the 
shear strength of each anchor, elastic and plastic behavior of the anchore rods due to permanent crushing on 
the wall around the anchor hole were clearly observed.



471

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

FINDINGS 

As a result of these experiments, as expected, the anchoring reinforcements at the failure mode took a parabolic 
shape inside the wall and caused crushing on the wall in the direction of pushing way, and no shear collapse 
was observed in the reinforcement as shown in Figure 8. The same test setup can be used on reinforced con-
crete shear walls. However, since the strength of the concrete is relatively higher than the brick walls, the steel 
anchore rods cannot deform as seen in the brick walls so shear failure may occure in the anchores.

Figure 8. Failure Mode of Anchor Rods

The push-shear test results of anchor reinforcements of Ø10, Ø12 and Ø16 showed that the increase of the 
anchore diameter had a little effect on the maximum shear force and collapse displacement of the anchore rods. 
Here, it is seen that the first order parameter which affects the push-shear performance of the anchor rods rather 
than the reinforcement diameter is the strength of the wall brick and masonry mortar. Herein, thin anchors will 
be preferred for wall reinforcements because they perform similarly to thicker anchors as shown in Figure 9.

Figure 9. Shear Load-Displacement Graph for Different Anchor Diameters
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CONCLUSIONS

Most of the existing brick wall buildings in Turkey must be strengthened against earthquake with the additional 
reinforced concrete walls and/or shear walls. For reinforcing the existing walls, anchoring steel rods are in gen-
eral preferred as the interconnecting element due to their elastic behavior. However, in order to determine the 
diameter and depth of the anhore rods, how many and how far the anchor rods will be anchored to the wall, it 
is very important to determine shear performance of the anchor rods in situ prior to the reinforcement analyzes 
for the reliability of the analyzes. Considering the ease of use and the compatibility between the test results 
on the existing wall, the push-shear test plate used in this study was found to be preferable and sustainable in 
determining the on-site shear performance of the anchor rods.
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Öz: Günümüzde ürün tasarımının başarısı, üreticinin verileri işleme kapasitesine giderek daha fazla dayan-
maktadır. Ürün ile ilgili veriler; tasarım, üretim, dağıtım, kullanım, bakım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere 
bir ürünün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında toplanabilir. Ancak geleneksel tasarım yöntemleri, veri 
odaklı ürün tasarımını desteklemek için doğrudan kullanılamadığından dolayı dinamik olarak değişen verilere 
ve ortaya çıkan yeni durumlara hızlı bir şekilde cevap verememektedir. Bunun sonucu olarak mevcut üretim 
ve tasarım teknolojilerinin Endüstri 4.0 teknolojileri gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleşmesiyle 
üretim ve tasarım aşamaları hızla dijitalleşerek bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Bu teknolojilerden biri olan 
dijital ikiz, bilgisayar destekli simülasyonlara dayanan tüm üretim döngüsündeki aşamaların yanı sıra ürünün 
tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi devamlılığını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Dijital ikiz, nesnelerin in-
terneti (IoT), veri madenciliği ve makine öğrenmesi gibi teknolojileriyle günümüzün üretim paradigmasının 
(akıllı tasarım, akıllı işlemler, akıllı kontroller ve yönetim açısından) akıllı üretime dönüştürülmesinde büyük 
potansiyel sunmaktadır. Ayrıca, ürünlerin tasarım döngüsünü hızlandırma, kalite sorunlarının kaynağını be-
lirleme ve hataları önleme gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, fiziksel bir ürünün sanal kopyasını 
oluşturarak ürünü her yönden analiz etmeye yardımcı olan dijital ikiz teknolojisinin incelenmesi amaçlanmış-
tır. Dijital ikiz teknolojisinin akıllı tasarım ve üretimdeki önemi incelenerek çeşitli endüstrilerdeki uygula-
malarından örneklere yer verilmiştir. Ayrıca dijital ikizin çeşitli sektörler üzerinde gelecekte yapacağı etkiler 
açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Üretim, Dijital İkiz

1.GİRİŞ

Geleneksel tasarım yöntemleri, büyük veriyi barındırmaya yönelik olmadıklarından dolayı veri odaklı ürün ta-
sarımını desteklemek için doğrudan kullanılamaz. Geleneksel olarak tasarımcılar, yüksek değerli verileri tespit 
etmek, verileri faydalı bilgilere dönüştürmek ve ilgili bilgileri kullanarak verileri anlamlandırma konusundaki 
deneyimlerine büyük ölçüde bağımlıdır. Verimliliği artırmak için, uygulamada, tasarımcılar genellikle, giriş 
verilerinin kalitesini iyileştirmek için lider kullanıcı teorisini ve etnografiyi takip ederler. İkinci olarak, gele-
neksel tasarım yöntemleri, yüksek derecede organizasyon, açıklık ve tutarlılık ile karakterize edilen yapılan-
dırılmış bilgileri işlemek için geliştirilmiştir. Bu nedenle, önceden tanımlanmış model veya format olmaksızın 
üretilen yapılandırılmamış bilgilerle uğraşmak için uygun değildirler. Ayrıca, geleneksel tasarım yöntemleri, 
dinamik olarak değişen verilere ve ortaya çıkan yeni durumlara hızlı bir şekilde cevap verememektedir. Sanayi 
ve ürün tasarımında yeni nesil bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, büyük veri odaklı ürün tasarımı 
dönemine gelinmiştir. Bununla birlikte, büyük veri güdümlü ürün tasarımı, esas olarak, sanal modeller yerine 
fiziksel verilerin analizine vurgu yapmaktadır, diğer bir deyişle, fiziksel ürün ve sanal alan arasındaki yakınsa-
ma genellikle yoktur. Fiziksel ve sanal dünyayı birbirine bağlayan, yeni gelişen ve hızlı büyüyen bir teknoloji 
olan dijital ikiz, son zamanlarda dünya çapında büyük ilgi görmektedir (Tao ve diğ., 2019).

Dijital ikiz, ürünün gerçek fiziksel dünyadaki davranışlarını sergileyen sanal bir kopyasıdır. Sorunları tespit 
etmemize, yeni ayarları test etmemize, her türlü senaryoyu simüle etmemize, analiz edilmesi gereken şeyleri 
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analiz etmeye, aslında hemen hemen fiziksel dünyada yapılmasına ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sanal ürün 
üzerinde yapmamıza yardımcı olmaktadır. Dijital ikiz esasen, herhangi bir fiziksel sistemin yapısını, bağla-
mını ve davranışını temsil eden verilerle, geleceğe yönelik öngörüler yapmayı sağlayan bir ara yüz sunmak-
tadır. Bunlar, fiziksel dünyayı optimize etmek için kullanılabilecek, operasyonel performansı ve iş süreçlerini 
önemli ölçüde geliştiren çok güçlü dijital nesnelerdir. Ek olarak, bizler için fiziksel ve dijital dünya arasındaki 
köprüdür (Khajavi ve diğ., 2019). 

Bu çalışmada, endüstri 4.0 teknolojilerinden olan ve endüstride kullanımı gün geçtikçe artan dijitial ikiz tek-
nolojisinin amaçları, önemi, içeriği ve uygulamala alanlarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölü-
münde dijital ikiz teknolojisinin içeriği ve amaçlarından bahsedilmiş, üçüncü bölümde literatürdeki uygulama 
alanları ve faydaları incelenmiş, son bölümde ise sonuç ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

2. DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ

Endüstri 4.0, mevcut üretim teknolojilerinin modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleşmesidir. Bu geliş-
menin arkasındaki itici güç, endüstrinin ve toplumun hızla dijitalleşmesidir. Bununla birlikte, dijitalleşme fab-
rikalar düzeyinde durmamakla birlikte bilgi, iletişim ve sensör teknolojilerinin en küçük ürünlere bile entegre 
edilmesini mümkün kılarak akıllı fabrikalar ve akıllı ürünler üretiyor. Bunun sonucu olarak, Endüstri 4.0’ın 
yükselişi ile akıllı üretim ve ürünlere yönelme odak noktası olmuştur (Negri ve diğ., 2017). Bulut bilişim 
(Cloud Computing-CC), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT), büyük veri (Big Data-BD) ve yapay 
zeka (Artificial Intelligence-AI) gibi yeni bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve uygulamaları ile akıllı bir üretim 
dönemi hızlanmaktadır. Bununla birlikte, akıllı üretime ulaşmak için üretim dünyası ile bu teknolojilerin en-
tegre edilmesi zorluklardan birisidir. Bu entegreyi sağlayabilmek için sanal dünya, akıllı ara bağlantı, akıllı 
etkileşim, akıllı kontrol ve yönetim, vb. dahil olmak üzere bir dizi akıllı operasyon gerçekleştirilecektir. Bu 
bağlamda, temel bir üretim birimi olarak, sadece akıllı üretimin zorunlu talebi değil, aynı zamanda kendisinin 
gelişen trendi olan fiziksel ve sanal alanlar arasındaki etkileşim ve entegrasyonu sağlamak için bir teknolojij 
tabana ihtiyaç duyulmaktadır (Tao ve Zhang, 2017). Gittikçe daha fazla işletme tarafından benimsenen bir 
kavram olan siber-fiziksel entegrasyona ulaşmak için Dijital ikiz teknolojisi benzersiz bir yol sağlamaktadır 
(Qi ve diğ., 2019). Aynı zamanda gerçek zamanlı etkileşim ve fiziksel alan ile bilgi alanı arasında daha fazla 
yakınlaşma için gelişen etkili bir yöntemdir (Zhu ve diğ., 2019).

Dijital ikiz, ürünün ya da servisin sanal bir modeli olarak tanımlanabilir. Sanal ve fiziksel dünyaların birleştiril-
mesini sağlayan teknoloji sayesinde bir fabrikanın, ürünün ya da üretim hattının sanal ortamda oluşturulması, 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken riskleri de kayda değer oranda azaltmaktadır (Zambal ve diğ., 2018). 

Dijital ikiz endüstri ve akademi tarafından birçok farklı şekilde tanımlamaktadır. Genel olarak dijital ikizin, 
mevcut fiziksel modellerin geçmiş verilerini kullanarak karşılık gelen ikizinin ömrünü yansıtabilecek entegre 
çok katmanlı olasılıksal gerçekçi simülasyon sistemi veya ürünler olduğu kabul edilmektedir (Glaessgen ve 
Stargel, 2012). Rosen ve diğ. (2015) dijital ikizin, otonom sistem davranışları ile fiziksel dünyadaki çevre 
arasında etkileşebilen bir model olduğunu savunmaktadır. Ayrıca, fiziksel bir varlığın bir bütününün yanı sıra, 
iki yönlü etkileşimler yoluyla birbiriyle karşılıklı olarak iletişim kuran, destekleyen ve birlikte gelişen sayısal-
laştırılmış gösterimi anlamına gelir. Çeşitli sayısallaştırma teknolojileri sayesinde, fiziksel dünyadaki varlıklar, 
davranışlar ve ilişkiler, aslına uygun sanal modeller oluşturmak için bütünsel olarak dijitalleştirilir. Bu tür sanal 
modeller, gerçek dünyadaki gerçek zamanlı parametrelerini, sınır koşullarını ve dinamiklerini formüle etmek 
için fiziksel dünyadan gelen gerçek dünya verilerine dayanmakta ve karşılık gelen fiziksel varlıkların daha 
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temsili bir yansımasına yol açmaktadır (Qi ve diğ., 2019). Fiziksel dünya ve dijital dünya arasında bir köprü 
görevi gören dijital ikiz, CAD’den (özellikle dijital dünyaya odaklanan) ve IoT’den (fiziksel dünya üzerinde 
yoğun bir şekilde odaklanan) farklı olarak, dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki iki yönlü etkileşimlerle ka-
rakterize edilir ve bu da birçok faydaya yol açabilir (Tao ve diğ., 2019).

NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya çıkan dijital ikiz teknolojisi ilk olarak 2002’de Dr. Michael 
Grieves tarafından ifade edilmiştir. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi isimli kitabın yazarı Grieves, dijital ikiz 
modelli bir yapı kurmak için gerekli üç temel unsuru şöyle sıralıyor: Ürünün gerçek ortamdaki hali, sanal or-
tamdaki hali ve bu iki hali birbirine bağlayan veriler (Grieves, 2014; Zhu ve diğ., 2019). Gerçek hayatta test 
etmenin maliyetli ve zor olduğu kompleks ürünlerden elde edilen verilerle oluşturulmuş bir dijital ikiz üzerin-
de testler yapmak ürünü fiziksel dünyaya sunmadan önce kolay yoldan denememizi sağlamaktadır (Khajavi 
ve diğ., 2019).

IoT, dijital ikizin fiziksel özelliklerini bütünüyle yansıtan gerçek bir ikiz haline getirmek için gereken verileri 
oluşturup dijital ikiz modelini üretmeye yardımcı olmaktadır. Uçak motorlarına veya IoT özellikli endüstriyel 
robotlar gibi daha karmaşık ve teknoloji yoğun fiziksel varlıkları içeren ürünlere baktığımızda neden dijital 
bir ikiz yaratma gereksinimi duyduğumuzu anlayabiliriz (Khajavi ve diğ., 2019). IoT kullanılarak mümkün 
kılınan veriler doğrudan akıllı ürünlerden toplanmakta, gerçek zamanlı olarak buluta aktarılmakta ve büyük 
veri analizi kullanılarak analiz edilmektedir. Sanal dünyada ürünler, ürün yapısını görselleştirmek, ürün dav-
ranışını simüle etmek ve ürün performansını optimize etmek için laboratuvarlarda oluşturulmaktadır (Tao ve 
diğ., 2019). Bununla birlikte, dijital ikizin büyük miktardaki gerçek zamanlı veri ve bilgileri sayesinde bunları 
kullanıcılara ve operatörlere sezgisel bir şekilde sunmak zordur. Endüstri 4.0’daki kritik teknolojilerden biri 
olarak artırılmış gerçeklik (AR), imalat ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır. AR, kullanıcının fiziksel 
dünyayı görmesini, tamamen değiştirilmesinden ziyade fiziksel dünyaya yerleştirilen sanal nesnelerle görme-
sini sağlar. Ayrıca, kullanıcıların sanal nesneler tarafından iletilen bilgilerin fiziksel dünyada görevlerini yerine 
getirmelerine yardımcı olduğu fiziksel dünyayla etkileşime girmelerini sağlar (Qi ve diğ., 2019).

Şekil 1’de gösterildiği gibi, bir ürünün genel dijital ikiz modu, fiziksel alandaki fiziksel varlıklar, sanal alanda 
sanal modeller ve fiziksel ve sanal dünyaları birbirine bağlayan bağlı veriler olan üç bölümden oluşur. Fiziksel 
varlıklar; kullanıcılar tarafından çalıştırılabilen gerçek üründür. Hammadde veya parçalardan, talaşlı imalat, 
montaj ve diğer işlemlerden üretilirler. Fiziksel varlıklar üretim, kullanım, bakım-onarım ve revizyon, bertaraf 
ve diğer işlemler sırasında farklı özelliklere, davranışlara ve performansa sahiptir ve birçok veri üretilmektedir. 
Sanal modelle; sanal alandaki fiziksel ürünlerin ayna görüntüleri ve eşlemesidir. Tüm yaşam döngüsü sürecini 
yansıtabildikleri gibi, karşılık gelen fiziksel varlıkların durumunu ve davranışlarını simüle edebilir, izleyebilir, 
teşhis edebilir, tahmin edebilir ve kontrol edebilirler. Sanal modeller sadece geometrik modelleri değil, aynı 
zamanda malzeme özellikleri, mekanik analiz, sağlık izleme gibi tüm kural ve davranışları da içerir. Bağlı 
veriler; fiziksel verilerin ve sanal verilerin alt kümelerini, fiziksel verilerin ve sanal verilerin entegrasyonu, 
füzyonu ve analizi sonrasında elde edilen bazı yeni verileri içerir. Tasarım ve üretim sürecinde, sanal modelle-
rin parametreleri üretim hattına aktarılır ve sanal modeller gerçek fiziksel ürünlere dönüştürülür (Tao ve diğ., 
2019).
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Şekil 1. Dijital ikiz teknolojisini etkinleştirme (Tao ve diğ., 2019)

Dijital ikizin özelliklerini elde etmek için, dijital ikiz verilerinin geleneksel üretim verilerinden daha anlaşılır, 
güvenilir ve akıllı olması gerekir. Dijital ikiz verileri genellikle statik özellik verileri, gerçek zamanlı veri 
ve ölçüm verileri olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Statik özellik verileri; makinelerin bilgileri, kesici 
takımlar, iş parçaları ve fiziksel ortam gibi fiziksel bölümün temel özelliklerini gösterir. Verilerin bu kısmı 
dijital ikizin fiziksel kısmını temsil edebilir. Gerçek zamanlı veriler için operasyon sürecinin durumunu farklı 
yönlerden temsil edebilir. Fiziksel kısım, işlem sırasında genellikle bazı gerçek zamanlı veriler sağlayabilir. 
Bununla birlikte, fiziksel kısmı yansıtmak için çok yüksek doğruluk gerektiğinde, fiziksel dünyadan gerçek 
zamanlı veri almak için çok sayıda veri toplama cihazı (DAQ) ve sensör gerekir. Alınan gerçek zamanlı veriler 
ve geçmiş verileri dijital ikizin sanal bölümünü temsil edebilir. Ölçüm verileri, işlem sırasında farklı ölçüm 
cihazlarından elde edilen ölçüm sonuçlarını ifade eder. Operasyon sürecini izlemek ve optimize etmek için 
kullanılan ölçüm verileri, hem fiziksel hem de sanal kısmını kontrol etmek için dijital ikize faydalı bilgiler 
sağlayacaktır (Liu ve diğ., 2018).

3. DİJİTAL İKİZ UYGULAMALARI 

Dünya pazarındaki modern endüstriyel üretim, daha kısa teslim sürelerinde ve karmaşık ürün çeşitliliğinde 
daha fazla artış gerektirmektedir (Qi ve Tao, 2018). Bu çeşitliliği ve kaliteyi kısa sürede oluşturmak için ge-
liştirilen dijital ikiz uygulaması sadece tasarımcının zihnindeki beklentileri değil aynı zamanda fiziksel dün-
yadaki fiziksel kısıtlamaları da gösterebilir. Tasarımcıların, hem sanal hem de fiziksel dünyalardaki çapraz 
incelemeyi yaparak tasarımı kolayca ayarlamasına, tasarımı doğrulamasına ve ayrıca tasarımı iyileştirmesine 
ve optimize etmesine yardımcı olabilir. Dijital algılama veya ölçüm sayesinde, ürün özellikleri, çalışma du-
rumu ve diğer veriler, sanal modellere geri gönderilir ve iki yönlü bir veri iletim işlemi gerçekleştirilir. Ürün 
modellerini sanal alanda oluşturmanın yanı sıra dijital modellerin fiziksel alana geri döndürülmesiyle, dijital 
ikiz kapalı bir döngü sürecine ulaşır. Bir ürünün dijital ikizi, verileri sürekli olarak toplayabilir ve biriktirebilir 
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ve tasarım, imalat, kalite denetimi, bakım onarım gibi tüm yaşam döngüsü süreci hakkında bilgi biriktirebilir 
ve bu veri ve bilgi yeniden kullanılmaya ve geliştirilmeye devam edebilir. Sonuç olarak, dijital ikiz, tüm ürün 
yaşam döngüsü verilerini dinamik olarak algılayarak, saklayarak ve sunarak ürünün yönetimini, takibini ve 
tutarlılığını sürdürmesini sağlayabilir (Tao ve diğ., 2019). Dijital ikiz sistemi üzerindeki sistemler, kendi ken-
dini iyileştirme mekanizmalarını aktive ederek veya yük profilini azaltmak için görev profilinde değişiklikler 
önererek hem yaşam süresini hem de görev başarısının olasılığını artırarak hasar veya bozulmayı azaltabilir 
(Sackett ve diğ., 2006). Bu bağlamda dijital ikiz, bilgisayar destekli simülasyonlara dayanan tüm üretim dön-
güsündeki aşamaların yanı sıra (üretim) sistemlerinin sanal devreye alınması (Schluse ve Rossmann, 2016) ve 
ürün geliştirme aşamasında karar destek ve sistem davranış tahminleri, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca bilgi 
devamlılığını sağlamaya yardımcı olabilir (Rosen ve diğ., 2015). Endüstride dijital ikiz teknolojisinin mevcut 
birincil uygulamaları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Başlangıçta, hava sahası alanından gelen konsept, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Tuegel ve 
diğ., 2011) tarafından hava taşıtı için daha doğru bir yorgunluk tahmini oluşturmak için kullanılmıştır. Ayrıca, 
uçak yapısındaki hasar ve kusurları tespit etmek ve izlemek için uçak kanat modelini oluşturmak için de uygu-
lanmıştır. Sonuçların geleneksel yöntemlerden daha yüksek verimlilik ve doğruluk gösterdiği onaylanmıştır. 
Seshadri ve Krishnamurthy (2017), dijital ikizlere dayanan bir hasar karakterizasyonu yöntemini önermişler-
dir. Bu durum, hasar yeri, büyüklüğü ve yönelimini tahmin etmede büyük ilerlemeler göstermiştir. Liu ve diğ., 
(2018), dijital ikiz kavramını CNC tezgahında uygulamıştır. Gockel ve diğ., (2012) dijital ikizi kullanarak ger-
çek zamanlı olarak hasar tespiti yapmışlardır. General Electiric ise uçakların yanısıra, ürün yaşam döngüsünde 
ürün sağlığını tahmin etmek için dijital ikizi kullanarak operasyonları ve bakımı daha doğru hale getirmiştir. 
Tüm dünyada ve Türkiye’de elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon konularında çalışmalar yürüten ve 
dijital dönüşümün rehberi olmayı hedefleyen Siemen’in geliştirdiği Dijital Fabrika ile fabrika kurulmadan 
önce, tüm bileşenlerinin bilgisayar ortamında uygun yazılımlarla tasarlanarak fabrikanın çalıştırılması ve so-
nuçlarının değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle, fabrikanın kendisi ortada yokken fabrikanın nasıl ça-
lıştığı öğreniliyor ve en iyi çalışma sisteminin kurulması için gerekli önlemler alınabiliyor (Lee ve diğ., 2014). 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Günümüzde, Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte dijitalleşme bir fikir birliği haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin 
gelişmesiyle, özelikle IoT, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve yapay zeka gibi yeni nesil bilgi teknolojilerinin 
ortaya çıkmasıyla, dijitalleşme süreci büyük ölçüde hızlanmaktadır. Özellikle dijital ikiz teknolojisiyle oluş-
turulan makinelerin veya sistemlerin hassas sanal kopyaları endüstride devrim yaratmaktadır. Birçok şirket ve 
alan, sorunları tespit etmek ve verimliliği artırmak için dijital ikiz teknolojisini kullanmaya başlamış ve tüm 
sektörlerde yeniliğin ana itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Akıllı imalat, bina yönetimi, akıllı şehir, sağlık, 
petrol-gaz ve daha pek çok alanda giderek daha fazla uygulanmaktadır.

Dijital ikiz, üretim sistemlerinin veya bileşenlerinin sanal ve gerçek zamanlı bir temsilini oluşturarak sürekli 
toplanan verilerle ürünler veya üretim sistemleri hakkında geleceğe yönelik bilgiler vererek zaman ve maliyet 
açısından firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Dijital ikiz; geometrik modeller, fonksiyonel modeller, davranışsal modeller, kural modelleri, sonlu elemanlar 
analiz modelleri, arıza teşhis modelleri, ömür tahmin modelleri vb. dahil olmak üzere birden fazla teknoloji ve 
araç gerektiren karmaşık bir sistem ve uzun bir süreçtir. Bu yüzden bu teknoloji ile uygulamalar yapmak için 
birçok alanın bir arada çalışması gerekmektedir.
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Geçmişte, dijital ikiz çoğunlukla arıza teşhisi, tahmini bakım ve performans analizi için kullanılmıştır. Bugüne 
kadar, dijital ürün tasarımı için dijital ikizin uygulanabilirliğini, fiziksel ürün ile dijital temsili (sanal ürün) 
arasındaki iletişimin, sinerjinin ve işbirliğinin daha fazla nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğini incelemek için 
çok fazla çaba sarfedilmemiştir. Ayrıca, şimdiye kadar, dijital ikiz sadece karmaşık sistemlerin (örneğin uçak 
motoru, rüzgar türbinleri, enerji santrali vb.) tasarımı, işletimi ve bakımı için kullanılırken, tüketici ürününün 
değerlerini araştırmaya yönelik az çaba sarf edilmiştir. Dijital ikiz, endüstri bağlamında ele alındığında işlevsel 
alanlarda derin endüstri uzmanlığı ve bilgisi gerektirmesine rağmen gelecekte hayatımızda önemli bir alanı 
kaplayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, ürün yaşam döngüsü yönetim sistemlerine, bulut çözümlerine ve diğer 
veri eserlerine ve cihazlara nasıl bağlanacağı konusunda daha fazla çaba sarfedilmelidir. Dijital ikiz ile ölçüm 
verilerinin senkronizasyonu için yöntemler ve algoritmalar geliştirilmelidir. 
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FUZZY LOGIC-PID CONTROL STRATEGY FOR FURUTA PENDULUM MODEL 

Ömür Can ÖZGÜNEY1

1Istanbul University-Cerrahpasa, Dept. of Mech. Eng., Istanbul / Turkey
Abstract: The control of mechanical systems is an academically wide field of study. The studies are mostly 
applied to certain models and the results are discussed. In this study, a different model, Furuta pendulum, is de-
signed to show the effectiveness of the controller. This model was preferred because it is easily accessible and 
control laws are applicable for this system. The Furuta pendulum or rotational inverted pendulum is formed 
by a rotating arm rotating in the horizontal plane and a pendulum connected to its arm which is free to rotate 
vertically in this plane. In this study, traditional Proportional-Integral-Derivative (PID) control method is de-
signed via fuzzy logical control method.  In the PID control rule, control gain coefficients are constant values, 
while in this study, these coefficients are determined by using fuzzy logic controller. In order to apply the fuzzy 
logic control rule, input and output signals must be determined. In this study, trajectory tracking error and its 
derivative are determined as an input. The output signals are also PID controller coefficients. Rule table are 
prepared by using trial and error method between input and output signals. The developed controller is applied 
to the furuta model. The behavior of the controller is observed by applying different trajectories. The simula-
tion results showed that the developed controller is successful.  

Keywords: PID Control, Fuzzy Logic Control, Furuta Pendulum

INTRODUCTION 

 (Mandic et all, 2016: 189-196) presented  the stability problem of Furuta pendulum by the fractional order 
PD controller. First, they derived the mathematical model of the pendulum then they introduced the fractio-
nal PD controller. They investigated the D-decomposition method for linear fractional order systems and for 
the case of linear parameter dependence. An example was given and the stability domains were calculated. 
(Akesson and Astrom, 2001: 890-895), developed manuel control of unstable systems, subject to control signal 
saturation. They used the model of furuta pendulum. The experimental results showed the effectiveness of the 
controller. (Fabbri et all, 2013: 464-470), presented experimental results of the application of Packet-Based 
Control approach with the Furuta Pendulum. In the study, the Packet-Based controller had been tested and they 
compared the controller with a classic local controller for different time-varying actuation delays. (Liu, 2014: 
2144-2149), studied the synchronization problem of two Furuta pendulums. The developed control law is ba-
sed on the controlled Lagrangian approach. The new controller was applied to a cart-pendulumlus a gyroscopic 
force. (Avelar and Valenzuela, 2016: 638-648), introduced a new trajectory tracking controller applied to the 
Furuta pendulum. They derived the controller from the input-output feedback linearization technique. They 
compared the PID controller and output tracking controller. From the experimental results, it is understood 
that the developed controller is more succesfull. (Hernández-Guzmán et all, 2017: 8721-8736) focussed on the 
control methodology to tune a linear state feedback regulator for the Furuta pendulum.   The proposed cont-
roller is based on the classical control design tools such as the root locus method. They wanted to improve the 
closed-loop system performance by reducing or even eliminating effects of limit cycles. From the experimental 
results, it was understood that the the proposed methodology successfully improves closed-loop performance. 
(Zhao et all, 2016: 452-460), deals with the problem of the stabilization control of nonlinear Furuta pendulum. 
The proposed control method uses the measurements of angle position. First they introduced the the dynamic 
equation of Furuta pendulum. Then they linearized the nonlinear system around the origin. Finally, they used 
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equivalent input disturbance to design the stabilizing controller. (Aguilar-Ibaneza et all, 2010: 2285-2293), 
presented a nonlinear controller for the stabilisation of the Furuta pendulum. They solved the stabilisation 
problem via using Lyapunov method. The asymptotic stability analysis was guaranteed by LaSalle’s theorem. 
(Rodrıguez-Cortes, 2019: 402-419),  introduced a new smooth nonlinear swing up controller based on the con-
cept of energy. This developed controller is based on the Total Energy Control System. Experimental results 
show the effectiveness of the controller.

AIM

The aim of this study is to show that the controller developed for furuta pendulum model is working properly. 
The purpose of the developed controller is to keep the furuta pendulum arm in balance.

SCOPE

The dynamic equations of the model are given below;

Fig. 1 Furuta pendulum model (Avelar and Valenzuela, 2016: 638-648)
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METHOD

PID CONTROL

PID control is the basis of the control methods that used today. PID control is a feedback mechanism. The main 
purpose of PID control is to minimize system error. Theoretically, the reduction of the error value is provided 
by the proportional, derivative and integral controllers present in the control structure.

d
i

1 de(t)u(t) K e(t) e(t)dt T
T dt

 
= + + 

 
∫                                                                                                         (6)             

The transfer function of the PID controller is shown in equation 6. u(t); control variable, e; error K;propotional 
gain, Ti; proportional time constant, Td; derivative time constant. Ziegler Nichols method was used to find 
these constant coefficients.

Table 1. Ziegler-Nichols control parameters

Controller K Tİ Td

P 0.5 Kc - -

PI 0.4 Kc 0.8 Tc -

PID 0.6 Kc 0.5 Tc 0.12 Tc

Table 1 shows the method of calculating the gain parameters according to the Ziegler-Nichols method. Kc is the 
value at which the system starts to oscillate. Tc is the period measured at the time of oscillation.
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FUZZY LOGIC CONTOL

In fuzzy logic control law, membership functions can be expressed like triangular, bell curved shape… etc and 
can be expressed with linguistic expressions like small, big, positive or negative…  (Fig. 2)

Fig. 2 Different shapes of membership functions (Hacıoğlu, 2004)

Fuzzification, Rule Evaluation and Defuzzification are the steps of the fuzzy logic control. In the fuzzification 
stage, membership functions are defined for the variables. The rules have been prepared in the rule evaluation 
step. And the output of the system is decided by the input of the system in the de fuzzification step.

Fuzzy Logic Controller has two inputs and three outputs. These are error of q2, it’s derrivative and outputs are 
the PID parameters. Linguistic variables which implies inputs and outputs have been classified as: NB, NS, Z, 
PS, PB. Inputs and outputs are all normalized in the interval of [0, 1] as shown in Fig.3

Fig. 3 Membership functions of inputs (eq2, deq2) and outputs (K, Ti, Td)

The linguistic labels used to describe the Fuzzy sets were “Negative Big” (NB), “Negative Small” (NS), 
“Zero” (Z), “Positive Small” (PS), “Positive Big” (PB). Rules are written in a rule base look-up table which is 
shown in Table 2

Table 2: Decision Table (eq2, deq2, K, Ti,Td )

eq2\deq2 NB NS Z PS PB

NB PB PB PS PS Z

NS PB PS PS Z NS

Z PS PS Z NS NS

PS PS Z NS NS NB

PB Z NS NS NB NB
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RESULTS
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Fig. 4 Tracking error of q1 (step input)
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Fig. 5 Tracking error of q2 (step input)
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Fig. 8 Controller force
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Fig. 9 Tracking error of q1 (sin input)
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Fig. 10 Tracking error of q2 (sin input)
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Fig. 13 Controller force

CONCLUSION

The aim of this study is to develop Fuzzy-PID control law in order to increase tracking performance of the 
furuta pendulum. For this reason, in this study fuzzy logic controller is developed for control parameters K, 
Ti and Td.  In the previous studies the control parameters are constant. The novelty of this study is the control 
parameters are defined by fuzzy logic controllers.

Tracking performance of the controller changes depending on the values of the control parameters K, Ti and 
Td. As shown from Figures 4-13, considering the different trajectories, the developed controller was found to 
be more effective. The rule table was created using the trial and error method. Different results can be obtained 
by changing the fuzzy logical control law. 

REFERENCES 

Aguilar-Ibañez, C., Suárez-Castañón, M.S.,  Gutiérres-Frias, O.O., (2010). The Direct Lyapunov Method For 
The Stabilisation Of The Furuta Pendulum. International Journal of Control, 83 (11): ss. 2285–2293.  

Aguilar-Avelar, C., Moreno-Valenzuela, J., (2016). New Feedback Linearization-Based Control for Arm Tra-
jectory Tracking of the Furuta Pendulum. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 21 (2): ss. 638-648.

Akesson, J., Astram, K-J., (2001). Safe Manual Control of the Furuta Pendulum. Proceedings of the 2001 IEEE 
International Conference on Control Applications September 5-7, Mexico, ss. 890-895.

Fabbri, T., Fenucci, D., Falasca, S., Gamba, M., Bicchi, A., (2013). Packet-Based Dynamic Control of a Furuta 
Pendulum over Ethernet. 21st Mediterranean Conference on Control & Automation (MED) Platanias-
Chania, Greece, June 25-28, ss. 464-470.

Hacıoğlu, Y. (2004). Bir Robotun Bulanık Mantıklı Kayan Kipli Kontrolü, Master of Thesis, Istanbul Univer-
sity,

Hernández-Guzmán, V.M., Antonıo-Cruz, M., Sılva-Ortıgoza, R., (2017). Linear State Feedback Regulation 
of a Furuta Pendulum: Design Based on Differential Flatness and Root Locus. Special Section on Innova-
tions in Electrical and Computer Engineering Education, 4: ss. 8721-8736.

Liu, S., (2014). Stable Synchronization of Two Furuta Pendulums Network Based on The method of controlled 
Lagrangian. Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference July 28-30, China, ss. 2144-2149.



489

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Mandić, P.D., Lazarević, M.P., Sekara, T.P., (2016). D-decomposition Technique for Stabilization of Furuta 
Pendulum: Fractional Approach. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 64 (1): 
ss. 189-196.

Rodrıguez-Cortes, H., (2019). A Swinging Up Controller For The Furuta Pendulum Based On The Total Energy 
Control System Approach. Kybernetika, 55(2): ss 402-421. 

Zhaoa, L., Gong, S., Zhang, A., Cong, L., (2016). Nonlinear Stabilization Control of Furuta Pendulum Only 
Using Angle Position Measurements. J. Math. Computer Sci., 16:ss 452-460.

APPENDIX 

m1 (kg) m2 (kg) L1 (m) L2 (m)

0.098 0.08 0.215 0.150

r1 (m) r2 (m) J1 [kg m2] J2 [kg m2]

0.148 0.100 2.619x10-3 3.127x10-2
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FURUTA SARKACINA UYARLAMALI VE BULANIK MANTIKLI KONTROLCÜ YAKLAŞIMI 

Ömür Can ÖZGÜNEY1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mekanik sistemlerin en az hata ile ve yüksek verimle çalışmaları bek-
lenmektedir. Verimliliği arttıracak en önemli unsur, mekanik sistemlere uygulanan kontrol yöntemleridir. Ge-
leneksel kontrol kurallarının yanı sıra son yıllarda birçok kontrolcü geliştirilmiştir. Geliştirilen kontrolcüler 
çeşitli mekanik sistemlere uygulanarak, bu kontrolcülerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada da 
(Spong, 1993: 2826-2830) geliştirdiği kontrol kuralı Furuta sarkacına uygulanmıştır. Furuta sarkacı, yatay 
düzlemde dönmekte olan dönel bir kol ve bu kola bağlı bir sarkaç sisteminden oluşmaktadır. Sarkaç sistemleri 
genel olarak kontrolcü çalışmalarında kullanılan mekanik sistemlerdir. Furuta sarkaç sistemlerine rahatlıkla 
ulaşılabilir olması ve lineer olmayan kontrolcülerin de uygulanabilir olması bu modelin tercih edilmesindeki 
en önemli etkenlerden biridir. Yapılan bu çalışmada uyarlamalı ve bulanık mantıklı kontrolcüler birlikte kulla-
nılmıştır. Geri besleme özelliğine sahip uyarlamalı kontrol yöntemi, değişen koşullara modeli adapte etmeye 
çalışmaktadır. Bu kontrol yöntemlerinde, kontrol yasasını oluşturan kontrol kazanç parametreleri sabit değer-
lerle tanımlanmaktadır. Sistemlerin verilen yörüngeyi takip etme yeteneğinin arttırılması için kontrol paramet-
relerinin değişken değerler alması önerilmektedir. Bu yüzden bu çalışmada bulanık mantıklı kontrol yöntemi 
kullanılmış ve kontrol kazanç parametreleri için bulanık mantıklı kontrol yasası geliştirilmiştir. Geliştirilen 
bulanık mantıklı-uyarlamalı kontrol yasası furuta sarkaç modeline uygulanmıştır. Modelin verilen yörüngeyi 
en az hata ile takip etmesi ve sarkaç dengesinin sağlanması çalışmanın en önemli amacıdır. Yapılan simulas-
yon sonuçları, iki kontrolcünün ortak çalışmasıyla birlikte, en az hata ile modelin yörüngeyi takip ettiğini ve 
sarkacın dengesini daha iyi sağladığını göstermiştir.   

Anahtar Kelimeler: Uyarlamalı kontrol, Bulanık mantıklı kontrol, Furuta sarkacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

(Ling ve diğ., 2002: 37-42) çalışmalarında Furuta sarkacını Lineer Parametre Değişimi (LPV)  yöntemiyle 
modellemişlerdir. Bu modele, gürbüz öngörülü kontrol yöntemi uygulayarak, sistemin denge problemini çöz-
meye çalışmışlardır. Geliştirdikleri stratejinin, manipülatör kolunda yukarı dönüş ve dengeleme davranışı elde 
etmede etkili olduğunu elde ettikleri simulasyonlar sonucu kanıtlamışlardır. (Yu ve diğ., 2010: 2559-2563), 
Furuta sarkacına gürbüz bir kontrol yöntemi uygulayarak, sistemin performansını yaptıkları deneyler ile göz-
lemlemişlerdir. İlk olarak, sistemin transfer fonksiyonunu tanımlamışlar ve dengeleme kontrolü için standart 
bir H∞ gürbüz kontrolcü tasarlamışlardır. Deney sonuçlarından, geliştirdikleri kontrolcünün etkili olduğunu 
kanıtlamışlardır. (Anvar ve diğ., 2010: 1952-1957) çalışmalarında nonlineer bir sistem olan döner ters sarkaç 
için dengeleyici bir kontrolör tasarlamışlardır. Mekanik sistemin dengelenmesi için kayan kipli kontrolör yasa-
sını önermişlerdir. Genetik algoritma ve kayan kipli kontrolörü kullanarak hibrit bir kontrolcü geliştirmişlerdir. 
Deneysel sonuçlardan, önerilen hibrit denetleyiciyi kontrolcünün deneysel sonuçlarının, kayan kipli kontrol 
yasasına kıyasla daha yüksek bir performans gösterdiğini kanıtlamıştır. (Cruz ve diğ., 2014: 98-103) Furuta 
sarkacının yapımını kolaylaştıracak bir malzemeyi sağlamak için, Lagrange hareket denklemlerini kullanarak 
Furuta sarkacının matematik modelini elde etmeye çalışmışlardır. SolidWorks programı yardımıyla modelin 
mekanik tasarımını tamamlayıp modelden bir prototip yapmışlardır. (Valenzuela ve diğ., 2016: 3439-3452) 
furuta sarkacı için uyarlamalı, yapay sinir ağı tabanlı bir kontrolör tasarlamayı amaçlamışlardır. Yapay sinir ağı 
kontrol yasasındaki giriş ve çıkış ağırlıkları için uyarlama yasaları geliştirmişlerdir. Gerçek zamanlı deneyler 
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uygulayarak, önerilen uyarlamalı algoritmanın sistem performansını iyileştirdiğini ortaya koymuşlar ve diğer 
kontrol yöntemleriyle geliştirdikleri kontrolcüyü karşılaştırmışlardır. (Wadi ve diğ., 2018) çalışmalarında dış 
bozuculara maruz kalan furuta sarkaç modeline kayan kipli kontrolcü geliştirmişlerdir. Kayan kipli kontrol 
yasalarının temeli lineerleştirilmiş kontrol kurallarına dayanmaktadır. Dış bozucular altında hareket etmeye 
çalışan modele önerdikleri kontrolcüyü uygulayarak ve diğer kontrol yöntemleriyle karşılaştırılarak, geliştir-
dikleri kontrolcünün performansını incelemişlerdir. (Türker ve diğ., 2012: 99-110) lyapunov teoremi temeline 
dayalı bir kontrolcü geliştirmişler ve bunu furuta sarkaç modeline uygulamışlardır. Asimtotik sistem kararlılı-
ğını sağlamak için La Salle’s teoremini kullanmışlardır. Simulasyon sonuçlarıyla geliştirdikleri kontrolcünün 
etkinliğini kanıtlamışlardır.

AMAÇ 

Çalışmamızda Furuta sarkaç modelinin kullanılmasının en önemli nedeni, Furuta sarkaç sistemlerine rahatlıkla 
ulaşılabilir olması ve lineer olmayan kontrolcülerin de bu modellere uygulanabilir olmasıdır. Yapılan çalışma-
da, daha önceden geliştirilmiş olan uyarlamalı kontrol yöntemi (Spong, 1993: 2826-2830) ile birlikte bulanık 
mantıklı kontrolcü de kullanılmıştır. Uyarlamalı kontrol yönteminde bulunan kontrol kazanç katsayısı (K), 
bulanık mantıklı kontrolcü kullanılarak hesaplanmıştır.

KAPSAM

Modelimizin dinamik denklemleri aşağıda verilmiştir.

Şekil. 1 Furuta pendulum model (Avelar and Valenzuela, 2016: 638-648)

mM(q)q C(q,q)q g (q) u+ + =&& & &                                                                                                                           (1)

2
1 2 2 3 2

3 2 4

sin (q ) cos(q )
M(q)

cos(q )
 θ + θ θ

=  θ θ 
                                                                                                          (2)

11 12

21 22

C C
C

C C
 

=  
 

                                                                                                                                                     (3)
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11 2 2 2

12 3 2 2 2 1 2

21 2 1 2

22

1C q sin(2q )
2

1C q sin(q ) q sin(2q )
2

1C q sin(2q )
2

C 0

= θ

= −θ + θ

= − θ

=

&

& &

&

                                                                                                               (4)

m
5 2

0
g (q)

sin(q )
 

=  −θ 
                                                                                                                                           (5)

YÖNTEM

Sürtünme ve diğer dış etkilerin dikkate alınmadığı durumlarda n uzuvlu manipulatöre ait dinamik denklem 
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. (Spong, 1993: 2826-2830)

M(q)q C(q,q)q G(q)+ + = τ&& & &                                                                                                                                (6)

Bu denklemde q: genelleştirilmiş koordinat, ô ; uygulanan tork kuvveti, M(q); simetrik pozitif tanımlı matris, 

C(q,q)q& &; merkezkaç kuvvetlerini, G(q); yerçekimi kuvvetlerini sembolize etmektedir.

Denklem (6) şu şekilde de tanımlanabilir.

Y(q,q,q)ð = τ&&&                                                                                                                                                          (7)           

Denklemdeki π, atalet parametrelerini, Y ise genelleştirilmiş koordinatların ve onların türevlerinin bilinen 
fonksiyonlarını ifade etmektedir.                             

r dq q q= −Λ& & %;       r dq q q= −Λ&&& && %                                                                                                                           (8)

s şu şekilde ifade edilir. (Spong, 1993: 2826-2830)

ró q q q Ëq= − = +&& & % %                                                                                                                                                 (9)

 L pozitif tanımlı matristir. Nominal kontrol kuralı şu şekilde tanımlanmıştır.

0 0 r 0 r 0

r r 0

ô M (q)q  C (q,q)q G (q) Kó
    = Y (q,q,q ,q ) ð Kó
= + + −

−

&& & &
&& &&

                                                                                                         (10)

Kontrol girdisi τ , nominal kontrol girdisi 0τ  ile birlikte şu şekilde tanımlanmaktadır. 

0 r r 0 r 0 r 0

r r 0

ô Y (q,q,q ,q ) u M (q)q  C (q,q)q G (q) Kó
    = Y (q,q,q ,q ) (ð u) Kó
τ = + = + + −

+ −

&& && && & &
&& &&

                                                                 (11)
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Denklem (11)’de π0 ve ρ’nun bilindiği durumlar için π belirsiz durumdadır. Yapılan bu çalışmada ise π’nin 
bilinmediği kabul edilmiştir.

0( )π = π − π ≤ ρ%                                                                                                                                                                  
(12)                                                                  

Kontrol girişi u denklem 13’ teki gibi tanımlanır.

Teorem 1: (Spong, 1993: 2826-2830)

T
T

T

T
2 T

Yˆ          ve   Y
Y

u
Yˆ          ve   Y

 σ
−ρ σ > ε σ= 
 σ
−ρ σ ≤ ε ε

                                                                                                             (13)                                   

Lyapunov aday fonksiyonu, denklem 14 ‘teki gibi tanımlanmıştır. (Spong, 1993: 2826-2830)

T T T1 1Vó M ( q ) ó q K q
2 2

V 0

= + Λ

≥

% %
                                                                                                                            (14)                                  

Sistemin kararlılığının sağlanması için Lyapunov fonksiyonunun türevinin 0’dan küçük olması gerekmektedir. 
Lyapunov kararlılığı (Spong, 1993: 2826-2830) çalışmasında detaylı olarak incelenmiş ve sonunda sistemin 
kararlı olduğu anlaşılmıştır.

2
3V x /2≤−α +ε ρ&                                                                                                                                               (15)

Bulanık Mantıklı Kontrol Yöntemi

Bulanık mantık teorisini ilk olarak (Zadeh, 1965) yılında ortaya çıkarmıştır. Geliştirdiği kontrol yönteminde, 
klasik kontrolcülerden farklı olarak kontrol giriş ve çıkışlarını üyelik fonksiyonu olarak tanımlamıştır. Üyelik 
fonksiyonları, üçgen, trapez gibi farklı geometrik yapılarda olabileceği gibi ara değerler de alabilmektedir.

Şekil 2. Üyelik fonksiyonlarının çeşitli şekilleri. (Hacıoğlu, 2004)

Bulanıklaştırma, sonuç çıkarma ve durulaştırma, bulanık mantık teorisinin aşamalarıdır. İlk aşamada giriş 
üyelik fonksiyonları tanımlanmaktadır. Sonuç çıkarma aşamasında, giriş üyelik fonksiyonlarına karşılık gelen 
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çıkış üyelik fonksiyonlarına kural tablosu yardımıyla karar verilmektedir. Durulaştırma aşamasında ise, çıkış 
üyelik fonksiyonu bulanık değerlerden kesin değerlere dönüştürülmektedir.

Şekil. 3 Üyelik fonksiyonları (eq2, deq2, K)

Kontrol kuralı tablosu, deneme yanılma yöntemiyle hazırlanmış olup çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Kontrol kural tablosu

eq2/deq2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

N1 N1 N1 N2 N2 N3 N3 N4

N2 N1 N2 N2 N3 N3 N4 N4

N3 N2 N2 N3 N3 N4 N4 N5

N4 N2 N3 N3 N4 N4 N5 N5

N5 N3 N3 N4 N4 N5 N5 N6

N6 N3 N4 N4 N5 N5 N6 N6

N7 N4 N4 N5 N5 N6 N6 N7

  BULGULAR
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Şekil. 4 Yörünge 
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Şekil. 5 Yörünge İzleme Hatası q1
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Şekil. 6 Yörünge İzleme Hatası q2
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SONUÇ

Çalışmanın amacı, daha önceden geliştirilmiş olan uyarlamalı kontrol (Spong, 1993: 2826-2830) yöntemi ile 
bulanık mantıklı kontrol yöntemini birlikte furuta sarkacına uygulamaktır. Geliştirilen kontrol yöntemi ile 
sarkaca uygulanan yörüngenin en az hata ile takip edilmesi hedeflenmiştir. Şekil 4 ile Şekil 9 arasında verilen 
grafiklerde iki farklı yörüngede de sarkaç kollarının en az hata ile yörüngeyi takip ettiği gözlemlenmiştir. Bula-
nık mantıklı kontrol kuralını kullanarak, uyarlamalı kontrol kuralında yer alan kontrol kazanç katsayıları sabit 
değer olmaktan çıkarılarak bulanık mantıklı kontrol yasasıyla belirlenmiştir. Bulanık mantıklı kontrol tablosu 
değiştirilerek, farklı sonuçlar elde edilebilir
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m1 (kg) m2 (kg) L1 (m) L2 (m)

0.098 0.08 0.215 0.150

r1 (m) r2 (m) J1 [kg m2] J2 [kg m2]

0.148 0.100 2.619x10-3 3.127x10-2
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EKSENEL YÜK TAŞIYAN HEA ÇELİK PROFİLLERİN PLASTİK MOMENT KAPASİTELERİNİN 
HESABI

Nezahat BİLEN DEMİRCİ 1, Fuad OKAY1, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU 1

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli/Türkiye
Öz: HEA profiller, I profillerle beraber çelik yapılarda en yaygın kullanılan profillerdir. Sanayi yapılarında, 
fabrika yapılarında, endüstriyel binalarda, depo ve hangar gibi yapılarda ana taşıyıcı konstrüksiyon elema-
nı olarak kullanılırlar. Bu çalışmada HEA profillerin belli basınç yüklerinde taşıyabileceği plastik moment 
kapasiteleri hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. Örnek olarak HEA300 profili ele alınmış ve kesite, alanının 
belli yüzdelerine eşit basınç yükleri; sırasıyla %10’dan başlayarak ve %10’ar artarak, %90’a kadar ulaşan 
değerlerde uygulanmıştır. Bu basınç yüklerinde kesitin ne kadar plastik moment taşıyabileceği hesaplanarak 
tablolar oluşturulmuştur. Plastik moment kapasitelerini hesaplayabilmek için öncelikle plastik tarafsız eksenin 
yerini bulmak gerekmektedir. Herhangi bir kesite artan basınç yükleri uygulandığında, plastik tarafsız ekse-
nin yeri değişir. Plastik tarafsız eksenin tam olarak nerede olduğu bilinmediği için gövdede, spandrelde ve 
başlıkta olacağı varsayıldığı her bir durum için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. İlk olarak plastik tarafsız 
eksenin kesitin ağırlık merkezine olan uzaklığı (yp) için, sonrasında da plastik moment kapasitesi (Mp) için ge-
nel denklemler çıkarılmıştır. Bu üç durum için ayrı ayrı hesaplanan yp değerlerinden hangisinin doğru olduğu 
da plastik tarafsız eksenin gövde sınırları içinde mi, yoksa spandrel veya başlık sınırları içinde mi olduğuna 
bakılarak belirlenmiştir. Böylelikle plastik tarafsız eksenin gerçek konumu bulunmuştur. Buradan da plastik 
moment kapasitelerine ulaşılmıştır.Ardından mühendislerin plastik tasarım yaparlarken kendilerine faydalı 
olacağı düşünülen, basınç yükleri uygulandığında bu duruma karşılık gelen plastik moment kapasite tabloları 
oluşturulmuştur. 

Anahtar  Kelimeler: HEA profiller, plastik moment kapasitesi, plastik tarafsız eksen

GİRİŞ

Çelik yapıların kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Bunun başlıca sebepleri 
arasında; imalat, montaj ve nakliye kolaylığı, tekrar tekrar sökülüp takılabilme özelliği sayılabilir. Fakat bunla-
rın dışında karakteristik özelliklerine bakılacak olursa, çeliğin en önemli avantajlarından biri akma dayanımına 
ulaştıktan sonra bile yük taşıyabilecek karakteristikte bir malzeme olmasıdır. Çelik akma dayanımına ulaşana 
kadar elastik davranış sergiler, yük aldığı doğrultudaki deformasyonları yük ortadan kaldırıldığında eski haline 
geri döner. Çeliği akma dayanımına ulaştıracak bir yük uygulandığında; çelikte en dış liften başlayarak akma 
meydana gelir. Bu noktadan sonra çelik hala yük taşıyabilir fakat akma dayanımından daha fazla yüke karşı 
koyamaz ve deformasyonların bir kısmı kalıcı olmaya başlar. Bu durum çeliğin elastoplastik davranış sergile-
meye başladığı andır. Yükler artmaya devam ettikçe lifler dışarıdan içeriye doğru akmaya yani plastikleşmeye 
devam eder ve aynı oranda plastik tarafsız eksen de içerilere girmeye başlar. Tüm liflerin aktığı durumda ise 
artık kesit tamamen plastikleşmiştir. 

Bu çalışmada plastik davranış sergileyen çeliklere belli basınç yükleri uygulanmış ve taşıyabildikleri moment 
kapasiteleri hesaplanmıştır. Plastik tasarım yaparken kullanılmak üzere hesaplanan moment kapasiteleri tab-
lolaştırılmıştır.
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AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı güçlü yönde çalışan HEA çelik profillerin belli basınç yükleri altında taşıyabilecek-
leri plastik mukavemet momentlerinin bulunmasıdır. HEA profillerin seçilme sebebi sıklıkla çelik yapılarda 
ana taşıyıcı konstrüksiyon elemanı olarak kullanılmalarıdır.

KAPSAM

Bu amaçla, Arcelor Mittal Europe [1] kataloğu kullanılarak HEA profillerin kesit özelliklerine ulaşılmış ve 
hesaplamalar bu kesit özellikleri kullanılarak yapılmıştır.

Örnek olarak HEA300 profili seçilerek tüm hesaplamalar bu kesit üzerinden yapılmış ve tüm HEA profiller 
için aynı yöntem uygulanmıştır.

Şekil 1. HEA Kesit Özellikleri

Şekil 1. de HEA profillerin kesit özellikleri gösterilmiştir. Şekilde yer alan simgelerden “b” başlık genişliğini 
ifade eder ve bu değer HEA300 profili için 300mm’dir. Aynı şekilde “h” kesit yüksekliğidir ve 290mm’dir. 
“hi” gövde yüksekliğidir ve 262mm’dir. “tf” başlık kalınlığıdır ve 14mm’dir. “tw” gövde kalınlığı olup 8.5 
mm’dir. Son olarak “r” başlık ile gövdenin birleştiği yerdeki dairenin yarıçapını ifade eder ve HEA300 profili 
için 27mm’dir.

YÖNTEM

Plastik moment kapasitesinin bulunması için ilk olarak plastik tarafsız eksenin yerinin belirlenmesi gerekmek-
tedir. Plastik tarafsız eksen sadece, kesite hiç basınç yükü uygulanmadığında ağırlık merkezinden geçer ve 
kesit maksimum plastik mukavemet momenti taşır. Kesitin basınç yükü taşıdığı durumlarda ise plastik tarafsız 
eksen gövdede, başlıkta veya spandrelde olabilir.
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Şekil 2. Plastik Tarafsız Eksenin Gövdede Olduğu Durumda Kuvvet Diyagramı

Şekil 3. Plastik Tarafsız Eksenin Spandrelde Olduğu Durumda Kuvvet Diyagramı

Şekil 4. Plastik Tarafsız Eksenin Başlıkta Olduğu Durumda Kuvvet Diyagramı

Plastik tarafsız eksenin yeri tam olarak bilinmediğinden Şekil 2,3 ve 4’te gösterilen tüm durumlar için; ilk 
olarak kuvvet diyagramından yararlanılarak yp değeri hesaplanır ve bu üç durumda bulunan her bir yp değeri 
gövde, başlık ve spandrel sınır durumları için kıyaslanarak plastik tarafsız eksenin gerçek yeri belirlenir. Ke-
sitin taşıdığı her basınç yükü için ayrı ayrı yapılan bu hesaplamalar sonucunda bulunan yp değeri kullanılarak 
kesitin taşıyabileceği plastik mukavemet momentine ulaşılır.
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Şekil 2’de gösterildiği gibi plastik tarafsız eksenin gövdede olduğu durumda; kesitin ağırlık merkezinden plas-
tik tarafsız eksene olan uzaklık (yp);

c tP = F - F  eşitliği kullanılarak hesaplanır. Burada Fc simgesi basınç bölgesini, Ft simgesi ise çekme bölgesini 

ifade etmektedir. Eşitlik sonucunda p w yP = 2.y .t .ó  ifadesi elde edilir ve gerilmenin kuvvet ve alanla ilişki-

sinden yP =ó .A denklemiyle birlikte çözülerek yp için genel bir denkleme ulaşılır.

p
w

Ay =
2t

                                                                                                                                                             (1)

Yine Şekil 2’den faydalanılarak yp’ye bağlı moment denklemi kurulur ve plastik tarafsız eksen gövdede iken 
moment kapasitesini hesaplamak için bu denklem kullanılır. 

Şekil 3’te gösterildiği gibi plastik tarafsız eksenin spandrelde olduğu durumda; kesitin ağırlık merkezinden 
plastik tarafsız eksene olan uzaklığı (yp) bulmak için öncelikle spandrel parçalara ayrılır ve açıya bağlı olarak 
bu parçaların alan ve ȳ mesafeleri bulunur. Şekil 5’te spandrelin alanlara parçalanmış hali görülmektedir. A1 
ve A2 nin hesaplanabilmesi için öncelikle A4 ve A3 ün bulunması gerekmektedir.

Şekil 5. Plastik Tarafsız Eksenin Spandreli Parçalara Ayırması
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Spandrele ait bu parçalar, her ne kadar ihmal edilebilecek kadar küçük olsa da duyarlılığı artırabilmek için 
açıya bağlı olarak hesaplanır. Bu yüzden ilk olarak açının bulunması gereklidir ve Şekil 3’te yer alan kuvvet 
diyagramı kullanılarak yp’den bağımsız olarak eşitlikler kurulur ve β açısı;
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Yine Şekil 3’ten faydalanılarak yp’ye bağlı moment denklemi kurulur ve plastik tarafsız eksen başlıkta iken 
moment kapasitesini hesaplamak için bu denklem kullanılır. 

BULGULAR

Kesite uygulanan yük; alanın %10’una eşdeğer basınç yükünün etkidiği durumdan başlayarak, %10 artırılır 
ve %90’a kadar uygulanır. Her bir basınç yükü için plastik tarafsız eksenin gövdede, spandrelde ve başlıkta 
olduğu varsayılarak yp değerleri hesaplanır ve bu yp değerleri sınır durumlarla karşılaştırılarak plastik tarafsız 
eksenin gerçek konumu belirlenir. Plastik tarafsız eksenin yeri bulunduktan sonra o basınç yükündeki plastik 
mukavemet momenti kapasitesi hesaplanır.
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Şekil 6. Plastik Tarafsız Eksenin Yerini Belirlemek İçin Kullanılacak Sınır Durumlar

Şekil 6’da sınırlar görülmektedir. G kesitin ağırlık merkezini ifade etmektedir ve 0 olarak kabul edilmiştir.

0 < yp < ih r
2
−        yp ifadesi bu aralıkta iken plastik tarafsız eksen gövdede olacaktır.

ih r
2
−  < yp < ih

2
     yp ifadesi bu aralıkta iken plastik tarafsız eksen spandreldedir.

ih
2

 < yp < i
f

h t
2
+    yp ifadesi bu aralıkta iken plastik tarafsız eksen başlıktadır.

Alanın%10’u için hesaplamalar yapılmış plastik tarafsız eksenin gövdede olduğu,  %20’sinde spandrele düş-
tüğü görülmüştür. Alanın %30’undan itibaren ise plastik tarafsız eksen başlığa düşmüştür ve diğer tüm basınç 
yüklerinde başlıkta olacaktır.

HEA300 kesiti için yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan plastik moment kapasitelerinin yer aldığı tablo; 
Tablo 1 de gösterilmiştir.
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Tablo 1. HEA300 Profilinin Belli Basınç Yükleri Altındaki Plastik Moment Kapasiteleri

Basınç Yükü Plastik tarafsız eksenin 
yeri

Plastik Tarafsız Eksenin 
Ağırlık Merkezine Olan 
Uzaklığı 
[yp(mm)]

Plastik Moment 
Kapasitesi 
[Mp(mm3)]

Alanın %10’u Kadar Gövde 66,2 1346x103

Alanın %20’si Kadar Spandrel 122,5 1255x103

Alanın %30’u Kadar Başlık 131,9 1090x103

Alanın %40’ı Kadar Başlık 133,7 941x103

Alanın %50’si Kadar Başlık 135,6 789x103

Alanın %60’ı Kadar Başlık 137,5 635,8x103

Alanın %70’i Kadar Başlık 139,4 480x103

Alanın %80’i Kadar Başlık 141,2 322x103

Alanın %90’ı Kadar Başlık 143,1 162x103

SONUÇ

Başlıklar gövdeden oldukça kalın olduğu için; plastik tarafsız eksen,  % 10 basınç yükünde gövdede, %20 
basınç yükünde ise spandrelde çıkmıştır. %30’dan itibaren tüm basınç yüklerinde başlığa düşmüştür. Buradan 
HEA profillerde başlıkların çok güçlü olduklarını görebiliriz. Ayrıca artan basınç kuvvetleriyle birlikte kesitin 
plastik moment kapasitesinin de giderek düştüğünü hesaplamalardan görebiliriz.

KAYNAKÇA

Arcelor Mittal Europe, Section and Merchant Bars, Commercial Catalog Version 2016-1.
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POLYPROPYLENE AND WOOD SAWDUST-FILLED POLYPROPYLENE MATERIAL TENSILE 
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Abstract: In some of industries plastic sheets is not suitable to use due to their stability, tissue, surface coat-
ing, formability and so on. In this circumstances the sheet is produced by wood-sawdust filled polypropylene 
material solves this kind of problems. It is mainly used in automotive industry. It is totally recyclable, green 
and safe. Besides of other properties tensile strength and elongation under force are very important features. 
By using this results decision is developed to use which material. In this study, tensile strength and elongation 
tests of polypropylene material and wood-sawdust filled polypropylene in single layer and double layers were 
performed in the laboratory of H.P. Pelzer Pimsa Company, which produces automotive parts. Target of this 
study is to get an experimental result for proper material selection in terms of tensile forces. At the same time 
by learning the elongation of these materials in the face of this type of forces to create information about the 
extent to which the differences will be. Four of each material were tested and the test result, which shows the 
value of the median, is presented visually and used in the table. Comparisons were made. As a result of the 
study, it was found that polypropylene material has tensile strength three times more than compared to wood 
sawdust-filled polypropylene material. It has been observed that the wood sawdust-filled polypropylene mate-
rial is approximately half-lengthen compared to the polypropylene material.

Keywords:  Tensile test, Elongation test, Vehicle industries, Polypropylene plastic, Wood sawdust-filled poly-
propylene plastic.

INTRODUCTION

The automobile industry continues to develop without losing its importance today. Especially in the last two 
decades there have been changes in the ranking of the producer countries1 . While China has taken the first 
place in 2018. It had been 8th in 2000. During this period China has got 1.244% growth rate. Turkey has risen 
from 18th to 15th rank with 260% growth rate. First 20 top manufucterer countries were given in Table 1. To-
day’s automotive industry is experiencing the golden age with the development of automotive technology. Au-
tomotive companies strategies to produce small, ergonomic, smart and electric cars were positively welcomed 
in the market (Kushwaha, 2016:116). The automotive sector has been one of the dynamic in economy’s also 
important for Turkey as well as in the world. Its share in total exports has increased with each passing year. It 
has a high multiplier effect on economic growth and development because it has a high added value.

1 http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics/
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Table 1: Total vehicles production of first 20 countries by years, (Ranking of 2018 production quantities)

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Total 58.374.162 66.719.519 77.583.519 90.780.583 94.976.569 97.302.534 95.634.593 64%

1 China 2.069.069 5.717.619 18.264.761 24.503.326 28.118.794 29.015.434 27.809.196 1244%
2 USA 12.799.857 11.946.653 7.743.093 12.100.095 12.198.137 11.189.985 11.314.705 -12%
3 Japan 10.140.796 10.799.659 9.628.920 9.278.238 9.204.590 9.693.746 9.728.528 -4%
4 India 801.360 1.638.674 3.557.073 4.125.744 4.488.965 4.782.896 5.174.645 546%
5 Germany 5.526.615 5.757.710 5.905.985 6.033.164 6.062.562 5.645.581 5.120.409 -7%
6 Mexico 1.935.527 1.684.238 2.342.282 3.565.469 3.597.462 4.068.415 4.100.525 112%
7 South Korea 3.114.998 3.699.350 4.271.741 4.555.957 4.228.509 4.114.913 4.028.834 29%
8 Brazil 1.681.517 2.530.840 3.381.728 2.429.463 2.156.356 2.699.672 2.879.809 71%
9 Spain 3.032.874 2.752.500 2.387.900 2.733.201 2.885.922 2.848.335 2.819.565 -7%

10 France 3.348.361 3.549.008 2.229.421 1.970.000 2.082.000 2.227.000 2.270.000 -32%
11 Thailand 411.721 1.122.712 1.644.513 1.915.420 1.944.417 1.988.823 2.167.694 426%
12 Canada 2.961.636 2.687.892 2.068.189 2.283.474 2.370.271 2.199.789 2.020.840 -32%
13 Russia 1.205.581 1.354.504 1.403.244 1.384.399 1.303.989 1.551.293 1.767.674 47%
14 UK 1.813.894 1.803.109 1.393.463 1.682.156 1.816.622 1.749.385 1.604.328 -12%
15 Turkey 430.947 879.452 1.094.557 1.358.796 1.485.927 1.695.731 1.550.150 260%
16 Czech Rep. 455.492 602.237 1.076.384 1.303.603 1.349.896 1.419.993 1.345.041 195%
17 Indonesia 292.710 500.710 702.508 1.098.780 1.177.389 1.216.615 1.343.714 359%
18 Iran 277.985 1.077.190 1.599.454 982.337 1.164.710 1.515.396 1.095.526 294%
19 Slovakia 181.783 218.349 561.933 1.000.001 1.040.000 1.001.520 1.090.000 500%
20 Italy 1.738.315 1.038.352 838.186 1.014.223 1.103.516 1.142.210 1.060.068 -39%

2000 to 2018 
GROWTH

YEARS
COUNTRY

#

It is estimated that the automotive sector provides three units of added value increase compared to one unit of 
value added increase and today it provides employment directly and indirectly to many people (Ildırar, 2018: 
95). Plastics used in the automotive industry are still growing. The rate of plastics used in a vehicle increased 
from 9.9% in 2010 to 12.2% in 2016. Table 2 shows the which plastics used in where of the vehicles. As can 
be seen, polypropylene is used in many places. Polypropylene usage ratio is 23.3% consideration of all plastic 
used in vehicle2. Polypropylene polymer is not enough to use alone in all region of vehicles. The plastics indus-
try has traditionally used talc, calcium carbonate, mica, and glass or carbon fibers types of filler to reinforce-
ment or to modify the performance of plastic (Eckert, 2000). But these increased properties was not enough 
using of these materials in some automotive parts due to visual, tissue and environmentally green. Most of the 
methods and additives have been tried by researched to overcome this problem. Wood thermoset composites 
date back to the early 1900s. An early commercial compound marketed under the Bakelite brand consisted of 
phenol-formaldehyde and wood flour. First commercial use reported in 1916 as a gear knob for Rolls Royce 
(Gordon, 1988; 179). For the development of the interior and exterior of automobiles, studies have been car-
ried out on the use of natural fiber reinforced plastics, their performance at the time of collision and their me-
chanical properties (Deepak, 2019; 103-122).

Exterior applications of wood saw-dust (Flour) filled polypropylene undergo undesirable color change, chalk-
ing, and shrinkage and swelling due to weather effect. Whitening on surface during exposure was caused by 
degradation of the both wood and plastic. Chalking, whitening and color stability of wood saw-dust filled 

2 https://www.pagev.org/upload/files/Hammadde%20Yeni%20Tebli%C4%9F%20Bilg.%203/T%C3%BCrkiye%20O tomotiv%20
Plastikleri%20Sekt%C3%B6r%20Raporu%202016.pdf
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polypropylene was improved by application of exterior coatings    (Kiguchi, 2007;234-238). Most of the study 
has been done the effect of the filler wood flour particles size (Stark, 1997), fiber length (Basiji, 2010), fiber 
geometry (Andrzej, 2003), fiber hardness (Stark, 2003), wood type (Butylina, 2011), additive content (Som-
batsompop, 2005), flammability (Abu Bakar, 2010) and composition (Shao, 2012 - Beg, 2008) of mixture on 
mechanical properties of wood saw-dust or wood fiber filled polypropylene. Automobile manufacturers has to 
be fit most of the regulations. They prefer to make each part recyclable or biodegradable therefore  automotive 
industry be an area for green compounds based on biodegradable polymers and plant fibers. From a technical 
point of view, these bio-based composites will improve mechanical strength, acoustic performance, passenger 
safety, elasticity in extreme temperature changes and vehicle interior part degradability (Ashori, 2008).

Tensile strength of polypropylene was investigated for three types of wood filler and two additives. In this 
study, compared the mechanical properties of polypropylene composites, were combined with either wood 
flour ( saw-dust) or two different (in hardness) wood fibres in addition of  two additives to these composites. 
These additivies were stearic acid ( to increase dispersion of  the wood filler ) and maleated polypropylene ( to 
improve the interfacial adhesion between the two phases). Values obtained according to all options are given 
in table 3 and figure 1 (Stark, N. M., 1999; 39-46).

Table 3: Tensile strength of different combination of composite polypropylene
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HW=hardwood; XX=no additive; SA=stearic acid; MA=maleic anhydride; SW=softwood; WF=wood flour.

Figure 1: Tensile strenght of different combination of compsite polypropylene.

PURPOSE

In cars and vehicles, especially interior trim parts must be an safety, visual (good looking), decorative, soft and 
warm tissue, green, friendly and has good formability. Plastics such as ABS, polypropylene, Polypropylene 
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co polimer, polyamids, polycarbonate etc. do not meet expectation of customer and designer. In accident case 
ABS and most of the plastics can cause to injury of driver or other people in the vehicle. If you touch one of 
plastics its cool and not good tissue. In this kind of cases, polypropylene filled with wood saw-dust can be a 
solution to used in interior decorations, luggage compartment, control panel, seats, body and door panels. Low 
tensile strength is important as the most vital feature is that it does not cause injury.

SCOPE

One of the important features in the determination of the use of polypropylene material filled with sawdust 
which is a natural material instead of hard, non-nature friendly, cold-contact and non-decorative plastics in 
the vehicle is the determination of tensile strength and elongation in forming. It is important for human safety 
that these materials do not damage the people in the event of an accident or hard contact. For this, the tensile 
strength and elongation values of both are required. These characteristics can be decided by comparing. The 
properties of the materials to be used in the experiment are given below.

1. Polypropylene; Low specific gravity, High chemical resistance, High electrical resistance, High tensile 
strength, Low abrasion resistance, Resistance to low atmospheric effects, Combination with welding, Suitable 
for contact with food3.

2. Wood saw-dust filled polypropylene: Low water absorption (< 3%), High formability, 100% Recyclable, 
Film and/or non-woven lamination, Possibility to be blow-moulded, Possibility to be grained during moulding, 
Low emissions/VOC, Use of green renewable raw materials, One-step process, Glue free, Re-use of cut-off 
trim, simple tooling, Different type of cutting, Inserts made of various materials, can join different covering 
materials, Fast cycle times. In composition; 50% renewable natural fibres4. 

METHOD

Test strips of 4 single layers and 4 double layers of polypropylene and wood saw-dust filled with polypropyl-
ene (Figure 2 and Figure 4) were prepared. These prepared strips were pulled until they were broken using the  
Shimadzu AGS-X tester in the laboratory of HP Pelzer Pimsa (Figure 3 and Figure 5). Tensile testing machine 
features: Maximum power 10kN, Speed Range 0.001-1000 mm / min, Maximum return speed 1500 mm / min, 
Operating temperature 5 ° C to 40 ° C2. Tensile strength and elongation values at the moment of break for each 
strip were read from the machine and recorded. After the tests, the result of the test showing the median value 
is accepted as the result and used in table 4 .

3 https://www.enerjiportali.com/polipropilen-nedir-nelerlerde-kullanilir/
4 https://www.renolit.com/tr/industries/automotive/parcel-shelf/renolit-wood-stock
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Figure 2:  Before and after test of polypropylene material

      

Figure 3:   Breaking time of single layer polypropylene material (674.5 N) (elongation 5.40 mm), Breaking 
time of double layer polypropylene material (1223 N) (elongation 5.49 mm)



511

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

        

Figure 4:   Before and after test of wood saw-dust filled polypropylene material

       

Figure 5:   Wood saw-dust filled polypropylene material single layer breaking moment (200 N) (elongation 
3.06 mm) and double layer breaking moment (375 N) (elongation 5.83 mm)

RESULTS

The median values of the 16 tests are shown in Table 4. Using the obtained table, the tensile strength of poly-
propylene and wood saw-dust filled polypropylene materials in single layer and double layer in comparison 
with each other is shown in Figure 6. The elongation is also shown in figure 7.
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Table 4:   Values obtained from test results.

Polypropylene 
Material

Wood Saw-dust Filled 
Polypropylene Material

Single Layer
Tensile Strength (N) 674,5 200

Elongation  (mm) 5,4 3,06

Double Layer
Tensile Strength (N) 1223 375

Elongation (mm) 5,49 5,83

Figure 6: Tensile Strength of polypropylene and wood saw-dust filled polypropylene.

Figure 7:  Tensile Strength of polypropylene and wood saw-dust filled polypropylene

CONCLUSION

Tensile strength of wood saw-dust filled polypropylene is three times smaller than polypropylene for the both 
layers. It means an accident case any crash will not be dangerous for human body. Besides of biodegradable 
green property, it has been proven that this material is also safe to use in vehicle. Elongation of wood saw-dust 
filled polypropylene is satisfactory compared with polypropylene. Interesting result is in double layer its elon-
gation is approximately two times longer compared with one layer.
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OTOMOTİV SANAYİNDE SAÇ YERİNE KULLANILAN ALÜMİNYUM VE KOMPOZİT 
MALZEMENİN,  ÇEKME VE UZAMA TEST DENEYİ UYGULAMASI

Alper ÖNER1,   Senai YALÇINKAYA2

1Marmara University, Institute of Science and Technology, Istanbul / Turkey
2Marmara University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Istanbul / Turkey

Öz: Rekabetin yoğun olduğu otomotiv sektöründe, yakıt tüketimine doğrudan etkisi olması nedeni ile araç 
ağırlıklarının önemi çok büyüktür. Bu ağır rekabet ortamında ağır olan çelik malzemelerin yerlerini hafif 
metaller, plastikler ve kompozit malzemeler almaktadır. Hafif malzeme seçimlerinde malzemelerin fiyatla-
rı, kullanım yerine göre çekme dayanımı ve kuvvet altında uzamaları önem verilen özelliklerdendir. Çeşitli 
Alüminyum alaşımları ve birçok kompozit yapı geliştirilerek saçların ve çelik parçaların yerini almıştır. Bu 
çalışmada otomotive parça üreten H.P. Pelzer Pimsa firması laboratuvarında, alüminyum malzeme ile kendi 
geliştirdikleri kompozit malzemenin, tek kat ve çift kat olarak çekme dayanımları ve uzama testleri yapılmıştır. 
Burada beklenen, karşılaşacakları kuvvetlere karşı dayanımları hakkında fikir edinmek amacıyla, çekme kuv-
vetleri açısından doğru malzeme seçimi için bir deneysel sonuç elde etmektir. Aynı zamanda bu malzemelerin 
uzamalarını da öğrenerek bu tip kuvvetler karşısında araç içinde ne derecede ölçü farklılıkları yaratacağı hak-
kında bilgi sahibi olmaktır. Her bir malzemeden dört adet test edilmiş olup değeri medyanı gösteren test sonucu 
görsel olarak sunulmuş ve tabloda kullanılmıştır. Karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda tek kat kul-
lanımda, kompozit malzemenin çekme dayanımı alüminyuma göre iki katın üzerinde, çift kat kullanımda iki 
katına yakın bulunmuştur. Tek kat kullanımda, kompozit malzemenin kopma anına kadar uzaması alüminyuma 
göre 7,5 kat fazla, çift kat kullanımda ise yaklaşık iki kat fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çekme testi, Uzama testi, Hafif otomotiv malzemeleri, Kompozit malzeme, Otomotivde 
alüminyum.

GİRİŞ 

Dünyamızda CO2 yayınımının fazlalaşması sonucu ortaya çıkan ısınma problemi tüm ülkelerin ana gündem 
maddelerinden biri olmuştur. Karbondioksit yayınımı nedenleri bir çok bilim insanı tarafından detaylı olarak 
incelenmiştir (Saun, 2003: 203-209). Uluslararası enerji ajansının 2016 verilerine göre yollardaki araçlar, tüm 
karbondioksit yayınımının % 20 sini oluşturmaktadır (Santos, 2017:71-742). Fosil yakıtlarla çalışan araçlar bu 
yayınıma en çok etkisi olanlar arasındadır. Özellikle trafikte çok araç bulunduran ülkeler araçlardan yayılan 
CO2 miktarlarına sınırlamalar getirmişlerdir Şekil 1 (Blain,  2012).
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Şekil 1: Bazı ülkelerin CO2 sınırlamaları.

Araçların karbon dioksit yayınımına en çok etki eden parametreler: motor tipleri, teknolojileri, verimlilikleri,  
yaşları, araç aerodinamiği, lastik basınç ve tipi ve araç ağırlıklarıdır (Faiz, 2013). Avrupa birliği bu konuda çok 
hassas davranmıştır. 2013 yılının sonunda, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliğinde 
yeni binek ve hafif ticari araçlar için zorunlu 2020 CO2 emisyon hedefi ile ilgili bir anlaşmaya varmıştır. Binek 
araç standartları 95 g / km CO2 yayınımıdır. 2020’de araçların % 95’i ve 2021 deki araçlarında % 100 olmak 
üzere iki aşamalı bir standart oluşturmuştur. Hafif ticari araç standartları 2020 için 147 g / km CO2’dir. Araç 
ağırlıklarına göre olması gereken maksimum karbondioksit yayınım miktarlarını hafif ticari araçlar ve otomo-
biller için belirlemiştir. Bu değerler aşağıda şekil 2 ve Şekil 3’te Avrupa’da üretilen bazı araçların fiili değerleri 
ile birlikte  verilmiştir5.

Şekil 2: Otomobillerin ağırlıklarına göre 2015 ve             Şekil 3: Hafif  ticari araçların ağırlıklarına göre       !             
2020 yıllları CO2 yayınım hedefleri.                            2017 ve 2020 yıllları CO2 yayınım hedefleri.

5 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_EU-95gram_jan2014.pdf
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Bu parametreler içinde en hassas olan araç ağırlıklarıdır. Ağırlık azaldıkça yakıt tüketimi azalır.  Doğal olarak-
ta karbondioksit yayınımı azalır. Bunu azaltmanın yolu araçlarda geleneksel çelik yerine, yeni gelişmiş yüksek 
mukavemetli çelik ( AHSS) kullanımı tercih edilmektedir6. Yeni gelişmiş yüksek mukavemetli çelik kullanımı 
ile  geleneksel çeliğe kıyasla araç ağırlığını% 25-39 oranında azalabilmektedir7 (Danylenko, 2018). Araç ağır-
lığını azaltmanın bir yoluda daha hafif metaller kullanımıdır. Magnezyum ve titan çok pahalı oldukları için pek 
tercih edilmez daha çok alüminyum kullanılır ve geleneksel çelik yerine de araçlarda kullanımı artmaktadır 
(Djukanovic, 2018). Araç ağırlığının ucuz ve en pratik yolla azaltılmasının en önemli yollarından biride takvi-
yeli plastiklerin ve kompozitlerin kullanımıdır (Kutlay, 2012- Akhtar, 2018- Gülmez, 2018- Ersoy, 2016). 
Otomotiv sektöründeki rekabeti göz önüne alırsak en iyi ve ucuzu seçme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Şekil 
4’te altı farklı malzemenin katılık, yoğunluk ve maliyetlerinin mukayesesi verilmiştir (Blain,  2012).

Şekil 4: Altı farklı malzemenin katılık, yoğunluk ve maliyet mukayeseleri

Yüksek mukavemetlere ve yüksek çekme değerlerine ulaşabilmesi ve birçok özelliği sahip olmaları açısından 
kompozitler bu malzemelerin arasında ayrıcalı bir yer almaktadır. 

AMAÇ 

Otomobillerde ve hafif ticari araçlarda araç ağırlığı azaltmak için saç plakalar yerine alüminyum plakaların 
kullanımı artmıştır. Bunlardan biride, hafif ticari van tipi araçlarda ara bölme olarak kullanılan, ön kabine bakan  
yüzü dekoratif malzeme ve izolasyon malzemesi ile kaplanan, yük bölümüne bakan yüzeyi ise boya veya 
kumaş ile kaplanan form verilmiş alüminyum plakadan yapılan ara bölme parçasıdır. Bu çalışmada alüminyum 
plaka ve kaplamalar yerine hepsini içeren kompozit malzemenin kullanılabilmesinin tespiti amaçlanmıştır. 

6 https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets/automotive.html
7 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/05/20/trends-in-steel-usage-in-the-automotive-industry/#3ab6eaaa1476
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KAPSAM 

Alüminyum plaka ve kaplamaların yerine kompozit plakanın kullanılabilmesinin tespitinde en önemli özel-
liklerden biri çekme dayanımının ve uzamasının tespitidir. Yük kısmındaki bir yükün fren anında ön kabine ve 
en önemlisi ön kabindeki kişilere zarar vermemesi yani güvenlik en aranılan önemli özelliktir. Bunun tespiti 
için her ikisinin çekme dayanımı ve uzama değerlerinin tespiti gereklidir. Bu özellikler karşılaştırılarak karar 
verilebilmektedir. Aşağıda deneyde kullanılacak malzemelerin özellikleri verilmiştir.

1. Alüminyum Plaka: Alclad 3003 serisi ısıl işlem görmüş alüminyum alaşımdan oluşmaktadır. Esnektir,   Ko-
rozyona dirençlidir. Manyetik alandan etkilenmez,  Elektriği iyi iletir. Çoğu metalle alaşım oluşturabilir1.

2. Kompozit Malzeme: Dokuz katmandan oluşan bir yapıdadır. Bunlar aşağıda Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5: Kompozit malzemenin katmanlarının gösterimi

YÖNTEM

Test makinasına uygun ölçülerde kesilmiş 4’er adet tek kat ve 4’er adet çift kat alüminyum ve kompozit test 
şeritleri (Şekil 6 ve Şekil 8) hazırlandı. Hazırlanan bu şeritler HP Pelzer Pimsa firmasının laboratuvarındaki 
Shimadzu AGS-X test cihazı kullanılarak kopana kadar çekildi (Şekil 7 ve Şekil 9). Çekme test makinasının 
özellikleri: Maksimum gücü 10kN, Hız Aralığı 0.001-1000 mm/dak, Maksimum geri dönüş hızı 1500 mm/dak, 
Çalışma sıcaklığı 5 °C - 40 °C arası2. Her bir şerit için kopma anında çekme dayanımı ve uzaması değerleri 
makinadan okunarak kayıt edildi. 

Testler tamamlandıktan sonra değeri medyanı gösteren testin sonucu, sonuç olarak kabul edilip tablo 1’de 
kullanılmıştır.

4  https://malzemebilimi.net/aluminyumun-hayatimizdaki-onemi-ozellikleri-ve-aluminyum-kullanimi.html

5  https://www.shimadzu.com/an/test/universal/ags-x/ags-x_6.html
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Şekil 6:  Alüminyum şeritlerin deney öncesi ve sonrası görüntüleri

Şekil 7:  Tek kat alüminyum malzeme kopma anı (755.5 N) (uzama 6 mm) ve çift katlı Alüminyum malzeme 
kopma anı (1284 N) (uzama 9.25 mm)

  

Şekil 8:  Kompozit şeritlerin deney öncesi ve sonrası görüntüleri
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Şekil 9: Tek katlı kompozit malzemenin koptuğu an (1806 N) uzama 45.93 mm. Çift katlı kompozit malze-
menin kopma anı (2177 N) (uzama 17.30 mm)

BULGULAR 

Yapılan 16 testin sonucunda medyanı oluşturan değerler Tablo 1 de gösterilmiştir.  Elde edilen tablo kullanı-
larak alüminyum ve kompozit malzemenin birbirleri ile mukayeseli olarak tek kat ve çift kat olarak çekme 
dayanımı şekil 10’da sütün grafik olarak gösterilmiştir. Aynı şekilde uzamaları da şekil 11’de gösterilmiştir.

Tablo:1 Test sonucunda elde edilen değerler

Kompozit 
Malzeme

Alüminyum 
Malzeme

Tek Katlı

Kopma Kuvveti(N) 1806 755,5

Uzama Miktarı(mm) 45,93 6

Çift Katlı

Kopma Kuvveti(N) 2177 1284

Uzama Miktarı(mm) 17,3 9,25
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Şekil 10: Her iki malzemenin tek kat ve çift kat olarak çekme dayanım testi sonuçları

Şekil 11: Her iki malzemenin tek kat ve çift kat olarak uzama testi sonuçları

SONUÇ

Otomotivde saç malzemeye alternatif malzeme olan alüminyum ve kompozit malzemeye yapılan çekme 
dayanımı testinde kompozit malzeme metal olan alüminyumdan daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Kompozit malzemenin çekme dayanımı 1806N bulunmuştur. Bu ölçülen değer alüminyum malzemenin çekme 
dayanımı ile karşılaştırıldığında  % 140 aluminyumdan daha iyi çıktığı görülmüştür. Uzaması 45.93 cm ile en 
fazla uzayan malzeme olmuştur. İki kat olarak test yapıldığında çekme dayanımı tek kata göre %20 artmış ( 
2177N). Uzaması ile 17.3mm olarak tek katın yarısından az gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Alüminyum malzemenin çekme dayanımı tek katta 755.5N ölçülmüş, çift katta 1284N olduğu gözlemlenmiştir. 
Bir kat artırmakla çekme dayanımının % 100 artmak yerine % 70 arttığı belirlenmiştir. Aynı şekilde uzaması 
tek katta 6 mm iken çift katta 9.25 mm olmuştur.
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Kompozit malzeme alüminyum malzemenin tersine bir davranış göstermiş iki kattaki uzama miktarı tek kat-
taki uzama miktarına göre ancak üçte biri kadar gerçekleşmiştir.  
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7075 – T651 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİ, MATKAP UÇ TİPİ VE 
ÇAPLARIN TALAŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

1Yağız ÖZBEK, 2Senai YALÇINKAYA

1Marmara University, Institute of Science and Technology, Istanbul / Turkey
2Marmara University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Istanbul / Turkey

Öz: Talaşlı üretim işlemi en önemli imalat yöntemlerinden biridir. Talaşlı imalat işleminde iş parçasını isteni-
len geometriye getirmek için üzerindeki fazlalıklar uygun takım tezgâhı (torna, freze, matkap) ve kesici takım 
kullanılarak talaşlar şeklinde uzaklaştırılıp, istenilen boyutlar ve yüzey kalitesi sağlanır. Talaş, ana malzeme-
den plastik şekil değiştirmenin sonucu meydana gelmektedir. Keskin bir uç malzemeye nüfuz ederek hareket 
ettiğinde, malzeme ile temas noktasında malzemenin plastik şekil değiştirmesine neden olan yüksek gerilmeler 
ve sıcaklıklar meydana gelmektedir. Gerilmeler malzemenin akma sınırını aştığında talaş olarak adlandırılan 
belli bir yüzey tabakası, iş parçası boyunca takımın kesme yüzeyinden kayarak parçadan ayrılır. Talaş kaldırma 
işlemi esnasında ortaya çıkan talaşlar atık malzemeler olsa bile talaşlı imalata harcanan enerjinin büyük bir 
kısmı talaşın oluşması için harcanmaktadır. Talaşlı imalat işlemlerinde, işlenecek malzemeye uygun kesme 
takımı seçimi ve kesme parametreleri (kesme hızı ve ilerleme hızı) oluşan talaş biçimini ve büyüklüğünü etki-
lemektedir. Oluşan talaşların biçimi önemli derecede iş parçasının bitirme yüzeyini ve talaşlı imalat işlemini 
(takım ömrü, titreşim) etkilemektedir. Alüminyum alaşımlarının talaş yapıları diğer metallere nazaran oldukça 
farklıdır. Bu çalışmada havacılık ve uzay sanayisinde tercih edilen alüminyum 7075 – T651 alaşımını işleme 
koşullarına göre (devir sayısı 2000-3000-4000 dev/dak ve ilerleme hızı 200-400-500 mm/dak) delinmesi sonu-
cu farklı talaş tipleri elde edilmiştir. Deneysel çalışmada, devir sayısı, ilerleme hızı, kullanılan matkap uç tipi 
ve çaplarının 7075-T651 alaşımını delme sonucu oluşan talaş yapıları incelendi. Çalışmada farklı talaş tipleri 
elde edildi. Bunlar; sürekli talaş, süreksiz talaş, dolaşık bant talaş, sıkışmış talaş ve helisel formu bozulmuş 
talaş olarak sınıflandırıldı. Ø 10 için KARBÜR – TiAlN ve DLC matkap uç için artan devir sayısı ve ilerleme 
hızlarında talaş sıkışması olduğu görüldü. Ø 12 için farklı uç tiplerinde artan devir sayısı ve ilerleme hızında 
talaş sürekli yapısını kaybetmiş ve talaşlar süreksiz formda küçük parçalar haline dönüşmüştür. Ø 14 için artan 
devir sayısı ve ilerleme hızında matkap uç malzemesine bağlı olarak dolaşık bant formunda ve sıkışmış talaş 
tipleri meydana geldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler; Matkap Uç, Alüminyum Alaşımı, İlerleme Hızı, Devir Sayısı, Sürekli Talaş, Süreksiz 
Talaş, Dolaşık Bant Yapılı Talaş.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Havacılık endüstrisinde, işleme yöntemleri için alüminyum alaşımlardan oluşan bir eğilim olan malzeme, 7000 
serisi gruptur. Alüminyum 7075-T651 alaşımı, temel olarak havacılık endüstrisinde yapısal bileşenler olarak 
kullanılır ve yaşlanma ile sertleştirilir olduğundan dolayı 7000 serisinden belirlenmiştir.( D. Vakondios.2012, 
pp. 1480–1488).  Hafif metaller grubu içerisinde yer alan alüminyum 7075-T651 alaşımı, sahip olduğu düşük 
yoğunluk, yüksek sertlik, mukavemet ve termal özellikler nedeniyle, özellikle havacılık, otomotiv ve savunma 
sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımın işlenebilirliği, aynı grup içerisinde yer alan titanyum 
ve magnezyum alaşımlarına nazaran daha kolaydır. (Rotella, G.,2013, 87-95 ).  7075 alüminyum alaşımının 
levha, çubuk, lama ve profil çeşitleri ve boru olarak ürün şekilleri bulunmaktadır. Metallerin talaş kaldırılarak 
işlenmesi, temel bir imalat metodu olup makine imalat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 
biridir. (Groover M. P.,2016, 11-50). Tornalama, frezeleme ve delme temel talaşlı imalat yöntemleridir. Diğer 
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talaş kaldırma işlemleri ise planyalama, raybalama, broşlama, taşlama, vargelde işleme ve testere ile delme-
dir. Ancak, delme (% 30), tornalama (% 20) ve frezeleme (% 16) bu işlemlerin çoğunluğunu oluşturmakta-
dır. İşleme esnasında karşılaşılan problemlerin çözümünde kesme sıvısı uygulamaları önem arz etmektedir 
(Songmene, V., 2011, pp:233-270). Talaşlı imalat sürecinde kesme sıvısı kullanımı, gerek yağlama etkisi ile 
kesici takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltmaya gerekse de kesme bölgesinde oluşan ısıyı düşürmeye 
büyük bir katkı sağlamaktadır ( İlhan M.,2013. 637-643). Çıkan talaşın kesme bölgesinden uzaklaşmasına 
da yardımcı olur. Bunların dışında, çıkan talaşın biçimini değiştirmek ve talaş sıvanmasını engellemek gibi 
kesme sıvılarının işlevselliği belirtilebilir. Deneysel çalışmada, CNC dik işleme tezgahında belirlenen kesme 
parametreliyle (devir sayısı 2000-3000-4000 dev / dak ve ilerleme hızı 200-400-500 mm / dak) alüminyum 
7075 – T651 alaşımı üzerinde açılan deliklerden çıkan talaşlar her bir işlem sonrasında toplanmış ve sınıflan-
dırılmıştır. Delme işleminde kullanılan HSS – TiN, KARBÜR – TiAlN ve DLC kaplamalı matkap uçlardan 
ø10-ø12-ø14 (mm) şeklinde temin edilmiş olup her matkap ucu tek tip kesme açısına (118°) sahiptir. Farklı 
matkap uç tipleri ile belirlenen devir sayısı ve ilerleme hızında alüminyum 7075 – T651 alaşımını delme so-
nucu elde edilen talaşlar değişiklik göstermiştir. Deneyde kullanılan alüminyum 7075 – T651 alaşımı, birincil 
alaşım elemanı olarak çinko içeren, uçak yapısal parçalarında ve havacılık endüstrisinde yaygın olarak kulla-
nılan malzemedir. Deney için belirlenen alüminyum 7075 – T651 alaşımı boyutları, 350 mm uzunluğa, 250 
mm genişliğe ve 30 mm kalınlığa sahip olup Şekil 1’ de belirtilmiştir. Alüminyum 7075 alaşımının kimyasal 
bileşimi Tablo 1 ’de gösterilmektedir.

                  

                                                 

Şekil 1 :  Alüminyum 7075 – T651 Alaşımının Boyutları

7075 – T651 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşimi
Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi+Ti Diğer Al
0,5 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 0,15 Kalan

Tablo 1:  Alüminyum 7075 – T651 Alaşımının Kimyasal Bileşim ve Oranları

AMAÇ 

Deneysel çalışma yaparak havacılık ve uzay sektöründe sıklıkla kullanılan alüminyum 7075 – T651 alaşımını, 
kesici uçlar ile işlenmesi sonucu oluşan talaşların biçim ve yapılarının incelenmiştir. Alüminyum 7075 – T651 
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alaşımını CNC dik işleme tezgahında delme için seçilen matkap uçları ile farklı devir sayısı ve ilerleme hızın-
da alüminyum alaşımından çıkan talaşlar ayrı ayrı toplanmıştır. Talaşlı imalatta harcanan enerjinin büyük bir 
kısmı talaşın oluşması için harcandığından kesme sıvısı kullanılmasıyla çıkan talaşların kolayca malzemeden 
ayrılıp, uzaklaştırılması sağlanmıştır. Farklı çaplar seçilmesi, çap değişiminin alüminyum malzemenin işlen-
mesi sonucu atık maddeler olarak bilinen talaşın şekli üzerindeki etkilerinin belirlenmesine olanak vermiştir. 
Seçilen KARBÜR – TiAlN kaplamalı, HSS - TiN kaplamalı ve DLC kaplamalı uçların kullanılmasıyla oluşan 
talaş yapılarının karşılaştırmalı çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Projenin amacı, belirlenen kesme pa-
rametreleri ile kullanılan farklı kesici takım malzemesi ve çapların, alaşımı işlemesi sonucu oluşan talaşları 
değerlendirip, hangi malzeme ve çap değeri ile birlikte en uygun kesme parametrelerin düzgün talaşlar oluş-
turduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM

Alüminyumun mukavemeti, çeşitli alaşım elementleri ve ikincil işlemler (ısıl işlem, yaşlandırma, soğuk şekil-
lendirme vb.) ile arttırılabilmekte ve kullanım amacına yönelik üstün malzemeler elde edilebilmektedir (İnce, 
E.,2014, s.23-34).  Deneysel çalışmanın konusu olan alüminyum alaşımı için uygulanan T651 ısıl işlemi ile 
yüksek sertlik ve dayanım sağlanmaktadır. Bu çalışma için belirlenen kesme parametreleri (devir sayısı ve 
ilerleme hızı) ve farklı matkap uçları ile malzemenin işlenmesi, alüminyum alaşımı için öngörülen şartlarda 
oluşan talaşların uygunluğu hakkında bilgi verilmesini sağlamıştır. Talaş kaldırma işlemi, çeşitli tezgâhlarda 
kesici takımlar kullanılarak iş parçası üzerinden malzemenin talaş şeklinde atılması işlemidir( Aydın M., 2012, 
S.125-144). Fiziksel bakımdan talaş kaldırma işlemi, elastik ve plastik şekil değişimine dayanan, iş parçası ve 
takım üzerinde sürtünme, ısı oluşumu, talaşın kırılması ve büzülmesi, işlenen parçanın yüzeyinin sertleşmesi, 
takım ucunun aşınması gibi olayların meydana geldiği karmaşık bir fiziksel olaydır. Geleneksel talaşlı imalat 
ile keskin kesici takımlar kullanılarak iş parçasından kayma deformasyonu ile talaş şeklinde malzeme kaldı-
rılarak yeni yüzeyler açığa çıkartılır ve hedeflenen parça şekli elde edilir. Talaşlı imalat tek bir işlem değil bir 
grup işlemlerden oluşur. Operasyonun uygulanması için takım ile iş arasında bağıl harekete ihtiyaç duyulur 
Mikell P. Groover, 2016 4. Edition.PP.226-244). Kesici takımın kesme kenarı iş parçası yüzeyinin bir miktar 
altında olacak şekilde iş parçasının içine dalarak malzemede kayma deformasyonu ile kesme işlemini ger-
çekleştirirken kesilen malzeme talaş şeklinde iş parçasından koparak ayrılır. Talaş oluşumunu açıklayabilmek 
için 2 Boyutlu Ortogonal (Dik) kesme modeli ve 3 Boyutlu Oblik (Eğik) kesme modeli geliştirilmiştir. Talaşlı 
imalat işleminde talaşlar çok çeşitli olmasına rağmen genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir; sürekli talaş, 
süreksiz talaş, dilimli talaş ve yığıntı talaş. Sürekli talaş, yüksek kesme hızları ve/veya talaş açılarında sünek 
malzemelerin işlenmesi durumunda ortaya çıkan bant, karışık bant, ya da seyrek dolanımlı bant biçiminde 
oluşmaktadır. Süreksiz talaş genelde çok düşük veya çok yüksek kesme hızların kullanılmasında ve düşük 
talaş açısı seçiminde meydana gelmektedir. Dilimli talaş, yüksek kayma şekil değişimi ve düşük kayma şekil 
değişiminin ardışık oluştuğu çevrimsel talaş formudur. Yığıntı talaş, talaş kaldırma işlemi sırasında işlenen 
parça malzemesinin kesici uç yüzeyinde katmanlar şeklinde sıralı bir biçimde toplanması ile meydana gelmesi 
sonucu oluşmaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, CNC üç eksenli dik işleme tezgahında, çeşitli malzemelerin işleme ve taşlama operasyonları 
için geliştirilmiş biostabil, neo-sentetik, üniversal yeni jenerasyon metal işleme sıvısı olan sentra 250 H kul-
lanılarak delik delme işlemleri uygulanan alüminyum 7075 – T651 alaşımına deneysel çalışma yapılmıştır. 
Deney çalışma için belirlenen devir sayısı ve ilerleme hızlarını kullanarak matkap uçları ile alüminyum 7075 
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– T651 alaşımına açılan delikler sonucu ortaya çıkan talaşlar incelenmek üzere tek tek paketlenerek toplan-
mıştır. 3 farklı matkap uç malzemesi ve her ucun 3 farklı çapı bulunmaktadır. Bu matkap uçları farklı kesme 
parametreleri altında üçer delik delmiş ve sonuç olarak 27 adet talaş elde edilmiştir. İşleme sonucu meydana 
gelen talaşlar, kesme sıvısından temizlenip paketlendikten sonra beyaz zemin üzerine koyulan talaşlar fotoğ-
raflanıp, kaydedilmiştir. Her bir talaş, deney koşullarına göre kayıt altına alınmış olup talaş şekilleri belirlenip, 
yorumlanmıştır. Bütün bulgular sonuçları ile birlikte eklenmiştir. 

BULGULAR

Deneysel çalışmanın sonucu olarak aşağıda elde edilen alüminyum 7075 – T651 alaşımı gösterilmektedir. 

Şekil 2: Alüminyum 7075 Alaşımının Deney Sonucu Elde Edilen Görünümü.

Talaş Yapısı: Alüminyum alaşımlarının delme sonucu oluşan talaş yapıları diğer metallere nazaran oldukça 
farklıdır (Çaydaş U., 2017,PP: 419-425). Bu çalışmada farklı talaş tipleri elde edilmiştir. Bunlar; sürekli talaş, 
süreksiz talaş, dolaşık bant talaş, sıkışmış talaş ve helisel formu bozulmuş talaş olarak sınıflandırılabilir(Paturi, 
2014,pp: 176-185). Oluşan talaş biçimleri şekilleriyle birlikte Şekil 3’ de belirtilmiştir. Ayrıca kesme paramet-
relerine, matkap uç tipi ve çap değişimine göre oluşan talaşlar, tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir.

Sürekli Talaş Süreksiz Talaş Dolaşık Bant 
Yapılı Talaş

Sıkışmış Talaş Helisel Formu
Bozulmuş Talaş

Şekil 3 – Alüminyum 7075 – T651 Alaşımının İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Talaş Biçimleri
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ø 10 (mm)

HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 2 - ø 10 HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

10 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk devir sayısı ve ilerleme hızında oluşturduğu uzun sürekli olan talaş 
yapısı, artan kesme parametreleri değerlerinden dolayı süreksiz talaş formuna dönüşmüştür.

ø 10 (mm)

DLC Kaplamalı Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 3 - ø 10 DLC Kaplamalı Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

10 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, ilk işleme değerlerinde delme sonucu oluşturduğu kısmen sürekli kısa olan 
talaş yapısı artan devir sayısı ve ilerleme hızı ile sıkışmış talaş biçimini almıştır.
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ø 10 (mm)

Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 4 - ø 10 Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

10 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, meydana getirdiği ilk talaşlar süreksiz biçimde olup, kesme pa-
rametrelerin artması ile süreksiz talaş yapısını kısmen sürdürmüş ve 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak 
ilerleme hızında sıkışmış talaş formuna dönüşmüştür.

ø 12 (mm)

HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 5 - ø 12 HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

12 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu meydan getirdiği uzun sürekli 
talaş yapısı, artan kesme şartlarında süreksiz talaş yapısını almıştır. En yüksek kesme şartlarında oluşan talaş-
larda sıkışma görülmüştür.
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ø 12 (mm)

DLC Kaplamalı Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 6 - ø 12 DLC Kaplamalı Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

12 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, ilk kesme koşullarında ortaya çıkan uzun sürekli talaş yapısı, artan koşullar 
altında daha sıkışık uzun sürekli talaş oluştururken, 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında 
kısa gevşek sürekli talaşlar meydana getirmiştir.

ø 12 (mm)

Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 7 - ø 12 Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

12 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu oluşan uzun sürekli olan talaş 
yapısı, artan kesme parametre değerlerinde kısmen kısa sürekli talaş ve süreksiz talaş biçimini oluşturmuştur.
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ø 14 (mm)

HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 8 - ø 14 HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

14 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk devir sayısı ve ilerleme hızında meydana getirdiği uzun sürekli 
helis yapısı bozulmuş talaş yapısı, artan kesme şartlarında dolaşık bant formuna dönüşmüştür.

ø 14 (mm)

DLC Kaplamalı Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 9 - ø 14 DLC Kaplamalı Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

14 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında oluşturduğu 
uzun sürekli talaş yapısı, artan kesme şartlarında helis yapısı sıkışmış sürekli talaş biçimini almıştır.
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ø 14 (mm)

Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç

Devir Hızı 2000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 200 mm/dak

Devir Hızı 3000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 400 mm/dak

Devir Hızı 4000 dev/dak, 
İlerleme Hızı 500 mm/dak

Tablo 10 - ø 14 Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Ucun Delme Sonucu Oluşturduğu Talaşlar

14 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında mey-
dana getirdiği helis yapısı geniş sürekli talaş ve kısa sıkışmış yapılı talaş formu, artan kesme koşullarında uzun 
sıkışmış talaş ve süreksiz talaş şekline dönüşmüştür. 

SONUÇ

Deney çalışması sonucunda farklı şekillerde talaş yapıları elde edilmiştir. ø 10 mm matkap uçlar için, 4000 
dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında DLC ve KARBÜR–TiAlN kaplamalı uçların delme so-
nucunda yüksek oranda sıkışmış talaşlar elde edilmiştir. ø 12 mm matkap uçlar, işleme sonrası oluşan sürekli 
talaş yapısı artan kesme parametrelerinde takım malzemesine bağlı olarak sürekli talaş yapısını korurken, bazı 
talaş biçimleri süreksiz talaş yapısına dönüşmüştür. HSS–TiN kaplamalı matkap ucun 4000 dev/dak devir 
sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında oluşturduğu talaşlar, sıkışmış talaş yapısındadır. ø 14 mm DLC ve 
KARBÜR–TiAlN kaplamalı matkap uçların ilk kesme koşullarında delme sonucu meydana getirdiği sürekli 
talaş yapısı, artan kesme parametre değerlerinde DLC kaplamalı matkap uç için helis yapısı sıkışmış sürekli 
talaş biçimine dönüşürken, KARBÜR–TiAlN kaplamalı ucun işlemesi sonucu oluşan talaşlar, sıkışmış talaş 
ve süreksiz talaş formunu almıştır. ø 14 mm HSS–TiN kaplamalı matkap ucun 2000 dev/dak devir sayısında 
ve 200 mm/dak ilerleme hızında ilk oluşturduğu helisel yapısı bozulmuş talaş, daha sonra artan devir sayısı ve 
ilerleme hızında, dolaşık bant yapılı talaş formuna dönüşmüştür.
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Abstract: The battery lifetime of wireless devices is crucial for maintaining the communication. Wireless 
powered communication (WPC) is an important paradigm to meet energy needs for wireless devices. In this 
study, a WPC system which consists of a user equipment (UE), a power transfer station (PTS) and a receiver 
node (RN) is considered and it operates according to harvest-then-transmit protocol. In this system, we assume 
that the UE does not have its own power source. All terminals operate in half duplex mode and have single 
antenna. In the first transmission period, the UE harvests energy from the PTS over Fisher-Snedecor F fading 
channels. Then, the UE sends message signal to the RN by using the harvested energy over κ-µ shadowed 
fading channels in the second transmission period. Since the wireless transmission channels between 
communicating terminals can be subject to different fading characteristics due to the nature of wireless 
mediums, we assume two different composite fading conditions for the first and second transmission periods. 
For the considered system, we obtain an approximate outage probability (OP) expression since the exact OP 
integral has an intractable form. Finally, we illustrate numerical results by evaluating the derived approximate 
OP expression for different values of fading parameters, time splitting factor (α) and energy conversion 
efficiency (η). Besides, the exact results are also calculated based on numerical evaluation of the exact OP 
integral and the exact results are also included in the numerical results. It is observed that the approximate 
results are close to the exact results. 
 
Keywords: Outage Probability, Wireless Power Transfer, Composite Fading. 

INTRODUCTION 

Wireless powered communications (WPC) has gained considerable attention due to its ability in extending 
battery lifetime of wireless devices such as internet of things (IoT) devices (Liu, 2016; Lyu et al., 2019). 
Wireless power transfer is promising solution for providing perpetual power for devices used in wireless 
networks (Li et al., 2018). 

Since a radio frequency (RF) signal has the ability to carry energy and information simultaneously, researchers 
have extensively focused on WPC systems. The throughput of user cooperation in WPC networks was 
analyzed over Rayleigh fading channels (Ju et al., 2014). In another work, the authors presented a performance 
comparison of amplify-and-forward (AF) and decode-and-forward (DF) based WPC scheme in Rayleigh 
fading channels (Liu, 2016).  The performance of WPC systems was investigated under Nakagami-m fading 
in (Zhong et al., 2015; Van et al., 2016; Cheng et al., 2017). The effect of co-channel interference was 
considered in the presence of Rayleigh fading in (Chen et al., 2017). The authors in (Zhao et al., 2018) 
considered a multiple-input multiple-output WPC model in Rician fading channels and they proposed lower 
bound and upper bound ergodic capacity expressions. In addition, analytical solutions for the outage 
probability (OP), bit error rate, capacity and throughput were obtained for WPC networks over generalized κ-
µ fading channels (Deepan et al., 2019). An analog beamforming design was proposed for multi-antenna 
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wireless powered systems in Rayleigh fading channels (Zhang et al., 2017). Ergodic outage probability of 
wireless power transfer scheme in DF relaying systems was analyzed over log-normal fading in (Rabie et al., 
2016). The authors of (Nauryzbayev et al., 2017) presented the ergodic capacity performance of WPC based 
AF relaying systems over α-µ fading channels. Badarneh et al. derived an exact OP expression for wireless 
powered dual-hop DF relaying networks operating under η-μ and κ-μ fading conditions (Badarneh et al., 2017). 
The outage performance of two-way AF relaying with wireless power transfer over Nakagami-m fading 
channels was investigated by employing maximal-ratio combining at the destination in (Singh et al., 2018). 

All of the works mentioned above have presented the performance of WPC systems over Rayleigh, Nakagami-
m, Rician, η-μ, κ-µ and log-normal fading channels. Different from these studies, we assume two different 
composite fading channels for wireless power transfer phase and information sending phase in this work. The 
wireless power transfer from power transfer station (PTS) to the user equipment (UE) is considered to be 
carried out over Fisher-Snedecor F fading channels in the first transmission period and then, the information 
is sent to the receiver node (RN) over κ-µ shadowed fading channels in the second transmission period. For 
Fisher-Snedecor F fading distribution, a good match to empirical data has been proved in (Yoo et al., 2017) 
and κ−μ shadowed fading has the flexibility and ability for describing different wireless environments (Paris, 
2014). First, we derive an approximated OP expression for the considered system since the exact outage 
probability integral is intractable. Then, we illustrate some numerical results of the outage performance based 
on the derived approximate expression and numerical calculation of exact results for different values of fading 
parameters, time splitting factor and energy conversion efficiency.  

SYSTEM CONFIGURATION AND CHANNEL MODELS 

Consider a WPC system in which a UE sends its information to the RN by using the energy harvested from 
the PTS as illustrated in Fig. 1. In the considered system, the PTS, UE and RN have single antenna where they 
are operating in half duplex mode.  Harvest-then-transmit technique is adopted and in the first transmission 
phase (αT period), the UE harvests energy from the PTS while the UE sends information signal to the RN in 
the second transmission phase ((1-α)T period). T denotes the total transmission time and α is the time splitting 
factor which is between 0 and 1 (0<α<1). The energy harvested from PTS is fully used for information 
transmission. In the first transmission period, the signal received from PTS is expressed as 

UE S UE UE UEy P h x n        (1) 

where 𝑥𝑥𝑈𝑈𝑈𝑈  stands for energy bearing signal, 𝑃𝑃𝑆𝑆 is the transmit power, hUE is the fading coefficient of the PTS-
UE link and 𝑛𝑛𝑈𝑈𝑈𝑈  denotes additive white Gaussian noise (AWGN) which has zero-mean and 𝜎𝜎2 variance. The 
harvested energy is given as follows 

2
H S UEE P h       (2) 

where η ( 0 1  ) is the energy conversion efficiency. The received signal at RN in the second transmission 
period can be given by 

1
H

RN RN I RN
Ey h x n


 


     (3) 
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on the derived approximate expression and numerical calculation of exact results for different values of fading 
parameters, time splitting factor and energy conversion efficiency.  

SYSTEM CONFIGURATION AND CHANNEL MODELS 

Consider a WPC system in which a UE sends its information to the RN by using the energy harvested from 
the PTS as illustrated in Fig. 1. In the considered system, the PTS, UE and RN have single antenna where they 
are operating in half duplex mode.  Harvest-then-transmit technique is adopted and in the first transmission 
phase (αT period), the UE harvests energy from the PTS while the UE sends information signal to the RN in 
the second transmission phase ((1-α)T period). T denotes the total transmission time and α is the time splitting 
factor which is between 0 and 1 (0<α<1). The energy harvested from PTS is fully used for information 
transmission. In the first transmission period, the signal received from PTS is expressed as 

UE S UE UE UEy P h x n        (1) 

where 𝑥𝑥𝑈𝑈𝑈𝑈  stands for energy bearing signal, 𝑃𝑃𝑆𝑆 is the transmit power, hUE is the fading coefficient of the PTS-
UE link and 𝑛𝑛𝑈𝑈𝑈𝑈  denotes additive white Gaussian noise (AWGN) which has zero-mean and 𝜎𝜎2 variance. The 
harvested energy is given as follows 
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where η ( 0 1  ) is the energy conversion efficiency. The received signal at RN in the second transmission 
period can be given by 
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Fig. 1. System model 

where 𝑥𝑥𝐼𝐼 is the information signal, ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅 denotes the fading coefficient of the UE-RN link, 𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅 is AWGN with 
zero-mean and 2  variance. The instantaneous signal-to-noise ratio (SNR) at the RN is expressed as 
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where  
1 1f   and 

1 1( )F   stand for PDF and CDF of 1 , respectively. 1m  is the fading parameter, sm  is the 
shadowing parameter,  ,B    denotes Beta function,  2 1 , ; ;F      is the Gauss hypergeometric function and 
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First transmission period for wireless power transfer from PTS to UE. 
Second transmission period for information sending  from UE to RN. 
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2
1 UEh     

 where     is the expectation operator. The PDF of 2  can be expressed according to κ-µ 
shadowed fading as follows 

   
   

 

 
 

2

2 2

2 21
2 2

2 2

2
2

1

2

2
1 2

2

1 1
exp

Γ

1
; ;

m

m

m
f

m

F m
m




 

    
 

  

  






 

   
     

 
    

    (7) 

where 2
2 RNh    

,  
2 2f   is the PDF of 2 , κ is the power ratio of the dominant waves and µ denotes 

the scattered components, 2m  is the shape parameter,  1 1 .;.;.F  is the confluent hypergeometric function and 
    stands for Gamma function.  

OUTAGE PROBABILITY ANALYSIS 

Outage probability is one of the important performance metrics in wireless communications. It is defined as 
the probability that the instantaneous SNR drops below a predetermined threshold, th . The OP is formulated 
as follows 

   1 2Pr
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According to (8), exact OP of the considered system can be written by 
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Substituting (6) and (7) into (9), we have 
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(10) can rearranged as 
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2
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To the best of our knowledge, the integral in (11) is intractable to solve. Instead, we propose approximations 
to (6) and (7). When 1  , the Gauss hypergeometric function can be approximated as follows1 

 2 1 , ; ;0 1F t u v          (12) 

Similarly, when 2   the confluent hypergeometric function can be approximated by2  

 1 1 ; ;0 1F k l           (13) 

Then, the approximated OP of the considered system in the case of 1   and 2   can expressed by 
inserting (12) and (13) into (11) as 
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Now, we have an integral containing polynomial and exponential function which is much simpler than (11). 
With the aid of (Gradshteyn et al., 2007: eq. (3.381.4)), the OP is found as  
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NUMERICAL RESULTS 

In this part, analytical findings are illustrated based on obtained approximate outage probability expression in 
(15) and numerical calculation of exact outage probability expression. The exact results are computed based 
on the numerical evaluation of (10). The numerical results are shown for different values of fading parameters 
( 1 2, , , ,sm m m   ), α and η to discuss the effects of these parameters. In all results, we set 5th   dB, the 
distance from  

PTS to UE and the distance from UE to RN are normalized to 1, hence, 1 2 1   . Fig. 2 shows the OP 
performance of the considered system for 1 2 1sm m m     , 2  , 1   and 5th   dB. In this figure, 
the effect of α on the OP performance is presented. From Fig. 2, one can clearly observe that the OP 
performance improves as α increases. This is due to the fact that large values of α means more time allocated 

                                                            
1http://functions.wolfram.com/07.23.03.0001.01 
2http://functions.wolfram.com/07.20.03.0001.01 
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for energy harvesting. Hence, the signal is transmitted with high power from UE to RN. In addition, it should 
be emphasized that the approximate results are found close to the exact results. 

 

Fig. 2. OP performance for different values of α. 

The effect of different values of fading parameters such as 1 21, 1, 1, 2, 2sm m m        and 
1 21.5, 1.5, 1, 2, 2sm m m        and η parameter is illustrated in Fig. 3. The time splitting factor is set to 

a fixed value (α=0.8) to show the impact of other parameters in Fig. 3. It is clearly seen that a better 
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for energy harvesting. Hence, the signal is transmitted with high power from UE to RN. In addition, it should 
be emphasized that the approximate results are found close to the exact results. 
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Fig. 3. OP performance for different values of fading parameters and energy conversion efficiency 
parameter. 

CONCLUSIONS 

In this work, a WPC system is analyzed over mixed Fisher-Snedecor F fading and κ-µ shadowed fading 
channels. It is assumed that the energy is harvested under Fisher-Snedecor F conditions while the information 
is transmitted over κ-µ shadowed fading channels. An approximate OP expression is proposed for the 
considered system model. Then, the results of proposed approximate expression are compared with the exact 
results and the approximate results are found to agree closely with the exact results.  
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CONVOLUTIONAL LSTM NEURAL NETWORK FOR TIME SERIES FORECASTING 
PROBLEM WITH MULTI-OUTPUT
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Abstract: Time-series forecasting has been a challenging task in real-world applications due to data with non-
linear, non-stationary and noisy characteristics. In the past decades, machine learning and statistical techniques 
have been widely applied for real-world time series forecasting problems. With the new developments in the 
field of deep learning in recent years, it has received the attention of most researchers in order to propose more 
effectively and accurately forecasting systems. In this work, it has been proposed an air pollution forecasting 
approach by using the Convolutional Long Short-Term Memory (ConvLSTM) neural network model recently 
developed for analyzing and extracting high-level spatiotemporal features. This model presents a forecasting 
system for multivariate, multi-time step and multi-output real-world time series problems. The hourly data 
set including the PM2.5 concentrations and the weather information from January 2010 to December 2014 in 
Beijing, China was selected for the proposed ConvLSTM model. To evaluate the performance and efficiency 
of the proposed model, it is compared with several state-of-the-art approaches consisting of Decision Tree Re-
gression (DTR) based on machine learning, a single-structure fully connected layer and LSTM neural network 
with a fully connected layer based on recurrent neural network. Taking into account different performance 
metrics, the experimental results indicated that the presented model outperforms other approaches in terms of 
forecasting accuracy.

Keywords: Air pollution forecasting, Convolutional LSTM, Deep neural network, Multi-output time series 
forecasting

1. INTRODUCTION

Time series forecasting system concerns predicting future values or trends using the information of the current 
and historical because of contributing to decision-making processes in various fields (Chen et al., 2015: 1-2). 
These systems have been employed to predict future trends in many crucial areas such as economics, meteo-
rology, finance, and health sciences. The development of effective and accurate forecasting systems remains a 
challenging issue for researchers and decision-makers (Domingos et al., 2019: 1-2).

In recent years, machine learning models and deep neural networks have been most extremely applied to real-
world time series forecasting problems because of their powerful performance. Liu et al. (2018) concentrated 
on the long-term air pollution forecasting using the combination of the random forests method and the regres-
sion kriging. Kazem et al. (2013) presented a hybrid method comprising a chaotic firefly algorithm and support 
vector regression to estimate the stock market price. Sun and sun (2017) aimed at improving the air pollution 
estimation by using a least-squares support vector machine model. Machine learning models have a limited 
achievement in the time series prediction problems due to manually select features from the data. To overcome 
this limitation, deep learning approaches that have the capability to find complex and non-linear relationships 
from time-series data have been developed recently (Gunduz et al. 2017: 1-2). A deep neural network model 
consisting of Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) is suggested to 
predict PM2.5 concentrations by Huang and Kuo (2018). In order to extract the features from nonlinear and 
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complex time-series data, Sagheer and Kotb (2019) presented a hybrid approach based on a deep LSTM and 
genetic algorithm for petroleum production prediction.

Deep neural networks have been applied in time series forecasting by many researchers because of learn-
ing complex relationships between input data and output data. One of the most widely used in deep learning 
models for real-world time series applications is the LSTM neural network, which is a kind of the recurrent 
neural network (Yang et al., 2019; Venna et al., 2018; Fischer and Krauss, 2018). Kim et al. (2018) evaluated 
the performance of the LSTM network using complex and nonlinear time series environmental data. Petersen 
et al. (2019) proposed a model for multi-output bus travel time forecasting using a ConvLSTM neural network 
that has the ability to capture the Spatio-temporal correlations. Wang et al. (2018) developed a travel demand 
prediction model with the ConvLSTM network using past travel data as a video stream.

In this study, it has been addressed a ConvLSTM neural network based on the integration of CNN and LSTM 
for the forecasting of daily air pollution concentration. The presented model comprises the multi-variant, 
multi-time-step and multi-output structures. To evaluate the performance and efficiency of the proposed model, 
it is compared with several state-of-the-art approaches consisting of Decision Tree Regression (DTR) based 
on machine learning, a single-structure fully-connected layer and a single-structure LSTM based on recurrent 
neural network.

The remainder of this study is organized as follows: Section 2 introduces generally the Convolutional LSTM 
neural networks. Section 3 gives details of the experimental setting. Section 4 shows the experimental out-
comes and discussions. Finally, this study is concluded in Section 5.

2. CONVOLUTIONAL LSTM NEURAL NETWORK

The ConvLSTM network was introduced as a variation of LSTM to deal with the Spatio-temporal forecast-
ing problem by Shi et al. (2015). It is expressed that the number of input-dimensions is the basic difference 
between ConvLSTM and LSTM. The output dimension is specified by the number of filters in a ConvLSTM 
layer. Each ConvLSTM cell contains three nonlinear gates named input gate, forget gate and output gate. 
Figure 1 demonstrates the basic architecture of a ConvLSTM cell. The fundamental equations of the cell are 
shown as follows:

                                                (1)

                                               (2)

                                            (3)

                                                         (4)

                                 (5)

Where  is current input data for time step .  is the weight matrix.  is the previously hidden output 
of a cell at time step .  is the cell output at time step .  parameters are bias vectors. ,  and  are 
input, forget and output gate for time step , respectively.
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Figure 1. The architecture of a ConvLSTM cell (Yuan et al., 2018)

3. EXPERIMENTAL SETTING

For the purpose of assessment, the presented model has been applied to the hourly data set including the PM2.5 
concentrations and the weather information from January 2010 to December 2014 in Beijing, China (Liang et 
al., 2015). The first 4 years (2010-2013) of the dataset is used as the training set. The last year (2014) of the 
dataset is the test set. 10 % of the training set is determined to be the validation set.

For this experiment, the window size in the proposed model is set to 72 (3 days x 24 hours), received the histor-
ical 3-days data. This model predicts the next 3 hours of PM2.5 concentrations. The network topology used in 
the model uses a sequence encoder-decoder method. The network topology used in the model uses a sequence 
encoder-decoder method. The encoder block comprises a ConvLSTM layer with the filter sizes of 1x3, which 
also uses the linear activation function. The decoder block occurs in a fully connected layer.

In this study, the accuracy of each method is evaluated by using the performance metrics including the root 
mean square error (RMSE), the standard deviation of the error (Error_STD) and the mean absolute error 
(MAE). In order to evaluate and verify the results of the presented model, Decision tree regression (DTR) 
based on machine learning, deep neural network (DNN) based on fully-connected layer and LSTM network 
based on recurrent neural network is determined as benchmark models. DTR sets the maximum depth to 100, 
minimum samples leaf to 4, and minimum samples split to 4. DNN consists of a two-layer fully-connected 
neural network with 150 and 3 hidden units, respectively. In the LSTM neural network, one LSTM layer with 
64 hidden units and one fully-connected layer with 3 hidden units are utilized. 

For a fair comparison, all neural networks in this study are used the same training parameters. The number of 
epochs sets to 50. The mean squared error (MSE) is selected as the loss function. Adam optimizer with a learn-
ing rate of 0.0005 is applied to optimize the loss function.

4. RESULT AND DISCUSSION

In this section, the efficiently of the proposed model for PM2.5 concentration prediction at different future 
hours is compared with other benchmark models such as decision tree regression (DTR), single-layer deep 
neural network (DNN), single-layer LSTM. 
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Figure 2: The performance metrics based on different approaches for  time-step.

First, the performance criteria including MAE, RMSE, and Error STD are calculated to evaluate the efficiency 
of all models for 1-hour prediction as presented in Figure 2. It is confirmed that the ConvLSTM model has 
achieved the best performance in terms of all metrics to compare the other models. Furthermore, the deep 
learning approaches performed better than the non-deep learning model.

Table 1. The performance of prediction based on different models.

MAE RMSE Error_STD

Decision 
Tree

t+1 17.09 29.38 29.35

t+2 27.11 44.03 43.99

t+3 34.54 54.33 54.29

DNN t+1 16.85 25.51 25.5

t+2 23.6 35.73 35.73

t+3 29.11 43.65 43.61

LSTM t+1 13.52 22.94 22.43

t+2 20.18 33.52 32.43

t+3 25.63 41.58 40.08

ConvLSTM t+1 12.85 21.67 21.66

t+2 19.82 32.13 32.11

t+3 25.06 39.81 39.71

To evaluate the prediction performance of all approaches at different future hours, the presented model is 
compared with the other models by considering the performance metrics. The overall results demonstrated in 
Table 1. Generally, the ConvLSTM model outperforms the other models. In addition, it can be expressed that 
the prediction error of models increases while the prediction time extends. Compared with single-layer DNN, 
it can be found that MAE of the ConvLSTM for ,  and  improved by approximately 
, , and , respectively.
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Figure 3. Comparison of ConvLSTM prediction and actual value.

The detailed comparison of actual value and the prediction obtained by the ConvLSTM model is presented 
in Figure 3. In general, it is observed that the prediction values coincided with actual values. The proposed 
ConvLSTM model is superior in terms of capture temporal variability in the peak periods. In Figure 4, the 
relationship between the estimated values of the different models and the actual values is demonstrated. The 
deep learning based models are generally consistent with the actual values. It can be seen that the predictions 
of the DTR model are the greater variability compared to other models.

Figure 4. Comparison of predicted and actual values for t+3 time-step.

5. CONCLUSIONS

This study presented a multivariate, multi-time step and multi-output model for real-world time series prob-
lems with non-linear, non-stationary and noisy characteristics. It has been utilized in the model that the Conv-
LSTM network based on deep neural networks for forecasting the PM2.5 concentrations more efficiently. The 
hourly data set consisting of the PM2.5 concentrations and the weather information was used for performance 
evaluation in the experiments. In order to evaluate the accuracy and efficiently of the presented model, it was 
compared to decision tree regression (DTR), single-layer deep neural network (DNN), single-layer LSTM. Ex-



546

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

perimental results indicated that the ConvLSTM model is more superior to specify the features of PM2.5 con-
centrations data compared with the benchmark models. Generally, it was revealed that the ConvLSTM model 
is more accurate and effective in terms of MAE, RMSE, and Error_STD compared with the other models.
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INVESTIGATION OF SALINITY STRESS EFFECTS ON BORODINELLOPSIS TEXENSIS
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Abstract: Microalgae are unicellular organisms which are different colors depending on the pigments in them. 
Microalgae have the potential for rapid growth compared to plant. Blue green algae usually have a green 
color and grow autotrophs and facultative. In recent years, microalgae have been widely used in all areas of 
our lives for scientific purposes such as energy, food and additive source. These studies include the increase 
of productivity. Various methods such as arrangement of growth parameters and manipulation for increasing 
high biomass and metabolic content in these areas are frequently tried. In this study, Borodinellopsis texensis 
892 was used. It is located in the Chlorophyceae class in green algae. Borodinellopsis texensis 892 was grown 
in Tris-Acetate-Phosphate (TAP) medium and it was subjected to two-step salinity stress. Firstly, microalgae 
medium included control, 10, 20, 40, 80 and 160 mM KCI. Then, after stationary phase, microalgal cells 
were exposed to high salt concentrations (0, 80,160, 320 and 640 mM KCI). In first stage, we observed that 
biomass concentration increased 1.7 times compared to control. In addition to this, we examined protein and 
carbohydrate concentrations. After two-step salinity stress, Borodinellopsis texensis 892 had 2.5 times higher 
carbohydrate yield. In conclusion, Borodinellopsis texensis 892 can be exposed to 40 mM and 640 mM salinity 
stress for higher biomass and carbohydrate yield, respectively.

Key Words: Borodinellopsis texensis, Salinity stress, Carbohydrate, Biomass

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Microalgae have gained great importance in recent years. They have been used for various purposes in every 
field of industry. These fields can be listed as cosmetics, biofuel, environment, pharmacy, food and medicine. 
The biomass obtained from these is converted into products in these areas. As a result of this phenomenon, the 
more biomass, the higher the amount of product. Scientists nowadays research a variety of ways to increase 
biomass. These factors can be grouped under two main headings. The first one is environmental effects and the 
second is genetic manipulations. Stress factor may be listed among environmental effects. The effect of stress 
on living things can take various forms. These include temperature, pH, light and salinity. Each microalgae can 
react differently to environmental conditions. Facultative microalgae are stronger for environment adaptation, 
while autotrophic microalgae are more sensitive to the environment. One of the most commonly used methods 
is the limitation of macromolecules such as nitrogen, phosphate and carbon (Markou, 2013; Wang, 2017). In 
general, the amount of protein decreases with nitrogen limitation while the amount of fat increases in microal-
gae (Bertozzini, 2013; Wan, 2013). 

The amount of carbohydrates in nitrogen limitation studies may vary. The amount of carbohydrate in nitrogen 
limitation increased with Skeltonema, Chlamydomonas, Neochloris oleoabundans, Synechocystis and Synec-
hococcus (Osanai, 2013; Görl, 1998; Nagappan, 2019). In addition, UV can affect the metabolism regulation of 
microalgae and can be used as stress factor (Rastogi, 2010). Abiotic stresses can influence the growth of micro-
algae and alter their metabolism (Pal, 2011; Cho, 2016). As a result of abiotic stress, microalgae growth slows 
down and biomass decreases. As a result of this, concentrations of reactive oxygen species increase (Zhang, 
2016; Zhao, 2018). Another stress factor is shear stress. It consists of by mixing or aeration. High amounts of 
shear stress can lead to inhibition of growth of microalgae and biomass content (Rodríguez, 2009). Salinity can 
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alter osmotic pressure by affecting carbon uptake in the cell and this situation causing stress in the cell. Also, 
high amounts of salt affect the fluidity of the cell and prevent the intake of other substances (Srivastava, 2017).

PURPOSE

The aim of this study was to investigate the effect of salt stress at various concentrations on biomass and 
carbohydrate content of Borodinellopsis texensis. For this, it was subjected to two-step salinity stress. Firstly, 
microalgae medium included control, 10, 20, 40, 80 and 160 mM KCI. Then, after stationary phase, microalgal 
cells were exposed to high salt concentrations (0, 80,160, 320 and 640 mM KCI).

SCOPE

This study was carried out in the Department of Environmental Engineering at Van Yuzuncu Yil University. 
Borodinellopsis texensis was obtained by Culture Collection of Autotrophic Organisms (CCALA) in Czech 
Republic. 

METHOD

Growth of Microalgae

Microalgae were grown at 24 ± 2 0C and 54 μmolm2s−1 in light intensity. In this study, we used flasks of 500 mL 
with working volume of 300 mL. In the first stage, microalgae were grown in Tris-Acetate-Phosphate (TAP) 
with various concentrations of KCI (control, 10, 20, 40, 80 and 160 mM). Then, cultivation reached to statio-
nary phases. We began second stage. In second stage, we applied various concentrations of KCI (0, 80,160, 320 
and 640 mM) to microalgae. Suspensions of microalgae were cultivated for three days.

Determination of Biomass Concentration

Microalgae were harvested at 3800 rpm for 10 min and algal biomass was determined gravimetrically.

Determination of Carbohydrate Content

Carbohydrate content was carried out according to Zhao (Zhao, 2013).

FINDINGS

Borodinellopsis texensis was grown in TAP medium and different concentrations (10, 20, 40, 80 and 160 mM) 
of KCI were added to medium. On stationary phase, samples were centrifuged and supernatants were dried 
for biomass contents. For control, biomass was 0.51 g/L. While salt concentration was increasing to 20 mM, 
biomass content was reached to 0.74 g/L. Maximum biomass content was 0.87 g/L for 40 mM of KCI. At this 
point, while salt concentration was increasing to 160 mM, biomass content (0.75 g/L) decreased. Biomass 
concentrations in various concentrations of KCI were given in Table 1.
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Table 1. Biomass contents in various concentrations of KCI

Samples Biomass concentrations (g/L)

Control 0.51

10 mM KCI 0.63

20 mM KCI 0.74

40 mM KCI 0.87

80 mM KCI 0.86

160 mM KCI 0.75

We carried out carbohydrate percentages of Borodinellopsis texensis. Control had 21 % of carbohydrate con-
tent. While salt concentrations were increasing, carbohydrate content reached to 27 % for 40 mM. Then, car-
bohydrate content a bit decreased for 80 mM to 25. Carbohydrate content was 0.107 g/L for control. 20 mM 
KCI had higher carbohydrate concentration (0.192 g/L) than that of 10 mM. The highest carbohydrate concen-
tration was 0.235 g/L for 40 mM of KCI. Carbohydrate percentages and contents in various concentrations of 
KCI at 1st stage were given in Table 2.

Table 2. Carbohydrate percentages and contents in various concentrations of KCI at 1st stage

Samples Carbohydrate Percentage (%) Carbohydrate Concentration (g/L)

Control 21 0.107

10 mM KCI 23 0.145

20 mM KCI 26 0.192

40 mM KCI 27 0.235

80 mM KCI 25 0.215

160 mM KCI 26 0.195

At second stage incubation, maximum carbohydrate content was 0.270 g/L for 640 mM. 320 mM of KCI had higher 
carbohydrate concentration (0.266 g/L) than that (0.262 g/L) of 160 mM. 80 mM of KCI had 0.241 g/L of carbohy-
drate concentration. Carbohydrate contents in various concentrations of KCI at 2nd stage were given in Table 3. 

Table 3. Carbohydrate contents in various concentrations of KCI at 2nd stage

Samples Carbohydrate Concentration (g/L)

Control 0.107

80 mM KCI 0.241

160 mM KCI 0.262

320 mM KCI 0.266

640 mM KCI 0.270
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In literature, there are many studies about biomass and carbohydrate concentrations of microalgae. Chlorella 
pyrenoidosa examined for its biomass and carbohydrate concentrations. Biomass concentration was 0.961 g/g 
dry weight. Carbohydrate concentration was 0.332 g/g DW (Xiao, 2019). Chlorella was cultivated in sewage 
wastewater and kitchen wastewater. Biomass productivity was 0.6 g/L in sewage wastewater (Kumar, 2019). 
Mixed culture was studied for biomass production. Volumetric microalgae productivity was 0.037 g/L (Sol-
maz, 2019). Chlamydomonas sp. was used for investigation of the effects of surfactants and its biomass was 
4.7 g/L (Taghavijeloudar, 2019). Scenedesmus obliquus carried out for the effect of antioxidant status. Biomass 
of Scenedesmus obliquus had antioxidant activity with 178 μmol TE g−1 (Nascimento, 2019). Chlorella vulga-
ris, Scenedesmus obliquus and Ankistrodesmus sp.were studied for the changes in carbohydrate content and in 
flocculant microalgae, carbohydrate content was 18 % (Rinanti, 2019). As shown in these examples, various 
methods can be used to increase microalgae biomass.

CONCLUSION

Borodinellopsis texensis 892 was cultivated in Tris-Acetate-Phosphate (TAP) medium and it was exposed to 
two-step salinity stress. Firstly, microalgae medium contained control, 10, 20, 40, 80 and 160 mM KCI. Then, 
after stationary phase, microalgal cells were applied to high salt concentrations (0, 80,160, 320 and 640 mM 
KCI). After two-step salinity stress, Borodinellopsis texensis 892 had 2.5 times higher carbohydrate yield. In 
this study, we would like to thank the DEE of Van YYU for technical supports.
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PRODUCTION OF PURE TITANIUM METAL POWDER BY POWDER METALLURGY 
SINTERING TECHNIQUE

Ebuzer AYGÜL1, Senai YALÇINKAYA1, Yusuf ŞAHİN2

1-2Marmara University, Faculty of Technology, Mechatronics Engineering, Istanbul / Turkey 
Abstract: In this study, powder metallurgy method was chosen to produce pure titanium powders. Pure metal 
powders were produced by pressing in an 11 mm diameter pellet mold at 20MPA pressure and then sintering 
at 1000 0C for 4 hours in a vacuum environment from oxygen atmosphere. Finally, the effect of the production 
method and process parameters on the microstructure of the metal was investigated. The produced sample was 
characterized using a scanning electron microscope (SEM), X-Ray diffraction (XRD), Vickers microhardness 
determination and density measurement. In the XRD pattern of the sample, titanium phase was found with 
00-044-1294>Ti card. The production of pure titanium metal by powder metallurgy technique yielded a gain 
of %7,23 g/cm3 in the density value of the sample. The pore structures of the sample produced with TM were 
found to be homogeneously distributed and spherical, while the grain size was found to be considerably lower 
than the initial powder size of titanium. Vickers hardness values were taken under 100 grams load/10 sec to-
uching time. The final vickers hardness value, measured as the average of five values, was measured as 382 
kgf/mm2. The results show that a sample having a microstructure similar to high condensation, homogeneous 
chemical composition, high tensile strength is obtained.

Keywords: Pure-Titanium; Powder Matallurgy; Microstructure

Introduction 

Various production techniques have been tried by researchers to develop the low-cost and good-performing for 
biomedical titanium metal [1]. In this study, microstructure analysis of pure titanium metal was investigated 
as a result of Powder Metallurgy (PM) production. Our results show that low-cost PM pure titanium can be 
produced by a single compression sintering process [2-3]. Pure titanium is widely used in the biomedical, au-
tomotive and aerospace industries. Titanium metal has become a fast-demanding metal due to its light weight, 
easy processing and good mechanical properties [4]. However, pure titanium and its alloys will not be used in 
a wide range of applications unless they are easy to use and cost-free. The known high cost of titanium metal 
is known to come from the technique of metalworking and manufacturing [5].

Since the 1970s, powder metallurgy (PM) has been considered to reduce the cost of production of pure titani-
um and its alloys [6-7]. The production of pre-blended titaniumum metal (PM) with a single pressing process is 
a very important step of the cost reduction step. Conventional sintering involves the use of a suitable inert gas 
atmosphere to prevent intense oxygen concentration [8]. Titanium is a metal with a very high affinity to oxy-
gen, so high purity argon gas should be used during the sintering process, or the medium should be vacuumed 
from oxygen. In this study, the environment was vacuumed from oxygen before sintering. Microstructural pro-
perty is the most important factor in powder metallurgy production methods. The microstructural properties of 
pure titanium metal produced were analyzed according to their oxygen content, porosity and grain size [9-10].

Experimental procedure

In this study, powder metallurgy production technique was used to produce pure titanium metal used in bio-
medical applications. The sample was sintered at 1000 0C for 4 hours respectively. Titanium micron powders 
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(Purity 99.9%, 100 mesh, density 4.507) from Nanography were used in the study. Titanium powders were 
pressed at a pressure of 20 MPa in a 11 mm diameter circular pellet before sintering. For microstructure 
analysis of the sample XRD analysis were performed in the ϴ-2ϴ and Rocking curves by the scanning rate of 
(10-90)° using XRD-6100 Shimadzu device to figure out the possible phases. The measurement details of Cu 
X-ray tube target, voltage = 40.0 (kV), and current = 30.0 (mA) was used. The surface morphology images 
of the samples were taken by FEI XL30 Sirion Scanning Electron Microscope (SEM) tool. The standard data 
of EDX analysis of the samples produced by SLM were performed by using an in-situ tool of SEM device. 
The microhardness values of the samples were obtained by FM-310 type hardness tester tool. Vickers test was 
applied for microhardness test by FM series microhardness tester under a constant 100 g load and 10 seconds 
loading time. The microhardness values of the samples were repeated for 5 times. The sample produced by 
TM is shown in Figure 1.

Fig. 1 Titanium metal produced by PM

Results and discussions 

SEM and EDX analysis

      

a                                                                                             b

Fig. 2 SEM images of the sample are given

SEM images of the sample shown in Figure 2 were taken from 20 µm and 10 µm. The diameters of the pore 
structures seen in the sample were measured as 3.18 µm, 3.70 ,m, 2.96 ,m, 4.01 µm, 6.30 µm, 6.58 µm, 2.16 
,m, 2.96 µm, respectively. The grain sizes were measured as 12.3 µm, 11.4 µm, 7.01 µm, 7.14 µm, 5.12 µm, 
15.2 µm, 7.41 µm, and 6.61 µm. The pure-titanium powder used before sintering was 100 mesh, the largest 
particle size was 142 microns, and the largest particle size after sintering was measured as 15.2 µm. When we 
think that the main purpose of sintering techniques is to obtain smaller particles after sintering, we can say that 
the production technique is successful.
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Fig. 3 The EDX spectrum of the sample is given.

The peaks of pure titanium seen in Figure 3 belong to the TiKα, TiKβ, TiKL phases. All peaks observed were 
successful without further desired peaks. Oxygen is not visible in the chemical structure of the sample.

Titanium characteristics / XRD analysis

Fig. 4 XRD pattern of the sample

For this example, the phases are hexagonal (h.c.p). The maximum peak is seen at 40,2800 α- (101). The other 
peaks are 35,2200 α- (100), 38,2800, α- (002), 52,8780, α / β- (102), 63,0200, α- (110), 70,4190, respectively. α / 
β- (103), 76,1200, α- (112), 77,600 α- (201). The distance (d) between the atomic planes at these angles, respec-
tively; 2,23 (A), 2,5 (A), 2,3 (A), 1,7 (A), 1,4 (A), 1,3 (A), 1, 2 (A), 1.2 (A), measured. In the XRD pattern of 
the sample, the titanium phase numbered 00-044-1294> Ti-Titanium card is indexed in Figure 4.

Vickers hardness analysis

The Vickers hardness tester is the test engine that least damages the sample among the material tests. Similar 
properties have been reported between vickers hardness and mechanical properties of a material. Hardness 
measurements, Vickers hardness Notch machine (MicroHardness Tester FM-310e) was used to obtain the 
hardness values of the surface of the samples. The hardness values were taken under the load of 10 g. Hardness 
values were taken from 5 different points on the surface of each sample. The average of 5 vickers values was 
accepted as the final hardness value. The vickers hardness values for the sample were 351, 362, 384, 403, 407 
HV, respectively. The final vickers value was 382 kgf/mm2, which is the average of these five values. The den-
sity of the sample was determined by Archimedes principle. According to the archimedes density measurement 
principle;
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   (1)    

The values , , ,  indicate the apparent density of the sample, the air weight of 
the dry sample, the weight of the sample suspended in water and the water density. Accordingly, the measured 
density value is 4.24 g/cm3. TM is 4.24 g / cm3. It is seen that a density gain of 7.23% is obtained with TM.

CONCLUSIONS

It was observed that a structure with homogeneous chemical composition density was obtained in pure titani-
um powders produced by TM. The production technique has a positive effect on the grain size and pore struc-
ture of the sample. Accordingly, spherical pores with a diameter of 3µm were obtained while the grain structure 
was around 10µm. In the EDX analysis, there were no peaks of oxygen or other unwanted elements. It is seen 
that all peaks belong to titanium structure. The XRD pattern of the sample showed 00-044-1294> Ti-Titanium 
phase. The vickers hardness measured was 382 kgf/mm2 and the density was 4.24 g/cm3. Improvement was ob-
served in density value. When all the findings are evaluated, TM proves that it can be a cost-effective solution 
for producing titanium and its alloys.
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Abstract: Algae can be classified to two groups as microalgae and macroalgae. Microalgae generally include 
one cell and don’t have real organelles. They can grow as autotrophs, heterotrophic and facultative. They can 
be used for various goals such as cosmetics, pharmacy, medicine, food and energy in the industry. Nannoch-
loropsis oculata is a kind of microalgae and it can be grown open ponds and reactor systems for various aims. 
In this study, we aimed to show biomass potential of Nannochloropsis oculata in different concentrations of 
macro molecules in Johnsons’s medium. For this, we prepared Johnsons’s medium in different concentrations 
of KH2PO4 (0.1-2 g/L), NaHCO3 (2-32 g/L) and KNO3 (0.1-1.6 g/L). We examined changes on biomass related 
with various concentrations of phosphorus, carbon and nitrogen in this medium. In addition, we researched bi-
omass productivity using response surface methodology (RSM) with circumscribed central composite design 
(CCD) for obtaining the maximum biomass productivity. According to experimental results, the maximum 
biomass concentration was obtained in 0.2 g/L of  KH2PO4, 16 g/L of NaHCO3 and 0.8 g/L of KNO3 with 2.17 
g/L of biomass and the minimum biomass concentration was 1.26 g/L in 0.5 g/L of  KH2PO4, 8 g/L of   NaH-
CO3 and 0.1 g/L of KNO3. In conclusion, Nannochloropsis oculata can be used at these conditions with high 
biomass for various goals in the industry.

Key Words: Nannochloropsis oculata, Biomass, Central composite design, Quadratic model

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Today, the need for the renewable energy sources has been increased. People have searched  the sources to 
meet their energy requirements (Mäkelä, 2017). Microalgae can be used as different industries purposes such 
as healty food, cosmetic, chemical and pharmaceutical industries. In addition, a lot of practical and metabolic 
products, such as biomass, food supplements, lipids, polymers, and green energy products have been obtained 
with the large scale production (Kurien, 2010; Tourang, 2017; Sathendra, 2019; Liu, 2019). Microalgae are 
procaryotic or eucaryotic photosynthetic microorganisms and they have unicellular or simple multicellular 
structure (Onay, 2018; Onay, 2019). Therefore, they can grow rapidly and live different media easily (e. g., 
sea water, brackish water, and even waste water). But, there are some drawbacks of using microalgal biomass 
that is cultivation cost. About 80 kg of nitrogen and 5 kg of phosphorous are required to get one ton of algal 
biomass (Tourang, 2017). Because of the high cost of microalgae cultivation, the optimized values of medium 
compositions and cultivation conditions can be computed by using RSM for effective production of microal-
gal biomass with desired process parameters (Wani, 2012; Mourabet, 2017; Sathendra, 2019; Singh, 2019). 
Phosphorous is of great importance for metabolism of microalgae that takes part of the energy carriers as ATP, 
membrane phospholipids, and polyphosphates. Besides, Nitrogen is also a substantial ingredient in most sig-
nificant structural and functional macromolecules such as carbohydrates, nucleic acids, lipids, and proteins. 
Other macronutrient is carbon that plays a key role for generation of macromolecules. The purpose of this 
study is to optimize the culture medium using central composite design for obtaining the maximum biomass 
productivity of Nannochloropsis oculata. Different concentrations of KH2PO4 (0.1-2 g/L), NaHCO3 (2-32 g/L) 
and KNO3 (0.1-1.6 g/L) were examined to determine changes on biomass related with various concentrations 
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of phosphorus, carbon and nitrogen in this medium. The interaction effect between process variables were 
investigated with circumscribed central composite design (CCD) of response surface methodology (RSM) 
(Lahlali, 2008; Sadhukhan, 2016). RSM is one of the statistical techniques (Cavazzuti, 2013). It serves to 
design experiments, determine the effect of variables and build models. The optimization of cultivation condi-
tions and medium compositions of microalgae have been investigated by researchers using RSM (Srivastava, 
2018; Durthi, 2019). CCD experimental design was developed using MATLAB software package (MATLAB 
& SIMULINK, R2015a).

PURPOSE

Optimization was used as an significant stage to determine biomass productivity of Nannochloropsis oculata. 
A central composite design is a design of experiments (DOE) technique that is a series of tests. DOE were 
used in this research that gives a simple mathematical approximation of the response based on empirical data. 
The biomass production of Nannochloropsis oculata were enhanced through the optimization of cultivation 
conditions. Besides, the effects of various process parameters such as KH2PO4(X1), NaHCO3(X2), KNO3(X3) 
were investigated on biomass production. 

SCOPE

The experimental biomass yield data were obtained from YYU-Department of Environmental Engineering. 
RSM predicted biomass yield was calculated using RSM a statistical technique. The CCD experimental design 
was improved using MATLAB software package (MATLAB & SIMULINK, R2015a) to determine the opti-
mum process conditions to state the maximum biomass production of Nannochloropsis oculata. 

METHOD

Experimental Conditions for Microalgae

Nannochloropsis oculata was gotten from Environmental Engineering in Van Yuzuncu Yıl University. Micro-
algae were grown at 24 ± 2 0C. Medium contains KH2PO4 (0.1-2 g/L), NaHCO3 (2-32 g/L) and KNO3 (0.1-1.6 
g/L) for this study.

Harvesting of Microalgal Biomass

Microalgal samples were centrifuged at 3500 g 10 min and dried at 60 0C on overnight. Microalgal biomass 
was weighted gravimetrically.

Response surface methodology

RSM can be used to examine the interaction effect of process parameters and to determine a mathematical mo-
del that explains the overall process correctly. To find the effect of different medium variables such as KH2PO4 
(X1), NaHCO3 (X2) and KNO3 (X3) on biomass production from Nannochloropsis oculata, the response sur-
face methodology was applied with central composite design (CCD) also called as Box-Wilson design. CCD 
design led to examining the effects of three factors in a single block of 24 sets of test conditions. The order of 
the experiments was fully randomized. Five levels were attributed to each factor, coded as  -2, -1, 0, +1, +2 
(Table 1). RSM was implemented with MATLAB software package (MATLAB & SIMULINK, R2015a). The 
concentrations of macronutrients such as KH2PO4 (X1), NaHCO3 (X2), and KNO3 (X3) were determined as 
independent experimental factors, and their levels were coded as - 2 (low), -1, 0 (central point),+ 1 and + 2 
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(high). X1 varied from 0.1 to 2 g/L with zero level at 0.5 g/L. X2 concentration varied from 2 to 32 g/L with 
zero level at 8 g/L and X3 varied from 0.1 to 1.6 with zero level at 0.4 g/L. 

Table 1. The levels of factors for the experimental design 

Reactant -2 level -1 level zero level 1 level 2 level

X1: KH2PO4 0.1           0.2 0.5 1 2

X2: NaHCO3 2 4 8 16 32

X3: KNO3 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6

Quadratic model can be calibrated using full factorial designs with five levels for each factor. This model was 
given in Eq. 1 to fit the response:            

where Y shows the response and  presents a constant coefficient of the model. ; , 
  represent the regression coefficients and they respectively indicate linear, quad-

ratic, and interaction effects of the model predicted by multiple regression analysis. X1, X2, and X3 are coded 
variables ranging from -2 to +2. The accuracy of the developed model was identified by analyzing the results 
of the experiments with the results of the estimated biomass calculations. In oder to prove the validity of the 
model, the model must have a very low probability value (P value < 0.05) or high F-value (F-value ~1). It 
means that the models are very significant.

FINDINGS 

In this study, the maximum biomass concentration of 2.17 g/L was obtained in 0.2, 16, 0.8 g/L of KH2PO4, 
NaHCO3, and KNO3, respectively. The RSM model predicted the maximum biomass yield of 2.28 g/L rep-
resented in Table 2. The coefficients of determination of the RSM model had the mean squared error (MSE) 
with a value of 0.0113, rsquare (R2) with a value of 0.8935 (the R-square statistic) and adjrsquare with a value 
of 0.8251 (the adjusted square statistic). The R2 with a value of 0.8935 means the measure of the goodness of 
fit of the RSM model. The rest 0.1065 describes the experimentation and other errors. Results show that the 
RSM model evolved was an effective model to enhance the biomass production of Nannochloropsis oculata 
via optimization of process variables. R2-value was conformed with the adjusted R2-value. The second order 
polynomial equation was improved to get the maximum biomass productivity (Y) as the functions of macro-
nutrients concentrations, containing KH2PO4 (X1), NaHCO3 (X2), and KNO3 (X3). This regression model can 
be given in Eq.2 as follows: 

Y=1.1753 – 0,4078 X1 + 0,0261 X2 + 2,0929 X3 – 0,0035 X1X2 – 0,2171 X1X3 – 0,0069    X2X3 + 0,1615 
X1X1 – 0,0009 X2X2 – 0,8698 X3X3                                                (2)

The estimated and observed values were found by quadratic model given in Table 2. The RSM model was 
performed with MATLAB software package (MATLAB & SIMULINK, R2015a). The results show that the 
model was very important with a very low probability value (<0.0001).
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Table 2. . CCD of RSM in actual units for optimization of biomass production from  Nannochloropsis oculata.                                                        

Exp. 
Order

Process Parameters Biomass yield (Y), g/L

KH2PO4 
(X1),[g/L]

NaHCO3(X2),[g/L] KNO3 
(X3),[g/L]

Experimental RSM 
Predicted 

1 0.2 4 0.2 1.54 1.56

2 0.2 4 0.8 2.15 2.25

3 0.2 16 0.2 1.52 1.64

4 0.2 16 0.8 2.17 2.28

5 1 4 0.2 1.27 1.34

6 1 4 0.8 1.83 1.92

7 1 16 0.2 1.28 1.39

8 1 16 0.8 1.85 1.92

9 0.1 8 0.4 1.97 1.95

10 2 8 0.4 1.66 1.60

11 0.5 2 0.4 1.58 1.70

12 0.5 32 0.4 1.55 1.49

13 0.5 8 0.1 1.26 1.34

14 0.5 8 1.6 2.07 2.01

15 0.5 8 0.4 1.86 1.79

16 0.5 8 0.4 1.84 1.79

17 0.5 8 0.4 1.87 1.79

18 0.5 8 0.4 1.86 1.79

19 0.5 8 0.4 1.87 1.79

20 0.5 8 0.4 1.85 1.79

21 0.5 8 0.4 1.87 1.79

22 0.5 8 0.4 1.85 1.79

23 0.5 8 0.4 1.86 1.79

24 0.5 8 0.4 1.85 1.79

Fig.1 represents the 3D response surface plots and related contour plots for the interaction effect of the 
process parameters combinations on biomass yield.

Fig.1(A) states that the interaction effect of KH2PO4 and NaHCO3 g/L concentration on biomass production. 
At the lowest X1 concentrations, the biomass productivity increased by decreasing X2 concentrations (at 
the higher than 16 g/L of NaHCO3). By decreasing X1 concentration from 2 to 0.1, the biomass productivity 
increased to the highest value. As shown in Fig. 1(B), the irregular shape of the contour plot points out that 
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there was an effective interaction between X1 and X2 on biomass yield. Fig. 1(C) shows that the reduction in 
X3 concentration to 0.1 g/L induced an important decrease in biomass yield. At high concentration of X3, the 
biomass production increased by increasing phosphate concentration. As shown Fig.1(D), it could be obtained 
that the irregular shape of the contour plot proves an important interaction between X1 and X3 on biomass 
productivity. Fig. 1(E) demonstrates that the maximum biomass yield was obtained when the X2 concentration 
(16 g/L) was at the middle level and the X3 concentration was at 0.8 g/L. At the lower concentration than 0.8 
g/L of KNO3, a significant decrease in biomass yield was observed. Fig.1(F) 2D contour plot points out that an 
elliptical shape in the contour indicates an important interaction between X3 and X2 on biomass yield. 
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Fig. 1. 3D response surface plot and related 2D contour plots for interaction effect of (A-B) KH2PO4 (X1) and 
NaHCO3 (X2), (C-D) KH2PO4 (X1) and KNO3 (X3), (E-F) NaHCO3 (X2) and KNO3 (X3) g/L concentration 
on biomass production.

CONCLUSION

In this study, optimization of the concentrations of KH2PO4, NaHCO3, and KNO3 in Johnsons’s medium was 
performed to obtain the maximum biomass production from Nannochloropsis oculata. 24 experimental combi-
nations were built by CCD of RMS to examine the experimental data. The optimum conditions the maximum 
biomass concentration of 2.17 g/L estimated by the RSM model were found in 0.2, 16, 0.8 g/L of KH2PO4, 
NaHCO3, and KNO3, respectively. The results indicates that KH2PO4, NaHCO3, and KNO3 were highly effec-
tive factors on the biomass yield. The theoretical model performed was validated and proven statistically and 
the model can be used for industrial applications to get cost efficient large scale biomass production of Nan-
nochloropsis oculata. 
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DEFORMASYON HIZI VE SICAKLIĞIN S2-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN 
STATİK DAYANIMINA ETKİSİ

H Ersen BALCIOĞLU1, Zafer KAYA1, Halit GÜN1

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uşak / Türkiye
Öz: Tasarımcılar için, malzeme seçimi sırasında yapı üzerine gelen dış yükler, çevresel koşullar, kolay uy-
gulanabilirlik ve malzemenin fiyat/performans değeri gibi parametreler önemlidir. Mühendislik yapılarında 
kullanımı giderek artan polimer esaslı kompozit yapılar tasarımcılar için bu konuda geleneksel malzemelere 
alternatif konumdadır. Fiber takviyeli polimer kompozitler için E-cam, S-cam, karbon, aramid gibi sentetik 
esaslı fiberler en çok kullanılanlar arasındadır. S2-cam takviyeli polimer kompozitler, özellikle yüksek mu-
kavemet ve düşük maliyet gerektiğinde, en yaygın kullanılan kompozit yapılar arasındadır. Polimer matrisli 
kompozit malzemeler yüksek sıcaklıklarda sünek ve düşük sıcaklıklarda gevrek hasar mekanizması göster-
mektedir. Bu nedenle, ortam sıcaklığı, polimer matrisli kompozitlerin kullanımını etkileyen ve tasarım önce-
sinde incelenmesi gereken bir parametredir. Fiber takviyeli kompozit yapıların hasar davranışına etki eden bir 
diğer parametre ise deformasyon hızıdır.  Bu çalışmada, farklı ortam sıcaklıklarında (-20°C, 20°C ve 80°C) ve 
farklı deformasyon hızlarında (0,5mm/dk, 5mm/dk ve 50mm/dk) S2-cam/epoksi tabakalı kompozitlerin statik 
dayanımları çekme basma ve kayma yüklemeleri altında deneysel olarak incelenmiştir. Vakum destekli reçine 
transfer yöntemi ile üretilen S-2 cam/epoksi tabakalı kompozitler her bir deney türü için ASTM standartlarına 
göre boyutlandırılmıştır. Testler sırasında gerekli olan soğuk ortam Azot (N) gazı kullanılarak, sıcak ortam 
ise rezistanslı ısıtma sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Test sonuçları, S2-cam/epoksi kompozit yapısının 
değişken deformasyon hızına ve değişken ortam sıcaklığına duyarlı olduğunu göstermiştir. Ortam sıcaklığının 
malzemenin deformasyon kabiliyeti üzerinde ve deformasyon hızının ise kompozit malzemenin mekanik da-
yanımı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: S2-cam/epoksi, deformasyon hız etkisi, sıcaklık etkisi, mekanik özellikler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yüksek dayanım gerektiren yapısal uygulamalar için yüksek performanslı fiber kullanımı gün geçtikçe art-
maktadır. Bu bağlamda Karbon, Aramid, Dyneema ve Cam lifi gibi sentetik elyaf türleri en sık kullanılanlardır. 
Cam elyaf, polimer esaslı kompozit malzemelerin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha sık kulla-
nılan cam lifi E-camıdır. Ancak E-camın sertliği ve dayanımı yeterli değilse, daha yüksek dayanımlı S2-cam 
olarak bilinen cam lifi kullanılır. S2-cam lifi takviyeli polimer kompozitler, geleneksel cam lifi ile karşılaştırıl-
dığında korozyona dayanıklı, yorulma ve darbe dayanımı gibi üstün özelliklere sahiptir. Yapılara sağladığı bu 
avantajlar sebebiyle s-2 cam elyaf takviyeli kompozitler özellikle havacılık, otomotiv ve savunma sanayinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. S2-cam elyaf takviyeli kompozit yapıların, bu endüstrilerde giderek daha fazla kul-
lanıldığından, bu tür kompozit yapıların mekanik karakterizasyonunu araştıran çalışmalar mevcuttur  (Alsaadi 
& Erkliğ, 2017; Archana et al., 2018; S. M. Mullaikodi, K Shanmugasundaram, Vaddi Seshagiri Rao, 2019)

Fiber takviyeli polimer matrisli kompozit yapılar (FRP) çevresel etkilere karşı hassastır. Sıcak, nemli ve soğuk 
ortamlar gibi malzemeyi hasara zorlayan yıpratıcı çevresel koşullar FRP kompozitlerinin dayanımlarını dü-
şürebilir. Bu tip çevresel şartlar, FRP kompozitlerde maruz kaldığı kuvvetlerden bağımsız olarak çeşitli hasar 
mekanizmalarının gelişmesine neden olabilir. Polimerik bir matrisin özellikleri ve mekanik davranışı ortam sı-
caklığı, polimerin camsı dönüşüm sıcaklığına yaklaştığında dramatik bir şekilde değişmektedir. Çevresel fak-
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törlerin FRP’lerin mekanik özelliklerinin bozulmasına etkisi, çekme testi, bükülme testi, interlaminar kesme 
testi ve dinamik mekanik test gibi çeşitli deneysel testlerle incelenmiştir. Moudood ve arkadaşları (Moudood 
et al., 2019) suya daldırma, sıcak nemli ortam ve donma-çözülme koşulları gibi çevresel bileşiklerin polimer 
kompozitlerin dayanıklılığı ve mekanik performansı üzerindeki çevresel etkileri araştırmışlardır. Kang Yang 
ve diğerleri (Yang, Wu, Guan, Shao, & Ritchie, 2017), soğuk ortamın, doğal pamuk destekli epoksi kompozit-
lerin mekanik ve darbe davranışları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Hulugappa ve diğerleri (Hulugappa, 
Achutha, & Suresha, 2016) , hibrit polimer kompozitlerin oda sıcaklığında yüksek sıcaklıkta ve kriyojenik 
sıcaklıkta bükülme ve kırılma tokluğu konusunda bir araştırma yapmışlardır. Polimer kompozitlerin kırılma 
tokluğunun kriyojenik sıcaklıkta yaklaşık % 26 arttığını ve yüksek sıcaklıkta % 12.5 azaldığını gözlemlediler. 
Scida ve arkadaşları (Scida, Assarar, Poilâne, & Ayad, 2013) keten kompozitlerin gerilme özelliklerinin hidro-
termal yaşlanmadan etkilendiğini bulmuşlardır. %90 bağıl nem ve 20oC’de, elastisite modülündeki azalmanın 
ilk 3 gün için %33 ve 38 gün için ise %55 oranında azaldığını tespit etmişlerdir. Nikolaev ve diğerleri (Niko-
laev, Myshenkova, Pichugin, Sinitsyn, & Khoroshev, 2014), sabit ve döngüsel sıcaklık etkilerinin (-196°C ila 
120°C arasında) kompozit malzemeler üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Aklilu ve diğerleri (Aklilu, Adali, & 
Bright, 2018), kısa ışın kesme ve 25oC ile 140oC arasında değişen sıcaklıklara maruz kalan kompozit örnekler 
için dinamik mekanik analiz testleri üzerinde deneysel bir çalışma yürütmüşlerdir. Sonuçlar, tabakalar arası 
kayma dayanımı kuvvetinin ve polimer kompozitinin sertliğinin artan sıcaklıkla bozulduğunu göstermektedir.

Mikro-mekanik veya tabaka teorisine dayanan fiziksel temelli kurucu modeller geliştirmek için, gerinme oranı 
veya başka bir değişle deformasyon hızının etkilerinin sadece polimer kompozit üzerinde değil, aynı zaman-
da tek tek bileşenlerde, yani lif ve matris üzerinde anlaşılması önemlidir. Literatürde, tabakalı kompozitlerin 
mekanik davranışlarını farklı deformasyon hızları altında inceleyen çalışmalar vardır. Staab ve Gilat (Staab & 
Gilat, 1995), cam/epoksi açılı kat laminatların mekanik davranışı üzerindeki gerilme hızı etkilerini çalışmışlar-
dır. Sonuçlar, cam/epoksi tarafından yaşanan maksimum normal stresin dinamik-statik yükleme koşullarından 
daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aktas ve diğerleri (Aktas, Balcioglu, & Külahli, 2013), dokuma-örme 
cam/epoksi kompozitlerin gerilme ve sıkıştırma davranışlarını düşük bir gerilme oranı altında araştırmıştır. 
Okoli ve Smith (Okoli & Smith, 2000), Poisson’in kompozit materyalin oranı üzerindeki etkilerini belirlemek 
için cam/epoksi kompozitler üzerindeki farklı deformasyon hızlarında çekme testlerini gerçekleştirmişlerdir. 
Test sonuçları Poisson oranının çekme hızına karşı duyarlı olmadığını, ancak kompozitlerdeki fiber yapısının 
durumuna karşı duyarlı olduğunu göstermiştir.

Literatürdeki çalışmalar göz önüne alındığında özellikle polimer matrisli ve fiber takviyeli tabakalı kompo-
zitlerin mekanik davranışlarının ortam şartlarından ve farklı yükleme durumundan etkilendiği görülmektedir. 
İmalat aşamasında bu tür malzemeleri kullanan üreticilerin malzemelerin her ortam koşulu ve yükleme duru-
mu için nasıl bir reaksiyon vereceğini önceden bilmesi can ve mal güvenliği bakımından önemli bir konudur. 

AMAÇ 

S2-cam fiber takviyeli kompozitler özellikle hava araçlarında ağırlıklarına oranla sahip oldukları yüksek da-
yanım özelliklerinden ötürü sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle can güvenliği bakımından hava araçlarında 
kullanılacak malzemenin seçimi büyük önem arz etmektedir. Uçaklarda gövde ve kanat yapılarında kullanılan 
S2-cam fiber takviyeli kompozit yapılar değişken hava sıcaklığının termal etkilerine ve türbülanslı hava akımı-
nın zorlanmasına maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, S2-cam/epoksi tabakalı kompozit malzemelerin farklı de-
formasyon ve sıcaklık altındaki mekanik davranışları incelenmiştir. Bu kapsamda, test numunelerinin soğuk, 
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oda ve yüksek sıcaklıklarda (-20°C, 20°C ve 80°C) ve farklı deformasyon hızlarındaki (0,5mm/dk., 5mm/dk. 
ve 50mm/dk.) mekanik dayanımları çekme basma ve kayma yüklemeleri altında incelenmiştir.

KAPSAM

Çalışma kapsamında sekiz tabakalı S2-cam/epoksi tabakalı kompozitler vakum infüzyon metodu kullanılarak 
üretilmiştir. Matris malzemesi olarak reçine (Hexion MGS L285) ve sertleştiriciden  (Hexion H287) oluşan 
Hexion marka iki bileşenli epoksi reçine kullanılmıştır. Epoksi matris malzemesi reçine ve sertleştiricinin 
sırasıyla 10:4 oranında karıştırılması ile elde edilmiştir. Takviye malzemesi olarak kullanılan S2-cam dokuma 
kumaşlar 190g/m2 ağırlığa ve 130μm kalınlığa sahiptir. Kullanılan S2-cam elyafı ve epoksi reçinesinin meka-
nik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Fiber ve matris malzemesinin mekanik özellikleri

Malzeme Özellikleri Fiber Malzemesi
(S-2 Cam) 

Matris Malzemesi
(Hexion Epoksi Reçine) 

Elastisite Modülü (GPa) 86-93 3.2

Kayma Modülü (GPa) 35-39 1.18

Poisson’s Oranı 0.21 0.36

Çekme Dayanımı (MPa) 4700-4800 70-80

Basma Dayanımı (MPa) 4000-5000 120-140

Üretim öncesinde kuru S2-cam dokuma kumaşlar, 500x400mm boyutunda kesildi. Daha sonra kumaş üzerine 
ve en alta ayrı bir soyma bezi, reçine dağıtım ağı ve ardından bir vakumlu plastik torba yerleştirildi. S2-cam 
kumaşları epoksi reçine ile tamamen ıslatıldıktan sonra, enjeksiyon hattı bir durdurucu ile kapatıldı ve yarı 
mamul kompozit malzeme 24 saat boyunca oda sıcaklığında vakum altında kürlemeye için bırakıldı. Kürleme 
sonrasında 5 saat boyunca 80°C’de bir etüv fırında ikincil kürleme işlemi yapıldı. Üretilen S2-cam/epoksi 
tabakalı kompozitlerin fiber ağırlık oranı ve kompozit malzemenin yoğunluğu sırasıyla  %57 ve 1.79 g/cm3 
civarındadır. 

YÖNTEM

Deformasyon oranları ve sıcaklığın S2-cam/epoksi kompozitlerinin mekanik davranışı üzerindeki etkilerini 
araştırmak için çekme, basma ve kayma testi yapıldı. Bu mekanik testler -20°C, 20 C ve 80°C ortam sıcaklığı 
koşullarında ve 0.5mm/dk., 5mm/dk. ve 50mm/dk. test cihazı çene ilerleme hızında yapıldı. Deformasyon 
oranı bakımından 0.5mm/dk., 5mm/dk. ve 50mm/dk. çene ilerleme hızı sırasıyla 8.3x10-3 s-1, 8.3x10-4 s-1 ve 
8.3x10-5 s-1 deformasyon oranlarına tekabül etmektedir. Çekme ve basma testleri Şekil 1(a)’da gösterildiği gibi 
termo-statik hazneye sahip 100kN kapasiteli Shimadzu AG-X marka test cihazında gerçekleştirilmiştir.
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(a) (b)

Şekil 1. (a) Shimadzu AG-X marka test cihazı, ve (b) bi-axial video ekstansometre

Çekme testleri, ASTM D3039’da (ASTM International, 2002) belirtilen yönteme göre yapıldı. Çözgü yönün-
deki elastisite modülü (E1), çözgü yönündeki gerilme mukavemeti (T1), atkı yönündeki elastikiyet modülü (E2) 
ve atkı yönündeki gerilme mukavemeti (T2) elyaf oryantasyonuna bağlı olarak bulundu. Test numunesinin 
uzamasını ölçmek için iki eksenli bir video ekstansometre kullanıldı (Şekil 1b).

Kayma modülü (G12), ASTM D3518M-13 (ASTM International, 2001) standart test yöntemine göre belir-
lenmiştir. Düzlem içi kayma modülünü (G12) tanımlamak için, lif yönü yükleme yönüne göre 45o’lik fiber 
oryantasyonuna sahip olan bir numune kullanılmıştır. Düzlem içi kayma modülü, Denklem 1 kullanılarak 
tanımlandı.

(1)

Burada E45, 45o fiber yönünde elastikiyet modülü ve ϑ12, Poisson oranını ifade etmektedir (Aktaş & Balcioglu, 
2014; Aktas et al., 2013). Poisson oranı literatürde yapılan çalışmalar ışığında 0.3 olarak kabul edildi (Sudheer, 
R, & Somayaji, 2015).

Basınç testini yapmak için ASTM D 3410 test standardı kullanılmıştır. Bu test yöntemi, yüksek modüllü elyaf 
ile takviye edilmiş polimer matrisli kompozit malzemelerin düzlem içi sıkıştırma özelliklerini belirler (ASTM 
International, 2003). Çözgü yönü sıkıştırma gerilmesi (C1) ve atkı yönü sıkıştırma gerilmesi (C2), hasar yükü 
numunenin yük taşıyan kesit alanına bölerek belirlendi. S-2 cam / epoksi kompozitlerinin her özelliği için aynı 
gerilme hızında ve sıcaklıkta beş numune test edilmiştir. Anlamlı mukavemet değeri olarak elde edilen beş test 
sonucunun ortalaması alınmıştır. 

BULGULAR

Statik testler çekme, basma ve kayma testleri olarak üç aşamada gerçekleştirildi. Testler soğuk, oda ve yüksek 
sıcaklıkta (-20°C, 20°C ve 80°C) üç farklı çene ilerleme hızında (0.5 mm/dk., 5 mm/dk. ve 50mm/dk.) yapıldı. 
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Bu hızlar sırasıyla 8.3x10-5 s-1, 8.3x10-4 s-1 ve 8.3x10-3 s-1 gerilme oranına karşılık gelir. Şekil 2, S-2 cam/epoksi 
kompozitlerin en soğuk ve en yüksek sıcaklıklardaki çekme gerilmesi-gerinim eğrilerini çözgü yönünden elde 
edilen gerilme oranlarını göstermektedir. Basit ve anlaşılır grafikleri elde etmek için incelenen parametrelerin 
maksimum ve minimum değerlerinden elde edilen gerilme-gerilme davranışları verilmiştir. Şekil 2’de görül-
düğü gibi, gerilme hızı artarsa, gerilme ve gerinme değeri aynı sıcaklık değeri için doğrusal bir biçimde artar. 
Buna rağmen, aynı gerilme hızında sıcaklık artışı için gerilme ve gerilme değeri üzerinde doğrusal bir etkiye 
sahip olduğu söylenemez. 

(a) (b)

Şekil 2. S-2 cam/epoksi kompozitlerinin çözgü yönündeki (a) -20oC ve (b) 0.0083s-1 deformasyon 
oranındaki çekme gerilmesi-deformasyon oranı eğrilerinin değişimi

Deneysel çalışma kapsamında incelenen diğer sıcaklık ve deformasyon hızlarından elde edilen maksimum 
çekme gerilmesi ve gerinme değerleri çözgü ve atkı yönüne bağlı olarak Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. 
Sıcaklık arttıkça hem çözgü hem de atkı yönlerinde maksimum gerilme dayanımı azalmıştır. Ayrıca, çekme 
dayanımı deformasyon oranının artışı ile birlikte artış eğilimi göstermiştir. Genel olarak, üretim koşulları ve 
polimer kompozitlerin kullanımı oda sıcaklığıdır  (ortalama 20°C civarındadır). Bu nedenle, 20°C’deki çekme 
gerilmesi ve gerinme değerleri referans alındığında,  soğuk ortam için (-20°C) aynı deformasyon hız değe-
rinde, kompozit malzemenin çekme gerilmesinde maksimum %22 oranında bir artış olduğu, diğer yandan 
gerinmede maksimum %24 oranında bir azalma olduğu görülmüştür. Yüksek sıcaklık (80°C) için benzer bir 
karşılaştırma yapıldığında, çekme gerilmesinde maksimum %18, çekme gerinmesinde maksimum % 21 azal-
ma olduğu görülmektedir.

Tablo 2. S-2 cam fiber takviyeli kompozitin çözgü yönündeki maksimum çekme gerilmesi (T1) ve bu 
gerilmeye karşılık gelen gerinme değerleri

Deformasyon 
Oranı (s-1)

-20oC 20oC 80oC

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

0,000083 403,31 0,0242 330,98 0,0260 280,80 0,0223

0,00083 421,75 0,0290 364,64 0,0326 318,13 0,0256

0,0083 438,68 0,0353 393,41 0,0354 360,72 0,0297
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Tablo3. S-2 cam fiber takviyeli kompozitin atkı yönündeki maksimum çekme gerilmesi (T2) ve bu ge-
rilmeye karşılık gelen gerinme değerleri

Deformasyon 
Oranı (s-1)

-20oC 20oC 80oC

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

0,000083 329,15 0,0162 298,09 0,0195 252,94 0,0178

0,00083 341,39 0,0171 336,92 0,0217 275,69 0,0199

0,0083 381,19 0,0179 345,49 0,0237 284,33 0,0219

Statik gerilme testinden elde edilen diğer mekanik özellikler, S-2 cam/epoksinin çözgü (E1) ve atkı (E2) yö-
nündeki esneklik modülüdür. Fiber yönüne bağlı olan elastisite modülü değerleri, farklı sıcaklıklar ve defor-
masyon oranları için Tablo 4’te verilmiştir. Aynı sıcaklıktaki ve deformasyon oranı için elastisite modülü fiber 
yönlerine göre karşılaştırıldığında, atkı yönünde elastikiyet modülünün çözgü yönünden % 13’e kadar daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 20°C’deki elastisite modülü referans olarak alındığında, en soğuk ortam için 
çözgü yönü elastikiyet modülünde maksimum %9, en sıcak ortam için maksimum% 4 oranında bir azalma 
olduğu görülmektedir. Atkı yönü için benzer bir karşılaştırma yapıldığında, elastikiyet modülü için en soğuk 
ortamda en fazla % 12, en sıcak ortam için % 11 oranında azalma görülmüştür.

Tablo 4. S-2 cam/epoksi kompozit malzemenin çözgü (E1) ve atkı (E2) yönündeki elastisite modülü

Deformasyon 
Oranı (s-1)

E1 (GPa) E2 (GPa)

-20oC 20oC 80oC -20oC 20oC 80oC

0,000083 18,59 16,85 16,18 19,53 17,19 15,41

0,00083 18,61 16,92 16,29 19,68 17,39 15,66

0,0083 18,74 17,00 16,34 21,19 17,92 17,24

Çekme testinden elde edilen diğer bir sonuç ise S-2 cam/epoksi kompozit malzemenin kayma modülüdür. 
Kompozit malzemenin kayma yüklemesi altındaki şekil değiştirme direncinin bir ölçüsü olan kayma modülü 
değeri, deformasyon oranının artması ile artmaktadır. Buna karşın sıcaklık değeri en soğuktan en sıcağa doğru 
arttıkça kayma modülünde lineer bir değişim gözlenmemiştir. En soğuk ve en sıcak ortamdan elde edilen kay-
ma modülü değerleri oda şartlarında elde edilene göre daha düşüktür. 

Tablo 5. S-2 cam/epoksi malzemenin kayma yönündeki elastisite modülü (E45) ve kayma modülü (G12)

Deformasyon 
Oranı (s-1)

E45 (GPa) G12 (GPa)

-20oC 20oC 80oC -20oC 20oC 80oC

0.000083 7,10 8,28 4,73 2,08 2,50 1,32

0.00083 8,67 8,34 5,83 2,57 2,51 1,67

0.0083 9,29 9,98 7,01 3,20 3,12 2,05
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(a) (b)

Şekil 3. S-2 cam/epoksi kompozitlerinin çözgü yönündeki (a) -20oC ve (b) 0.0083s-1 deformasyon 
oranındaki basma gerilmesi-deformasyon oranı eğrilerinin değişimi

Şekil 3’de S2-cam takviyeli kompozit malzemenin bası yüklemesi altındaki gerilme ve deformasyon ilişkisi 
verilmiştir. Davranışların benzer oluşundan dolayı sadece en soğuk ortam ve en hızlı deformasyon durumu için 
grafikler sadeleştirilmiştir. S-2 cam/epoksi kompozit malzemenin çözgü ve atkı yönündeki maksimum basma 
gerilmesi ve buna karşılık gelen maksimum basma gerinimi, incelenen her bir sıcaklık ve deformasyon oranı 
için Tablo 6-7’de verilmiştir. 

Tablo 6. S-2 cam fiber takviyeli kompozitin çözgü yönündeki maksimum basma gerilmesi (C1) ve bu 
gerilmeye karşılık gelen gerinme değerleri

Deformasyon 
Oranı
(s-1)

-20oC 20oC 80oC

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

0,000083 291,98 0,0914 281,05 0,0838 199,43 0,0689

0,00083 302,33 0,1155 314,42 0,0980 220,01 0,0773

0,0083 323,72 0,1273 321,76 0,1273 238,66 0,0856

Tablo 7. S-2 cam fiber takviyeli kompozitin atkı yönündeki maksimum basma gerilmesi (C2) ve bu ge-
rilmeye karşılık gelen gerinme değerleri

Deformasyon 
Oranı
(s-1)

-20oC 20oC 80oC

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

Gerilme
(MPa)

Gerinim
(mm/mm)

0,000083 294,73 0,1383 264,44 0,0914 227,95 0,1023

0,00083 381,28 0,1439 326,80 0,1199 267,18 0,1105

0,0083 401,21 0,1523 357,73 0,1339 290,42 0,1439
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Bası yükü altında oda sıcaklığında (20oC) elde edilen gerilme ve gerinme değerleri referans olarak alındığında, 
soğuk ortamda (-20oC) bası gerilmesinde maksimum %16, bası geriniminde maksimum %51 artış gözlenmiş-
tir. Yüksek sıcaklıkta (80oC) elde edilen gerilme-gerinme değerleri oda sıcaklığı (20oC) ile karşılaştırıldığında, 
bası gerilme değerinde maksimum %30, bası gerinme değerinde maksimum %32 azalma gözlenmiştir.

Çekme ve basma test sonuçları, kompozit yapının yük taşıma kapasitesinin ve deformasyon kabiliyetinin doğ-
rudan deformasyon hızı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Şekil 4’te kompozit malzemenin en soğuk ve en 
sıcak ortam için zamana bağlı olarak farklı hızlardaki kuvvet ve deplasman eğrileri arasındaki ilişki verilmiştir. 
Ayrıca en soğuk ortamda S2-cam/epoksi kompozit malzemenin yük çekme yükü taşıma kapasitesinin ve dep-
lasman kabiliyetinin sıcak ortama göre daha iyi olduğu söylenebilir. Benzer davranışların basma testi içinde 
gözlemlenmiştir. 

(a) (b)

(c) (d)

Şekil 4. Çekme testine göre farklı hızlardaki (a) en soğuk ve (b) en sıcak ortam için ve basma testine 
göre (c) en soğuk ve (d) en sıcak ortam için zamana bağlı yük taşıma ve deformasyon değişimi
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SONUÇ

Bu çalışmada, havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan S2-cam elyaf takviyeli lamine kompozit yapı-
ların farklı sıcaklıklarda ve farklı zorlanma oranlarında statik davranışları çekme ve basma yüklemesi altında 
incelenmiştir. Test sonuçlarından elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir;

•	Statik testlerin sonucuna göre, S-2 cam/epoksi kompozit malzemenin maksimum gerilme ve maksimum 
gerinme değerleri sıcaklık ve deformasyon oranı arttıkça artmıştır. Tüm yükleme tipleri için aynı deformasyon 
hızında sıcaklık arttığında maksimum gerilme ve gerinme değeri azalmıştır. Sıcaklık ve hız arttıkça kompozit 
malzemenin yük taşıma kapasitesi azaldığı için hasar daha düşük deformasyon değerlerinde meydana gelmiş-
tir. 

•	Hasar sonrası kırık yüzeyler üzerinde yapılan görsel inceleme, sıcaklık ve deformasyon oranına bağlı olarak 
farklı hasar modlarının gelişmesine neden olduğu söylenebilir. Deformasyon oranının artması, fiber ve matris 
arasında farklı mekanik ilişkilerin gelişmesine yol açar, böylece kompozit plakada farklı hasar modları ortaya 
çıkar. Deformasyon hızı ne olursa olsun, S-2 cam/epoksi kompozit malzemede gözlenen tüm klasik hasar mod-
ları gözlenmiştir. Delaminasyon, matris kırılması ve lif arızası daha baskındır. Bileşen ölçeğinde mikro çatlak-
lar gözlenir. Termoset reçineler için (epoksi), enerji girişi ne kadar yüksek ise çatlaklar o kadar hızlı yayılır. 
Düşük deformasyon oranlarında, hasar bölgeleri kırılma yüzeyinin küçük bir kısmını kaplarken, artan gerilme 
oranı ile hasar yolu, elyaflar ve matris arasında yoğun bir bağlanma meydana geldiği tüm kesit alanını kaplar.
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FARKLI SICAKLIK VE DEFORMASYON HIZININ S-2 CAM/EPOKSİ TABAKALI 
KOMPOZİTLERİN KIRILMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Zafer KAYA1, H Ersen BALCIOĞLU1, Halit GÜN1

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uşak / Türkiye
Öz: Geleneksel yapı malzemelerine kıyasla fiber takviyeli kompozit yapıların endüstrideki kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır.  Farklı ortam ve yükleme koşulları altında kullanılan kompozit malzemelerin kullanım 
yerlerine göre, sahip olması gereken bir takım mekanik özellikler vardır. Malzemenin mekanik davranışları-
na etki eden faktörlerden biri de delme ve kanal açma gibi üretimden ve montajdan kaynaklı veya kullanım 
sırasında meydana gelen çatlak yapılarıdır. Çatlağa sahip tabakalı kompozit plakalar da diğer malzeme türleri 
gibi genel mekanik dayanımlarının çok daha altında yüklerde servis ömürlerini tamamlar. Bu nedenle tabakalı 
kompozitler için çatlak başlangıcı malzeme seçimi için araştırılması gereken bir parametredir.  Bu çalışmada, 
S-2 cam/epoksi tabakalı kompozitlerin çekme yüklemesi altında Mod I (açılma modu) durumundaki kırılma 
davranışları -20oC, 20oC ve 80oC olmak üzere 3 farklı sıcaklık ve 0,5 mm/dk ve 50 mm/dk olmak üzere iki 
farklı deformasyon hızında incelenmiştir. Yapılan çalışmada çatlak başlangıcı için gereli olan kırılma tokluk 
değeri (Kıc) ve çatlak ilerlemesini başlatan kritik gerilim enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) deneysel olarak 
çalışılmıştır. Deneysel çalışmaya ek olarak sonlu elemanlar metodu ile kırılma tokluğu incelenmiş ve J integral 
değerleri nümerik olarak hesaplanmıştır. Deneysel ve nümerik sonuçlar, S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit 
malzemede, Mod I yükleme durumunda kırılma davranışlarının, ortam sıcaklığına ve yükleme hızına karşı 
hassasiyetinin olduğu ve şartlara göre değişim gösterdiğini ortaya çıkartmıştır.

Anahtar Kelimeler: S-2 cam/epoksi, kırılma tokluğu, gerilim enerjisi serbest bırakma oranı, J-İntegral, defor-
masyon hızı, sıcaklık etkisi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Malzemeler üzerinde, üretim esnasında oluşan ya da sonradan meydana gelen herhangi bir çatlak bu mal-
zemenin genel mekanik dayanımından çok daha önce malzemenin hasara uğramasına neden olur. Çatlaklı 
yapılara sahip malzemelerde çatlağın konumuna, açısına ve uzunluğuna göre, çatlağın başlaması ve ilerlemesi 
birbirinden farklı biçimlerde gözlenir. Bu farklılığa malzemenin kendi özelliklerinin yanında ortam sıcaklığı, 
malzeme üzerine gelen yükler gibi faktörler de etkilidir. Kırılma üzerine yapılan çalışmalar, çevresel etkenler 
ve malzeme üzerine etki eden yükler açısından iki grupta incelenebilir. 

Çevresel etkileri oluşturan birinci grup çalışmalardan, B. Vieille ve arkadaşları (Vieille, Gonzalez, & Bouvet, 
2019) çalışmalarında oda sıcaklığında ve camsı dönüşüm sıcaklığında tek kenar çatlağına sahip deney numu-
neleriyle Mod I durumunda kırılma davranışlarını incelemişlerdir. Z. P. Chrow (Chow, Ahmad, Wong, & Israr, 
2019) ve arkadaşları cam elyaf ve alüminyum takviyeli kompozitin yüksek sıcaklıklarda mekanik ve kırılma 
davranışlarını tahmin etme amaçlı bir model oluşturmuşlar. 30oC, 70oC ve 110oC sıcaklıklarda çalışmalarını 
gerçekleştirmişlerdir. Bir başka çalışmasında Z. P. Chow ve arkadaşları (Z. P. Chow, 2020) fiber ve alümin-
yum takviyeli hibrit kompozitlerin kırılma davranışlarını inceledikleri çalışmada, Mod I kırılma tokluğunda 
enerji açısından ( GIC) 70°C’de %59,45 ve 110°C’de %83,65 oranında düşme gözlemişlerdir. Mode II kırılma 
tokluğu (GIIC ) 70°C’de yalnız %10,91 oranında düşerken, 110°C’de %82,84 oranında hızla düştüğünü göz-
lemlemişlerdir. M. Abedi ve arkadaşları (Abedi, Moussavi‐Torshizi, & Sarfaraz, 2019) çalışmalarında E-cam/
epoksi tabakalı kompozit yapılarda donma ve çözülme durumlarındaki çatlak ilerlemesi üzerine çalışmalarda 
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bulunmuşlardır. 20’şer dakikalık zaman periyotlarındaki, -25oC ve +18oC sıcaklık döngülerinde çatlak yayılma 
enerjisi serbest bırakma oranı üzerindeki bir kırılma mekaniği tasarım parametresi olarak ana etkisinin ilk bir-
kaç döngüde önemli olduğunu göstermiştir. Maleki ve Toygar (Maleki & Toygar, 2019) sandviç kompozitlerin 
farklı sıcaklıklardaki çekirdek yoğunluğunun ve çekirdek kalınlığının kırılma davranışına etkisi üzerine çalış-
mışlardır. Dört farklı sıcaklıkta (0°C, 23°C, 40°C ve 60°C), iki farklı çekirdek yoğunluğunda (80 kg.m− 3 ve 
130 kg.m− 3) ve üç farklı çekirdek kalınlığındaki (15mm, 20mm ve 25mm) Mod I kırılma davranışı incelenmiş-
tir. Yapının modellenmesinde sonlu elemanlar modeli de kullanılmıştır. Analitik ve sayısal yöntemler arasında 
oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Rahmani ve Choupani (Rahmani & Choupani, 2019a) alüminyum fiber 
takviyeli epoksi termoset kompozit malzemelerin Mod I, Mod I/II ve Mod II yükleme koşullarındaki kırılma 
tokluklarını incelemişlerdir. -20oC, -60oC, -80oC ve oda sıcaklıklarda yapılan çalışmalarda kritik gerilme şid-
deti faktöründe oda sıcaklığı altındaki sıcaklıklarda ciddi bir artış gözlemlemişlerdir. 

Kırılma davranışını etkileyen diğer bir parametre ise, kompozit yapı üzerine gelen ve çatlağı ilerletmeye zorla-
yan yüklerin durumudur. M. Kopietz ve arkadaşları (Kopietz, Wetzel, & Friedrich, 2019) organo-mineral hibrit 
reçinelerinin eğilme ve kırılma mekanik özellikleri üzerine yaptıkları çalışmalarda tek kenar çatlaklı numune-
lerini 2mm/dk çene ilerleme hızında deneye tabi tutmuşlardır. A. Siddique ve arkadaşları (Siddique, Sun, & 
Gu, 2019) üç boyutlu karbon dokuma kumaş kompozit yapılarda Mod I kırılma tokluğu üzerine deneysel ve 
sonlu elemanlar modeli çalışmaları yapmışlardır. Yapılan deneysel çalışmalar çift konsol kiriş test numuneleri 
üzerinden laboratuvar şartlarında 2,5mm/dk. çekme deney hızlarında gerçekleştirilmiştir. K. Liu ve arkadaş-
ları (Liu vd., 2019) cam elyafı ile güçlendirilmiş polyester kompozitlerde Mod I testlerini çift konsol kiriş test 
tekniği ile 3mm/dk çekme hızlarında yapmıştır. R. Kumar ve arkadaşları (Kumar, Kumar, Bhowmik, & Sark-
hel, 2019) bambu dolgulu takviyeli epoksi kompozitin kırılma özellikleri hakkında çalışmalar yapmışlardır. 
Çalışmalarını tek kenarlı çentik eğilme test numuneleriyle 10mm/dak hızda gerçekleştirmişlerdir. Çevresel 
etkenlerin deformasyon hız parametresinin aynı anda incelendiği çalışmada, Z. Jia ve arkadaşları (Jia, Yuan, 
Hui, Feng, & Zou, 2019) poliüretan yapıştırıcının farklı yükleme hızlarında (0,5mm/dk., 50mm/dk., 500mm/
dk.) ve farklı sıcaklıklarda (20°C ve -20°C, -40°C) Mod I kırılma tokluklarını araştırmışlardır. 

Kırılma tokluğu üzerine gerçekleştirilen diğer çalışmalarda ise Meng ve Wang (Meng & Wang, 2019a) parti-
kül ilavesinin kırılma tokluğuna etkisi üzerine yaptıkları çalışmalarında tek kenar çatlaklı ve merkezi çatlaklı 
test numuneleri ve modeller üzerine çalışmışlardır. Satyanarayana ve Gattu (Satyanarayana & Gattu, 2019a) 
değişken yükleme oranları için dokuma lifi-cam/epoksi kompozit tabakaların Mod-I kırılma özelliklerinin 
belirlenmesinde boyut etkisini araştırmışlardır. Tek kenardan çatlağa sahip kompozit numunelerinin çekme 
testini gerçekleştirmişlerdir. A. Siddique ve arkadaşları (Siddique, Abid, vd., 2019) fiber takviyeli kompozit-
lerde Mod I kırılma tokluğu üzerine yaptıkları derleme çalışmada fiber ve matris kırılması, örgü şekli, üretim 
yöntemleri, numune kalınlığı, çekme hızı ve sıcaklık açısından yapılan çalışmaların bir özetini sunmuşlardır.

S-2 cam fiber takviyeli kompozit yapılar havacılık, otomotiv ve savunma gibi özellikle yüksek dayanım ge-
rektiren sanayi alanlarında yapı malzemesi olarak kullanımı giderek artmaktadır. Yapılmış olan çalışmalar in-
celendiğinde S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit yapının farklı sıcaklıklar ve deformasyon hızlarındaki açılma 
modu (Mod I) kırılma davranışlarının incelenmediği görülmektedir. Bu çalışmada, farklı sıcaklık (-20oC, 20oC 
ve 80oC) ve farklı deformasyon (0,5 mm/dk.ve 50 mm/dk.) hızlarının tek kenar çatlağına sahip S-2 cam/epoksi 
tabakalı kompozitlerin kırılma tokluğu ve kırılma enerjisi üzerindeki etkileri deneysel ve nümerik olarak be-
lirlenmiştir. 
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AMAÇ 

Polimer matrisli termoset yapıları takviye etmek için sentetik esaslı birçok lif kullanılmaktadır. S-2 tipi yük-
sek dayanımlı cam lifleri alüminyum silikatların yüksek sıcaklıktaki karışımlarından oluşan, incelikleri 5-27 
pm arasında değişen liflerdir. S-2 camın diğer cam fiber türlerine göre daha yüksek elastisite modülüne sahip 
olması, dayanımının daha yüksek olması, bor katkılı bileşiklerin içeriğinde olmamasından dolayı daha sağlıklı 
olması, erime ve yumuşama noktalarının yüksek olması gibi üstünlükleri sebebiyle araştırılması gereken bir 
cam fiber çeşididir. Silikat cam liflerinin birçoğu tekstil ve kompozit endüstrisi için üretilmektedir. S-2 cam/
epoksi tabakalı kompozit yapılar günümüzde denizcilikten, havacılığa, enerji sektöründen taşımacılık sektörü-
ne kadar sayısız kullanıma sahip malzemelerdir. Kırılma ile hasara uğrayan yapı elamanları can ve mal kaybına 
neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle can güvenliğinin önem arz ettiği mühendislik yapılarında kullanılacak 
malzemelerin seçiminde, malzemenin kırılma davranışlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada S-2 cam/
epoksi tabakalı kompozit yapının ortam sıcaklığına ve farklı deformasyon hızlarına bağlı olarak, kırılma dav-
ranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında, ilk olarak S-2 cam fiber takviyeli polimer kompozit plakalar üretilmiştir. Üretilen plaka-
lar uygun test numunesi ölçülerinde kesilmiş ve tek kenarına çatlak açılmıştır. Ardından test numuneleri, farklı 
sıcaklık (-20oC, 20oC, 80oC) ve farklı deformasyon hızlarında (0,5 mm/dk, 50 mm/dk) çekme testine tabi tutu-
larak, çatlağın açılarak ilerlediği bir yükleme durumuna maruz bırakılmıştır. Son olarak elde edilen deneysel 
veriler kullanılarak tek kenardan çatlağa sahip numunenin sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Deneysel 
olarak incelenen hız ve sıcaklık parametreleri, oluşturulan bu sonlu elemanlar modelinde analiz edilmiş ve 
kompozit malzemenin kırılma tokluğu, kırılma enerjisi ve çatlak etrafındaki gerilme durumu nümerik olarak 
analiz edilmiştir. 

YÖNTEM

Takviye malzemesi için kullanılan S-2 cam kumaş İtalyan Seal firması tarafından üretilmiştir. Düz dokuma 
yapısına sahip S-2 cam kumaşın ağırlığı 190g/m2, kalınlığı 130μm, çözgü/atkı oranı 28,7/27,5’dir.  Matris mal-
zemesi olarak kullanılan iki bileşenli termoset epoksi reçine Hexion firmasının üretimidir. Matris malzemesini 
hazırlamak için ağırlıkça 40:100 oranında sertleştirici (Hexion H287) ve epoksi reçine (Hexion MGS L285) 
bir araya getirilerek karıştırılmıştır. Üretim için, vakumla reçine transfer yöntemi(VARTM) kullanılarak 50x40 
cm ölçülerinde kompozit plakalar üretilmiştir (Şekil 1). Üretilen her bir plaka Hexion firmasının tavsiyesine 
göre, oda sıcaklığında 24 saat ön kürleme işleminden sonra, 5 saat süresince 80°C sıcaklıkta ikincil kürleme 
işlemine tabi tutulmuştur.
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Şekil 1. VARTM yönteminde kumaşa reçine emdirilmesi
Üretilen S-2 cam/epoksi kompozit plakalar Şekil 2’de gösterildiği gibi fiber yönünde L=150 mm ve W=30mm 
ölçülerinde kesilmiştir. Daha sonra kırılma test numuneleri ASTM E1290 standardına bağlı kalınarak 5mm 
uzunluğundaki çatlak, numunenin tek kenarından ve ortasına gelecek şekilde dekupaj testere ile açılmıştır 
(Meng & Wang, 2019b; Rahmani & Choupani, 2019b; Satyanarayana & Gattu, 2019b; Siddique, Abid, vd., 
2019; Sorucu, 2007; Vieille vd., 2019).

Şekil 2. Tek kenardan çatlaklı test numunesi

Kırılma testleri,  -20°C, 20°C ve 80°C ortam sıcaklığında ve 0,5 mm/dk. ve 50 mm/dk. deney cihazı çene 
ilerleme hızlarında gerçekleştirilmiştir. Soğuk ve sıcak ortamlar Shimadzu marka AG-X model 100 kN kapa-
siteli çekme cihazının termostatik kabininde gerçekleştirilmiştir. Soğuk ortam için azot gazı, sıcak ortam için 
rezistanslı ısıtma ünitesi kullanılmıştır (Şekil 3a).  Her bir deney üçer tekrarlı olarak yapılmış ve bu üç deneyin 
ortalamaları çalışmada kullanılmıştır.
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(a)    (b)
Şekil 3. (a) Shimadzu AG-X 100 kN üniversal test cihazı ve (b) kırılma test numunesi

Sonlu elemanlar çalışması için ANSYS Workbench V19 kullanılarak her bir deney koşulu için farklı modeller 
oluşturulmuş ve sonlu elemanlar analizi yapılmış, kırılma tokluğu ve J İntegral verileri hesaplatılmıştır. Sonlu 
elemanlar modelinde, deneysel test prosedürünü uygulamak için geometrik model alt kısımdan sabitlenmiş ve 
üst kısımdan çekme kuvveti ile zorlanmıştır. Model 6981 düğüm ve 3346 üçgen eleman kullanılarak oluşturul-
muştur. Çatlak ucu etrafındaki gerilme/gerinme alanının tekilliği, çatlak ucu elemanlarının ilk halkası etrafında 
tekil tip elemanlar kullanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Kırılma mekaniği çalışmalarına başlamadan önce ASTM D3039 ve ASTM D 3410 standartlarına göre yapılan 
ön deneylerle, S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit plakanın kırılma mekaniği çalışmalarında kullanılan farklı 
sıcaklık (-20oC, -20oC ve -80oC) ve deformasyon hızlarında (0,5mm/dk. ve 50mm/dk.) genel mekanik özellik-
leri tespit edilmiştir. Bu özellikler Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit malzemenin mekanik özellikleri

Sıcaklık (oC) -20 oC 20 oC 80 oC

Çekme Hızı (mm/dk) 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk

M
ek

an
ik

 Ö
ze

lli
kl

er

E1 (GPa) 18,59 18,62 16,85 17,00 16,18 16,34

E2 (GPa) 19,53 21,19 17,19 17,92 15,41 17,24

G12 (GPa) 2,08 3,20 2,50 3,12 1,32 2,05

Xt (MPa) 382,92 392,49 351,03 388,14 277,24 341,81

Yt (MPa) 341,71 355,71 300,11 359,44 256,69 291,36

Xc (MPa) 299,69 311,56 278,35 310,69 192,90 244,64

Yc (MPa) 287,67 316,69 270,45 283,16 185,27 264,91

Çalışmada kullanılan tek kenar çatlaklı çekme deney numuneleri için kırılma tokluğu (Kıc) Mod I durumu için 
Denklem 1’de görülen formülle hesaplanmıştır (Vieille vd., 2019), (Jamali, Fan, & Wood, 2015),(Choupani, 
2008). Denklemde ; kırılma esnasında oluşan maksimum kuvvet, a; çatlak uzunluğu, w; deney numunesinin 
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genişliği, t ise deney numunesinin kalınlığını ifade etmektedir.  deney numunesinin eni ve kalınlığına 
bağlı olarak değişen boyut faktörüdür.

(1)

Çatlak geometrisine ve her bir deney parametresine bağlı olan  sayısı sonlu elemanlar modeli kulla-
nılarak hesaplanmıştır. ANSYS sonlu elemanlar paket programında çatlaklı deney numunelerinin modelleri 
oluşturulduktan sonra 1000 N’luk bir kuvvet bu modellere uygulanmış ve bu kuvvetin uygulanmasından sonra 
programdan elde edilen Kıc değeri yukarıdaki Denklem 1’de yerine konularak her bir deney şartı için  
değerleri Tablo 2’deki gibi elde edilmiştir(Choupani, 2008).

Tablo 2. ANSYS sonlu elemanlar programından elde edilen geometrik boyut faktörü değerleri

Sıcaklık (oC) -20 oC 20 oC 80 oC

Çekme Hızı (mm/dk) 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk

1,6489 1,4429 1,5350 1,4522 1,8262 1,5825

Şekil 4’de çentikli deney numunelerine uygulanan çekme deneyleri sonucunda elde edilen kuvvet-uzama gra-
fikleri görülmektedir. Aynı sıcaklık altında iki farklı çekme hızında (0,5 mm/dk ve 50mm/dk) gerçekleştirilen 
deneyler sonucunda çekme hızının yükselmesiyle birlikte kırılmanın başlama anına kadar kuvvetin yükseldiği 
görülmektedir. Ortam sıcaklıkları açısından değerlendirildiğinde her üç sıcaklıkta da (-20oC, 20oC ve 80oC) 
çekme hızı arttıkça literatürde Pcr olarak tanımlanan kuvvete ulaşıncaya kadar kuvvet artmıştır ve ortamdaki 
sıcaklık değişiminin bu durum üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
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(a) (b)

(c)
Şekil 4. 0,5 mm/dk ve 50 mm/dk çekme hızlarında üç sıcaklık durumuna göre Kuvvet – 

Uzama grafikleri (a) -20oC, (b) 20oC (c) 80oC sıcaklıklar
Şekil 5’de S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit yapının aynı çekme hızı altında sıcaklığa bağlı değişimlerinin 
incelendiği kuvvet-uzama grafikleri verilmiştir. Her iki çekme hızında (0,5 mm/dk ve 50 mm/dk) sıcaklığa 
bağlı olarak malzeme benzer davranışlar sergilemiştir. Soğuk ortam olarak deneylerin gerçekleştirildiği -20oC 
sıcaklıkta kırılmanın başladığı maksimum kuvvet ve uzama miktarı diğer sıcaklıklarla karşılaştırıldığında en 
yüksek olmuştur.  
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(a) (b)

Şekil 5. İki farklı çekme hızında sıcaklığa bağlı Kuvvet-Uzama grafiği (a) 0,5 mm/dk çekme hızı 
(b) 50 mm/dk çekme hızı

Her bir deney şartı için elde edilen Kuvvet-Uzama grafiklerinden maksimum Pcr kuvvetleri alındıktan sonra 
sonlu elemanlar modellerinden elde edilen Tablo 2’de verilen f(a/w) değerleri Eşitlik 1’de yerlerine konularak 
deneysel kırılma toklukları (Kıcdeney) hesaplanmıştır. Ayrıca Kuvvet-Uzama grafiklerinden alınan maksimum 
kuvvetler her bir deney şartı için hazırlanan sonlu elemanlar modellerinde (Şekil 6) kullanılarak, modeller 
çözümlendiğinde elde edilen nümerik kırılma tokluğu (Kıcnümerik) değerleri bulunmuştur. Deneysel ve sonlu 
elemanlar metoduyla elde edilen kırılma toklulukları ve birbirlerine göre %’de cinsinden farkları Tablo 3’de 
görülmektedir.

Tablo 3. Deneysel kırılma tokluğu (Kıcdeney) ve Sonlu elemanlar programından alınan nümerik kırılma 
tokluğu (Kıcnümerik) değerleri. 

 Sıcaklık (oC) -20 oC 20 oC 80 oC

Çekme Hızı (mm/dk) 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk

Kıcdeney (MPamm1/2) 779,82 827,80 703,23 755,14 726,31 737,23

Kıcnümerik (MPamm1/2) 785,81 832,14 707,94 760,52 730,46 743,61

% 0,8 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 09

Ayrıca kırılma tokluğu (Kıc) ve elastisite modülüne (E1) bağlı olarak Eşitlik 2’de verilen formülle kritik gerilim 
enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) deneysel sonuçlara göre hesaplanmıştır(Choupani, 2008). 

(2)

Lineer elastik kırılma mekaniği (LEKM) yaklaşımına göre kırılma deneylerinin sonuçlarından elde edilen 
kritik gerilim enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) ve Ansys modellerinden elde edilen J integral değerleri birbir-
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lerine eşit kabul edildiğinden kırılmayı tanımlayan bu değerler de birbirleriyle kıyaslanabilir. Sonlu elemanlar 
programından elde edilen J integral (Jint) değerleri ve deneysel olarak Eşitlik 2’den elde edilen kritik gerilim 
enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) aynı zamanda bu iki değer arasındaki %’de cinsinden farklar Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Tablo 4. J integral değeri, kritik gerilim enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) ve iki değerin %’de fakı.

Sıcaklık (oC) -20oC 20oC 80oC

Çekme Hızı (mm/dk) 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk 0,5 mm/dk 50 mm/dk

Jint (mJ/mm²) 30,16 35,57 28,29 32,83 29,18 31,65

Gıc (mJ/mm2) 32,71 36,80 29,35 33,54 32,60 33,26

% 7,8 % 3,3 % 3,6 % 2,1 % 10,5 % 4,8

(a) (b)

(c)
Şekil 6. Ansys sonlu elemanlar programından elde edilen örnek kırılma mekaniği 

sonuçları ve eşdeğer Von-Mises gerilmeleri (a) -20oC, (b) 20oC ve (c) 80oC 

SONUÇ

Çalışma genel hatlarıyla incelendiğinde; 

Aynı sıcaklık içerisinde yüksek hızda (50 mm/dk) ve düşük hızda (0,5 mm/dk) kuvvet-uzama grafiklerinde 
kırılmayı başlatan kritik kuvvetlerin (Pcr) farkı, -20oC sıcaklıkta %13,07 ile en yüksek oranda görülürken, bu 
fark 20oC’de %6,78 ile en düşük orandadır. Deneysel kırılma tokluğu (Kıcdeney), Kritik Gerilim Enerjisi Ser-
best Bırakma Oranı (Gıc), Sonlu elemanlar kırılma tokluğu (Kıcnümerik) ve J integral değerleri açısından kırılma 
davranışı incelendiğinde bu dört değerin, büyük çekme hızında (50 mm/dk), küçük çekme hızına göre (0,5 
mm/dk) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Deneysel kırılma tokluğu (Kıcdeney), kritik gerilim enerjisi serbest 
bırakma oranı (Gıc),ve sonlu elemanlar kırılma tokluğu (Kıcnümerik) için en büyük fark 20oC sıcaklık ortamında 
meydana gelmiştir. Jint değeleri açısından -20oC sıcaklıkta bu fark %15 olmuştur.  Deney şartları açısından, S-2 
Cam / Epoksi tabakalı kompozit yapının kırılmaya karşı gösterdiği en yüksek direnç sıcaklığın -20oC ve çekme 
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hızının 50 mm/dk olduğu ortam şartlarıdır. Bu malzemenin kırılmaya karşı en zayıf olduğu durum ise 20 oC 
sıcaklıkta 0,5 mm/dk çekme hızıdır. Aralarında yaklaşık %12,3 fark vardır.

Deneysel verilerden elde edilen Kırılma tokluğu (Kıcdeney) ile sonlu elemanlar programından elde edilen Kı-
rılma tokluğu (Kıcnümerik) ve deneysel kritik gerilim enerjisi serbest bırakma oranı (Gı) ile nümerik J İntegral 
arasında oldukça yakın değerler elde edilmiştir. Bu da kurulan sonlu elemanlar modellerinin başarılı olduğunu 
ortaya koymuştur. S2 Cam / Epoksi tabakalı kompozit yapı üzerinde çatlak ilerlemesinin ortam sıcaklığı ve 
uygulanan yükün hızına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği, kompozit yapının çatlak ilerlemesine karşı soğuk 
ortamlarda çok daha dirençli olduğu bulunmuştur.
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KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE SİLOLARDAKİ TAHIL MİKTARININ BELİRLENMESİ

Hüseyin DUYSAK1, Enes YİĞİT1

1Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karaman/Türkiye
Öz: Tahılın insanlar ve diğer canlılar için önemli bir gıda kaynağı olmasından dolayı silolarda depolanan mik-
tarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada silolardaki tahılın miktarının radar geri yansıma verileri kullanılarak 
karar ağacı (KA) algoritması ile tespitine bir yöntem önerilmiştir. Ticari siloların büyük hacimlerinden dolayı 
ölçümlerin maliyetli ve uzun zaman alıcı olacağından ölçümler model bir silo üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Model silo ticari bir silonun %8 boyutlarında üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Model silo üzerinde 
bir deney düzeneği oluşturularak ölçümler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği radar 
sinyalini üreten Keysight 5224A VNA, model silo, huni antenler(18-40 GHz), bilgisayar, tahıl(20 kg) ve tahıl 
doldurma hunisini içermektedir. Farklı miktarda tahıl için(0-20 kg) ve tahılın siloya doldurulmasından ve bo-
şaltılmasından sonra oluşan düzgün, konik ve ters konik yüzey yapıları için 18-40 GHz frekans bandında 2000 
ölçüm gerçekleştirilerek tahıl yüzeyinden yansıyan radar sinyalleri toplanmıştır. Toplanan radar sinyallerine 
hızlı ters Fourier dönüşümü uygulanarak menzil profilleri elde edilmiştir. Her bir ölçüme karşılık gelen menzil 
profilindeki genlik ve menzil değerleri kullanılarak toplam 100 farklı özellik vektörü elde edilmiştir. Bu özel-
likler KA algoritmasının giriş verisi olarak, tahıl miktarları ise çıkış verisi olarak kullanılmıştır. Algoritmanın 
doğruluk oranı K katlamalı çapraz doğrulama tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. KA algoritması ile tahıl 
miktarı %87’lik doğruluk oranıyla belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin seviye ölçümünde 
uygulanabilirliğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Radar seviye ölçümü, karar ağacı, makine öğrenimi

GİRİŞ

Gıda endüstrisinde tahıl en önemli besin kaynaklarından biridir. Bu yüzden tahıl bozulmadan uygun koşullarda 
saklanmalıdır. Tahılın depolandığı en çok kullanılan araçlardan birisi silolardır. Depolanan tahılın tespit edilme-
si için lazer, ultrasonik, yük hücresi gibi seviye ölçüm teknolojileri kullanılmaktadır(Duysak and Yiǧit, 2019). 
Bu teknolojiler ile seviye tek bir noktadan elde edilen veri ile belirlenmektedir. Tahıl gibi maddelerin silolara 
doldurulmasından veya boşaltılmasından sonra konik yapılar(Şekil 1) oluşmasından dolayı tek noktadan ölçü-
len seviye bilgisi ile tahıl miktarının hesaplanması hatalı olmaktadır(Yigit, 2018). Bu yüzden tahılın tüm yüze-
yine ait seviye bilgisi elde edilerek miktarı belirlenmelidir. Ayrıca bu teknolojiler bazı zor koşullarda (duman, 
toz vb) kesintiye uğramaktadır. Radarın zor koşullar altında çalışmasında dolayı oldukça popüler olmuştur. 
Bu çalışmada farklı seviyede ve farklı yüzey koşullarına sahip tahıl için radar geri saçılım bilgisi toplanmıştır. 
Geniş huzmeli anten kullanılarak radar ile tahılın tüm yüzeyine ait yansımalar elde edilmiştir. Ölçümler model 
bir silo üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı seviyede ve farklı yüzey koşullarına ait 2000 ölçüm yapılmıştır. 
Ölçümlere ait menzil profilleri elde edilmiştir. Tahıl miktarının tespiti için makine öğrenimi tabanlı bir yöntem 
önerilmiştir. Makine öğrenimi uygulamaları son yıllarda oldukça artmıştır(Duysak and Yiǧit, 2019). Basit 
yapısından dolayı sınıflandırma ve tahmin problemleri için kullanılan karar ağacı algoritmasıdır(Safavian and 
Landgrebe, 1991). Ölçümlere ait menzil profilleri algoritmaya giriş verisi olarak kullanılarak tahıl miktarının 
tespi gerçekleştirilmiştir.
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                                                   (a)                          (b)                              (c)

Şekil 1. Tahıl Yüzey Şekilleri (a) düz yüzey (b) konik tepe (c) ters konik

AMAÇ

Bu çalışmada karar ağacı algoritması ile radar sinyalleri kullanılarak silodaki tahıl miktarının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Radar Temelleri

Adım frekanslı sürekli dalga radarı (AFSDR) için sistemin menzil çözünürlüğü aşağıdaki şekilde 
hesaplanır(Yigit, 2018).

= (2)
2  

Burada ışık hızı, ise bant genişliğidir.

Radarın maksimum anlamlı menzili , menzil çözünürlüğüne ve toplam ölçüm frekans sayısı ’ye bağlı olup 
aşağıdaki şekilde hesaplanır(Yigit, 2018),

=   . δ  
(3)

AFSDR’de   uzaklığındaki hedeften yansıyan sinyal  (  ) şu şekilde ifade edilebilir(Yigit, 2018),

(4)
S(k) = ∑  −  2  

 =1

Burada   =
2    

dalga sayısı,   =  ,  , . . . . , ise AFSDR tarafından üretilen frekans vektörüdür.



589

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

1  2

Radar tarafından toplanan  (  ) sinyali frekans bölgesinde bulunmaktadır. Bu yüzden,  (  )’nın Ters Fourier 
Dönüşümü (TFD) alınarak enzil profili, S(z) elde edilir. Farklı seviye ve şekillerdeki tahıl yığınlarına ait elde 
edilen menzil profilleri karar ağacı algoritması için özellik vektörü olarak kullanılmıştır.

Deney Düzeneği

Deneyler ticari silolarda deneylerin maliyetli ve uzun süreli olmasından dolayı bir model silo üzerinde gerçek-
leştirilmiştir. Model silo 4.5 m çapa sahip ticari bir silonun 12.5 kat küçültülmüş modeline karşılık gelmekte-
dir. Böylece model silonun çapı 36 cm olmuştur. 3B yazıcı ile parçaları üretilmiş ve montajlanmıştır. Silonun 
alt tabanındaki kızaklı sürgü sayesinde tahılın boşaltılması sağlanmıştır. Şekil 2’de bir görüntüsü verilen de-
ney düzeneği model silo, geniş huzmeli huni antenler (18-40 GHz), AFSDR sinyalini üreten vektör network 
analizör (VNA), hacimli kap ve bilgisayardan oluşmaktadır. Deneylerde AFSDR sinyali 18 – 40 GHz bant 
genişliğinde 301 frekans noktasında ölçülmüştür. Tahıl dolumu huni kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve konik 
yapı (Şekil 1.b) elde edilmiştir. Tasarlanan kızak sürgü ile boşaltma deneyleri gerçekleştirilmiş ve ters konik 
(Şekil 1.c) oluşmuştur.

Şekil 2. Deney Düzeneği

Şekil 3’de antenin konumları ve elektromanyetik olarak aydınlattığı bölgeler gösterilmiştir. Antenler huzmesi 
40 cm’den sonrasında bulunan tahılın tüm yüzeyini kapsamıştır. Bu yüzden menzil profillerinin 40-75 cm 
kısmı değerlendirilmiştir.
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Şekil 3 Model silo anten konumları ve huzmeleri

Şekil 4’de 10 kg tahıl içeren siloya ait üç yüzey tipi için menzil profilleri verilmiştir. Düz seviye için(Şekil 
4.a) antenler ile tahıl yüzeyi arasındaki mesafe menzil profilinden net bir şekilde görülmüştür fakat diğer 
yüzeylerin(Şekil 4.a-4.b menzil profillerinin yorumlanması zordur .

Şekil 4. 10 kg tahıl içeren siloya ait menzil profilleri (a) düz seviye (b) konik tepe (c) ters konik

Karar Ağacı Algoritması

Karar ağacı (KA) algoritması sınıflandırma ve tahmin problemlerinde en çok kullanılan makine öğrenimi 
algoritmalarından birisidir. KA algoritması bir özellik düğümünün sınırının belirlenmesi ile başlar ve diğer 
özelliklere göre dallanarak bir ağaç yapısı oluşturulur(Safavian and Landgrebe, 1991). Şekil 5’de 7 özellik ve 
8 sınıfa sahip bir örnek için akış diyagramı verilmiştir.
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Şekil 5. Karar ağacı algoritması örnek akış diyagramı

Bu çalışmada karar ağacı algoritması model silodaki tahıl miktarının belirlenmesi için kullanılmıştır. Farklı 
miktar (0-20 kg) ve yüzey koşulları için 2000 adet ölçüm gerçekleştirilmiş ve menzil profilleri elde edilmiş-
tir. Menzil profillerindeki genlik ve menzil değerleri kullanılmıştır. Menzil değerleri tüm ölçümler için aynı 
olmasından dolayı her bir ölçümün menzil profilleri genlik değerine göre sıralanarak KA algoritmasına giriş 
verisi olarak kullanılmıştır. Algoritmanın performansı K çapraz doğrulama tekniği ile elde edilmiştir. K çapraz 
doğrulama tekniği makine öğrenimi algoritmalarının performansını değerlendirmek için tercih edilen popüler 
bir yöntemdir. Mevcut veri seti K adet veri setine bölünür.

Elde edilen her bir veri seti test için, geriye kalan K-1 adet veri seti ise algoritmanın öğrenmesi için 
kullanılır(Duysak and Yiǧit, 2019). Her bir test verisinin hatası hesaplanır ve K adet hata değerinin ortalaması 
algoritmanın performansını verir. Bu çalışmada K=10 alınarak 10 adet ortalama mutlak yüzdelik hata(OMYH) 
değeri hesaplanmıştır. OMYH şu şekilde hesaplanır,
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K

= 1 ∑ | k − k| × 100

K k

k=1

Burada k tahıl miktarının gerçek değerini,  k ise KA algoritması ile tahmin edilen tahıl miktarını ifade eder.

BULGULAR

K- çapraz doğrulama tekniği uygulanarak elde edilen hata değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tahıl miktarı 
%12,52 ortalama hata değeri ile tespit edilmiştir.

Tablo 1: K-Çapraz doğrulama hata değerleri

SONUÇ

Bu çalışmada silolardaki tahıl miktarının KA algoritması kullanılarak tespit edilmesine yönelik bir yöntem 
sunulmuştur. Farklı tahıl miktarı için elde edilen radar geri saçılım sinyalleri algoritmanın giriş verisi olarak 
kullanılmıştır. K çapraz doğrulama tekniği ile algoritmanın performansı değerlendirilmiştir. %87 doğruluk 
oranı ile tahıl miktarının tespiti gerçekleştirilmiştir. İleriki çalışmalarda farklı algoritmaların değerlendirilmesi 
ve gerçek silo ölçümlerinin kullanılması planlanmaktadır.
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ÇİFT AŞAMALI PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI İLE GENİŞ BANTLI ÇOK 
KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

Enes YİĞİT1, Hüseyin DUYSAK1

1Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karaman/Türkiye
Öz: Savunma sanayi kapsamında gemi, tank, uçak gibi askeri araçların radarda görünmezlik özelliği kaçı-
nılmazdır. Bunu gerçekleştirmenin önemli bir adımı ise geniş bantta elektromanyetik (EM) enerjiyi soğuran 
malzemeler kullanmaktır. Geniş frekans bandında EM enerjiyi soğurmak için farklı elektriksel ve manyetik 
özelliklere sahip malzemeler kullanılarak çok katmanlı radar soğurucu malzeme (ÇKRSM) tasarlanmalıdır. 
ÇKRSM tasarımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. ÇKRSM’de arzulanan temel özellikler, radardan 
gelen EM enerjiyi maksimum seviyede soğurması ve toplam malzeme kalınlığının ince olmasıdır. Bu çalış-
mada çift aşamalı parçacık sürüsü optimizasyon (ÇA-PSO) algoritması kullanılarak ve önceden elektriksel 
ve manyetik özellikleri tanımlanmış 16 malzeme kullanılarak gerçekleştirilen ÇKRSM tasarımı sunulmuştur. 
Önerilen ÇA-PSO algoritması ile katmanlardaki malzemelerin sırası ve kalınlıkları ayrı ayrı optimize edilerek 
bulunmuştur. 2-8 GHz frekans bandında TE ve TM polarizasyonları için 0°ve 40° arasında geliş açısına sahip 
EM dalga için ÇKRSM tasarlanmıştır. Kullanılan malzeme sırası, yansıma katsayısının maksimum değeri, kat-
man sayısı ve katman kalınlıkları ÇA-PSO ile belirlenmiştir. Tasarlanan ÇKRSM 40° geliş açısına sahip EM 
dalga için yansıma katsayıları, TE polarizasyonu, maksimum -12.37 , TM polarizasyonu için ise maksimum 
-16.60 olarak elde edilmiştir. 0°,10°,20° 30° açıları için her iki polarizasyon için sonuçlar verilmiştir. Ayrıca ta-
sarlanan ÇKRSM 4 katmana sahip olup, katmanların toplam kalınlığı ise 5.18 olarak elde edilmiştir. Sonuçlar 
tam dalga elektromanyetik çözüm sunan bir simülasyon programı kullanılarak doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Katmanlı Soğurucu, Parçacık Sürüsü Algoritması, optimizasyon

GİRİŞ

Savunma sanayisi kapsamında, deniz ve hava araçlarının radarda görünmezlik özelliği talepleri son yıllarda 
çarpıcı bir şekilde artmıştır. Temel prensip bu hedeflerden radar gelen elektromanyetik(EM) enerjiyi azalt-
maktır. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu ise EM enerjiyi soğuran malzemeleri ile platformları kaplamaktır. 
Çok katmanlı soğurucu malzemeler (ÇKRSM) geniş frekans bandında ve farklı polarizasyon tipleri için EM 
enerjiyi soğurma özelliğine sahip oldukları için popüler hale gelmiştir. ÇKRSM farklı elektriksel özelliklere 
sahip malzemeler içermektedir. Malzemelerin sırası ve kalınları soğurma özelliğini etkilemektedir. Bu yüzden 
malzeme sırası ve kalınlıkları optimum olarak belirlenmelidir. Bu tip zor problemlerin çözümünde yapay arını 
kolonisi(Yigit and Duysak, 2019), parçacık sürüsü (Goudos and Sahalos, 2006) gibi algoritmalar etkili çözüm-
ler sunmaktadır. Bu çalışmada çift aşamalı parçacık sürü optimizasyon(ÇA-PSO) algoritması kullanılmıştır. 
Birinci aşamada ÇKRSM’nin katmanlarındaki malzeme sırasının bulunması hedeflenmiştir. İkinci aşamasında 
ise katmanların kalınlıları optimize edilmiştir. Özellikleri önceden tanımlanmış 16 adet malzeme(Michielssen 
et al., 1993) kullanılmıştır. 2-8 GHz frekans bandında 0° − 40° EM dalga geliş açısı için tasarım yapılmıştır. 
Sonuçlar CST(Studio, 2017) tam dalga elektromanyetik programı ile doğrulanmıştır.
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AMAÇ

YÖNTEM

M adet malzeme katmanı içeren ÇKRSM’nin fiziksel geometrisi Şekil 1’de verilmiştir. M adet katman son 
katmandaki iletkene paraleldir ve tüm katmanlar sonsuz uzunlukta kabul edilmiştir.

Şekil 1 ÇKRSM fiziksel geometrisi

Katmanlar arasındaki yansıma katsayısı ise EM dalganın frekansına( ), katmanların dielektrik katsayısına(  ) ve 
manyetik geçirgenlik sabitine(  ), katmanların kalınlığı( ) ve EM dalganın geliş açısına(  ) bağlı olup şu şekilde 
hesaplanmaktadır(Yigit and Duysak, 2019),

   /    =     ⁄    +  +1    /      −2   +1  +1

   1+       ⁄       +1    /      −2   +1  +1

burada ve şu şekilde tanımlanmaktadır,

 +1 −    +1 , <

= {  +1  +     +1



596

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

−1,  =

−   
+1= {   +1 , <

+

  +1

  +1

1, =

 . katmandaki    dalga sayısı ise şu şekilde ifade edilir,

= 2   √   − 0 0 
2(  )

ve ise şu şekildedir,

( ) = 0[   
′( ) − ′′( )]

( ) =  0[   
′( ) − ′′( )]

Denklemlerdeki 0 ve  0 boş uzayın dielektrik sabiti ve manyetik geçirgenliğidir.

0 = 8.854 × 10−12 F/m

0 = 4   × 10−7H/m

Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması

Parçacık sürüsü optimizasyon (PSO) algoritması kuş sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek ortaya 
çıkmıştır(Goudos and Sahalos, 2006). Algoritmanın akış döngüsü Şekil 2’de verilmiştir. PSO sürüdeki her bir 
parçacığa belirli bir konum ve hız değerleri ile başlar. Her bir parçacığın amaç değeri hesaplanır ve en iyi değer 
olarak, parçacıkların kendi en iyi değeri ise olarak adlandırılır. Denklem 6 ve 7 kullanılarak yeni hız ve konum 
değerleri elde edilir. Elde edilen yeni değerlerin amaç fonksiyon değerleri hesaplanır. Eğer yeni değerler mev-
cut değerinden daha iyiyse güncellenir. Aynı işlem her bir parçacığın değerleri için de uygulanır(Goudos and 
Sahalos, 2006). Sürüdeki bir . parçacığın  . boyutunun hız ve konum değerleri şu şekilde güncellenir.

=   ×   + 1 × 1 × (       −  ) + 2 × 2 × (       −   ) (6)

Xnb = Xnb + Vnb (7)
Burada parçacığın karar değişken vektörünü, parçacığın hız değerini, 1,  2 sabit tam sayıları olup

[0,4],  1,  2 rastgele sayılar olup   (0,1),(0,1) olup eylemsizlik ağırlık değerini ifade eder.
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Şekil 2 PSO algoritması akış döngüsü

ÇKRSM Tasarımı için ÇA-PSO

ÇKRSM’nin katman sırası ve kalınlıklarının optimizasyonu (ÇA-PSO) ‘da ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. ÇA-
PSO’nun akış diyagramı Şekil 3’de verilmiştir. ÇKRSM’nin amaç fonksiyonu ise şu şekilde tanımlanmıştır.

= ∑ 20   (     (√|   |2 + |   |2)) + 1000 × ∑ (8)

 ç  10 0 0   =1

Burada S toplam açı sayısıdır.
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Şekil 3 ÇA-PSO akış diyagramı

BULGULAR

Önceden tanımlanmış 16 adet malzeme(Michielssen et al., 1993) kullanılarak 2-8 GHz frekans bandında 0°-
40° arasında değişen açılar için ÇA-PSO ile tasarım gerçekleştirilmiştir. Tasarımın simülasyon ile doğrulanmış 
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1 Katman Sırası ve yansıma katsayısı sonuçları

Katman Malzeme Kalınlık Açı Polarizasyona Göre Polarizasyona Göre

Sırası Numarası (mm) Maksimum Yansıma Maksimum Yansıma

Katsayısı (dB) Katsayısı (dB)

(CST)

TM TE TM TE

1 14 0.5241 0° -18.38 -18.38 -19.06 -19.06

2 8 1.9999 10° -18.92 -17.90 -19.96 -18.95

3 12 1.3909 20° -19.75 -16.56 -19.69 -17.37

4 13 1.2704 30° -18.70 -14.63 -18.63 -15.26

5 İletken - 40° -16.60 -12.37 -16.60 -12.83

Toplam Kalınlık 5.1853 
mm

SONUÇ

Bu çalışmada parçacık sürüsü optimizasyon kullanılarak ÇKRSM tasarımı gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin 
katman sırası ve kalınlıkları çift aşamalı olarak optimize edilmiştir. 0°-40° açıları için ve 2-8 GHz frekans ban-
dında gerçekleştiren tasarım gelen EM enerjinin %90’nından daha fazlasını soğurmuştur. İleriki çalışmalarda 
farklı malzemeler kullanılarak farklı frekans bantlarında ve açılarda tasarımlar yapılması hedeflenmektedir.
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ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Senai YALÇINKAYA1, Ezgi DOĞAN2, Memduh KURTULMUŞ3

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

3Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul/ Türkiye
Öz: Korozyon, metalik malzemelerin bulunduğu ortam ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal etkileşimler 
sebebi ile malzemenin metalik özelliklerini kaybetmesi durumunun oluşması halidir.. Metaller yaygınlıkla do-
ğal ortamda oksit ve sülfür bileşikleri halinde mevcuttur. Bu bileşikler metallerin en kararlı halleridir. Metaller, 
bu bileşikler halinde iken serbest enerjileri en düşük durumdadır. Fakat bu mineraller uygun amaçlara göre ve 
farklı alanlarda kullanılmak üzere ergitme fırınlarında saflaştırma ve ardından gerekli olan kullanım durum-
larına göre, dönüşümü için enerji harcanır ve mineralin serbest enerji durumu bozularak alaşımlandırılarak 
amaca uygun metal haline dönüştürülür. Ancak metaller üretim safhasında almış oldukları bu enerjiyi geri ve-
rerek doğada bulundukları asıl hale dönmek eğilimi gösterirler. Metallerin, elektrokimyasal süreçlerin etkisiyle 
aşınarak malzeme kaybına uğraması durumu metalik korozyon olarak tanımlanır. Metallerin, elektrokimyasal 
süreçler sonucunda yükseltgenmeleriyle metal oksitler veya başka metal tuzları oluşur. Eşanjör, herhangi bir 
fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) 
birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. Buhar, kızgın yağ veya kaynar su gibi daha sıcak 
bir akışkan vasıtasıyla kalorifer sistemi için 70 ºC - 90 ºC sıcak su üreten eşanjörlerdir. Her iki tarafta bulunan 
akışkanlar korozif olmadığı hallerde ve kullanımlarda gövde ve boruları siyah malzemeden imal edilir. Isıtıcı 
akışkan olarak kızgın yağ kullanılması halinde çelik çekme borular, buhar ve kaynar su olması halinde dikişli 
siyah borular kullanılır. Ani ısı değişimi, cebri ısı taşınımı gibi sebepler ile malzemede birleşme yerlerinde 
meydana gelen gerilme ve genleşmeye bağlı olarak mikroyapıda oluşan çatlaklar büyüyerek deformasyon-
lara sebep olmaktadır. Bu çatlakların ortadan kaldırılması için hasarlı bölge çatlaktan temizlenip Orbital TIG 
kaynak makinesi pozisyona getirilerek TIG kaynağı otomasyon ile uygulanmış ve üniform, hızlı ve hatasız 
çözüme ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Aşınma, Eşanjör, Cebri Isı Taşınımı, TIG Kaynağı

IN THE HEAT EXCHANGERS THERMAL CORROSION AND CARE FOCUSED EVALUATION

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Korozyon sorunu, endüstriyel tesislerde ve tüm sanayilerde kullanılan bütün cihazların ve malzemelerin işlet-
me ömürlerinin azalmasına ve üretim veriminin düşmesine neden olan endüstrinin temel, sürekli ve hayati bir 
sorunudur. Korozyon ve bu problemin kontrol altına alınması çok mühim bir alan ve konu olmasına rağmen, 
pratik ve uygulamalar açısından bu alan üzerine ne yazıkki yeterince çalışma bulunmamakta ve bu konu üze-
rinde gerektiğince durulmamaktadır. 

Korozyon, endüstriyel yatırımların finansman değerini önemli ölçüde etkileyen ve aynı zamanda üretim mali-
yetlerini de etkileyen en önemli faktördür. Ek olarak ise tüm bu çerçevede yan faktörler olan emniyet, verimlilik 
ve işletme sağlığı ve kalitesi, korozyon sorununa karşı gerekli önlemlerin alınması ile iyileştirilebilmektedir. 
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Şekil 1. Korozyon oluşumunda etken faktörler

AMAÇ 

Korozyon, metallerin kullanım çevreleri ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu metalin 
kendi metalik özelliklerini zamanla kaybetmesi olayıdır. Korozyon, tam olarak ortadan kaldırılması mümkün 
olmayan bir olaydır, alınan önlemler ile ise korozyon olayı yavaşlatılarak, yani korozyon hızı azaltılarak, ko-
rozyonun işletmelere olan zararları en küçük düzeye indirgenebilir. 

Korozyon ile mücadelede en temel faktör, ekonomi olarak göz önüne alınmaktadır. Pratikte problemlerin en 
ekonomik olarak ve yeterli emniyet sağlayacak şekilde çözülmesi istenmektedir. Isı transfer sistemlerinde 
korozyon, bu sistemlerde yine sık karşılaşılan bir durum olan kireç taşı oluşumundan daha büyük bir işletme 
sıkıntısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşanjör sistemlerinde korozyon problemi ısı transfer yüzeylerinin uzun 
vadede malzeme kaybının olması demektir. Malzeme kaybı ve malzeme kalınlığının düşmesi neticesinde ise 
eşanjör sistemlerinde boru ve ayna değişimleri gündeme gelmekte, büyük ve geniş çaplı bir ekonomik külfet 
olarak önümüze çıkmaktadır. Bu çalışmada ısı eşanjör sistemlerinde meydana gelen korozyon problemi ince-
lenerek, kaynaklı bağlantı ile bu problemin çözümü amaçlanmıştır.

Şekil 2. Eşanjör borusunda meydana gelen gerilmeli korozyon çatlağı örneği.
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KAPSAM

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmayan, aralarında sıcaklık farkı bulunan, sıvı ya da gaz olabilen iki akış-
kanın, birbirine karışmadan, birinden diğerine birbirine ısı transferini sağlayan devre elemanı olarak tanım-
lanır. Isı değişimi, endüstriyel tesislerde, elemanların ya da bileşenlerin ısıtılması veya soğutulması 
için birincil amaç olarak da kullanılabilmektedir. Isı eşanjörleri çok geniş bir endüstriyel uygulama 
alanına sahiptir.  Klima ve soğutma sistemlerinde veya ısıtma sistemlerinde ana bileşenler olarak 
eşanjörler kullanılırlar. Endüstriyel proseslerin pek çoğunda, belli bir dereceye kadar ısı gerekmek-
tedir; ancak, bu işlemler sırasında sistemlerde aşırı ısınmayı önlemek için tasarım planlaması iyi 
yapılmalı ve büyük özen gösterilmelidir.

Endüstriyel tesisler ve fabrikalarda ısı eşanjörlerinin makine, kimyasal madde, su, gaz ve diğer mad-
deleri, ortamdaki oluşabilecek tutuşma sonrası yangın gibi risklere karşı güvenli ve emniyetli çalış-
ma sıcaklığında tutmaları gerekmektedir. Isı eşanjörleri aynı zamanda, bir prosesin veya işlemin bir 
yan ürünü olarak ortaya çıkan buhar veya ısı çıktısını yakalamak ve aktarmak için de kullanılabilir, 
böylece sisteme geri kazandırılan aslında sistem çıktı ürünleri olan buhar veya ısı başka yerlerde 
daha iyi kullanılabilir hale getirilebilir, böylece işetme verimi arttırılır.

Şekil 3. Çalışmada incelen tür borulu Eşanjör görünümü.

Malzeme üzerinde yüksek korozif etki gösterecek kimyasal bileşenler içeren saldırgan ortamlarla etkileşimi 
olan makine parçaları ve metal yapılar, genellikle çoğu çalışma şartında statik veya dinamik yük altında, me-
kanik gerilmeler altında çalışmaktadır. Gerilmeli korozyon oluşum ve süreçleri aynı zamana rastlayan korozif 
ve mekanik etmenlerin yol açtığı malzeme bozunma türü ve hasarı olarak tanımlanabilir. Bozunma, parça 
yüzeyinde mevcut çatlaklar veya gerilimin bölgesel olarak yoğunlaşmasına olanak sağlayan diğer geometrik 
yüzey ve hacim düzensizlikleri ile başlar. Oluşan ve/veya büyüyen çatlaklar mekanik gerilimlerin büyüklüğü 
ve ortam koşullarının etkenliğine ve aktifliğine bağlı olarak, oldukça yüksek olarak görülebilecek ilerleme 
hızları ile malzeme içine doğru hızlıca ilerleyebilir ve artık malzeme kesitinin mevcut yükleri taşıyamayacak 
ölçüde kritik ölçekte daralması sonucu malzemede ani kopmalar meydana gelir.
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Şekil 4. Boru üzerinde gerilimli korozyon çatlağının yan görünümü.

Ani ısı değişimi, cebri ısı taşınımı gibi sebepler ile malzemede birleşme yerlerinde meydana gelen gerilme ve 
genleşmeye bağlı olarak mikroyapıda oluşan çatlaklar büyüyerek deformasyonlara sebep olmaktadır. Ortam 
şartları, malzeme içyapısı ve alaşım elementleri gibi etkenler sebebi ile malzemede meydana gelen korozyon 
ile bu gerilme durumu birleştiğinde malzeme gerilmeli korozyona maruz kalmaktadır. 

Gerilmeli korozyon çatlaması, özellikle yüksek sıcaklık ortamında çalışan metallerin, korozif bir ortamda aynı 
zamanda bir gerilmeye de maruz kalması ile oluşan çatlakların malzeme içerisinde hızla ilerlemesi ile bek-
lenmedik ani hasarın oluşması durumudur. Gerilmeli korozyon çatlaması, malzemelere belirli alaşımlandırma 
yöntemleri ile yeni mekanik ve/veya yüzeysel özellikler kazandırılarak, önemli derecede korozif etki gösteren 
özel kimyasalları barındıran çalışma ortamlarında, malzemenin korozyona daha dirençli hale getirilmesi ile 
önlenebilir. Gerilmeli korozyon çatlağına neden olan kimyasal ortamı metal için, aşındırıcı bir etken de olabi-
lir. Bu nedenle, gerilmeli korozyon çatlağı kusurunun oluştuğu metal parçalar incelendiğinde malzeme mik-
roskobik çatlaklar ile dolu olurken, kırılma yüzeyleri de aşınmadan dolayı parlak görünebilir. Bu tür bir çatlak, 
genellikle malzeme içinde hızla ilerler. Çok düşük konsantrasyonlarda dahi, son derece aktif bazı kimyasal 
korozif maddeler, bu tür korozyon çatlaklarını oluşturmak için oldukça yıkıcı olabilir.

Gerilmeler, stres konsantrasyonu nedeniyle yükler, ya da montaj ya da fabrikasyon (örneğin soğuk çalışma) 
kalıntı gerilmeler türüne göre neden olabilir çatlak sonucu olabilir; kalıntı gerilmeler malzeme tavlanarak tara-
fından giderilebilir. Gerilmeli korozyon ile oluşan bu çatlakların ortadan kaldırılması için hasarlı bölge çatlak-
tan temizlenip Orbital TIG kaynak makinesi pozisyona getirilerek TIG kaynağı otomasyon ile uygulanmış ve 
üniform, hızlı hatasız çözüme ulaşılmıştır.
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Şekil 4. Korozyona uğramış Eşanjör plakası

YÖNTEM

Isı aktarım ve taşıma sistemlerinde korozyon çok yaygın olarak görülen bir diğer problem olan kireç taşı 
oluşumu probleminden daha büyük bir problem olarak işletmelerin zaman ve para kaybına yol açmaktadır. 
Problem, ısı transfer yüzeylerinin bozulması ve kalınlık düşüşü gibi malzeme kayıplarının oluşması sebebi ile 
endüstriyel tesislerde verimliliği ilk sıradan etkilediği için en önemli problemdir.

Metal kaybı sonucu eşanjör boru ve  ayna  değişimleri  gerekmektedir.  Soğutma suyu için kullanılan diğer bir 
grup olan eşanjör kullanımında ise sistemlerde korozyon ısı transfer yüzeylerinde aşınma ve delinmelere ne-
den  olur. Korozyonun sebep olduğu bu bozulmalar neticesinde eşanjör  sistemin bazı durumlarda kısmen bazı 
durumlarda ise tamamen yenilenmesi fabrika ve tesislerde gündeme gelir. Ayrıca korozyon, sadece ısı transfer 
sisteminde değil, bu sisteme bağlı diğer tüm ünitelerde gerçekleşmekte olan işlemler için de iş gücü kaybına 
ve üretim duruşuna bile neden olabilir.

Makine ekipmanın çalışma geçmişinin araştırılması, boru malzemesi ve korozyon ürünlerinin kimyasal bi-
leşimlerinin analizi, numunelerin çatlaklar ile metalografik olarak incelenmesi aşamaları ile hasar , östenitik 
paslanmaz çelikten gerilimli korozyon sonucu çatlak oluşumuna bağlı kırılma olarak tanımlanabilir. Bu tür bir 
çatlama, yüksek sıcaklıktaki buhar ve gerilmeye ek olarak ortamdaki klorür tarafından da destek bulmuştur. 
Conta genleşmesine bağlı kalıntı gerilmeler de yine bu kırılmaya sebep olan diğer bir etkendir. Katalizörün 
klorürle kirlettiği ön ısıtma buharı bu durumda tüpün çatlamasının ana nedenidir.

Korozyona uğramış olan eşanjör paslanmaz çelik malzeme üzerinde korozyona sebep olan etkenler incelenmiş 
olup, uygun malzeme ve kaynak yöntemi seçimi ile korozyon probleminin işletmeye olan maliyet ve sunduğu 
kullanım ömrü iyileştirilirmiştir. Korozyon nedeni ile kalınlığı azalan ve erimiş olan malzeme değiştirilerek 
yerine ani sıcaklık değişimlerine bağlı korozyona dayanıklı, ani ısı değişimlerini ve ortamdaki tuzun etkilerini 
tolere edebilen yüksek korozyon direncine sahip alaşım elementleri ve kompozisyonlarını barındıran 316L 
serisi paslanmaz çelik grubu malzeme seçimi yapılmıştır.
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Şekil 5. Kaynak öncesi yüzeyin taşlanması ile işlem hazırlığı yapılmıştır.

Kaynaklı bağlantılarda ilk öncelik korozyona karşı direnci sağlamak ve ikinci olarak sızdırmazlık görevini 
yerine getirecek şekilde emniyetli ve mukavemetli kaynaklı bağlantılanın oluşturulması amaçlanmıştır. Geril-
meli korozyon çatlağına karşı direnç gösterebilmesi için ana malzeme olarak, termal korozyona ve korozyonun 
sebep olabileceği malzeme aşınmasına direnç gösterebilecek yüksek oranda Nikel ve Krom içeren ve sıcaklık 
değişimleri ile olan cebri ısı değişimi sebebi ile malzemenin sık olarak genleşme ve büzüşme durumunu tolere 
edebilecek uzama katsayısı, ısı iletim katsayısına ve dayanıma sahip paslanmaz çelik olarak 316L çelikten 
eşanjör boruları ve eşanjör aynası imal edilmiştir. Daha sonrasında ise bu uygulamada, eşanjör boruları ve 
aynası arasındaki sökülemez bağlantıyı oluşturmak amacı ile kullanılacak olan kaynak sarf malzemesi için ana 
metale uygun kaynaklı bağlantıyı oluşturacak sarf malzeme seçimi yapılmış olup yine Nikel ve Krom içeren 
sarf malzeme kullanılmıştır. Kaynak operasyonunda ise yöntem olarak TIG kaynağı seçilmiş ve ekipman ve 
donanım olarak işlem zamanını kısaltmak ve pozisyon zorluklarını ortadan kaldırmak amacı ile otomasyon ile 
orbital kaynak yapılacak düzenek tertip edilmiştir.
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Şekil 6. Orbital TIG makinesi ile yenilenen malzemenin kaynaklarının yapılması

BULGULAR

Eşanjör borularında düşük sıcaklık bölgelerinde meydana gelen korozyon, ısı değiştiricilerinin tasarımlarında 
ve işletmelerinde en çok üzerinde durulması gereken konudur. Bu durum için en önemli nokta, çalışma çer-
çevesinde ısı değiştiricilerinin hiçbir bölgesinde boru sıcaklığının çiğ noktası sıcaklığının altına düşmeyeceği 
bir tasarım gerçekleştirmektir böylece cebri ısı değişimi kontrol altına alınabilecek ve malzeme sıcaklık deği-
şimleri ile genleşme ve büzüşmeye minimum düzeyde maruz kalacak, boyut, şekil ve geometrisini stabil halde 
tutarak deformasyon riski minimuma inecektir. 

Korozyonu minimize edebilmenin bir diğer yolu ise korozyona dayanıklı malzeme ve alaşım seçimi ve bu 
malzemenin işletmede en yüksek verim ile çalışabilmesi için gerekli risk analizlerinin yapılıp uygun bağlantı 
yöntemlerinin kullanımı ve operasyonu ile korozyon riskini en başından minimize etmektir. Özel çelik malze-
me kullanımı ısı iletim katsayısı göz önüne alındığında, aynı zamanda gaz sıcaklıklarını daha fazla düşürmeyi 
de mümkün kılacaktır, bu durumda sistem verimi de artmaktadır. 

Şekil 7. TIG kaynağı ile malzeme birleşim bölgelerinde kaynak uygulamalarına ait görüntüler
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SONUÇ

Her eşanjör üzerine konan plakada yazılı basınç ve sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bu çalışma 
basınç ve sıcaklık aralıkları göz önüne alınarak işlem yapılmalıdır. Bir ısı eşanjörünün tasarımı veya seçimi, 
ısı geçişi akımı, finansman-maliyet, basınç değişimi, boyut, ağırlık, yapı tipi, malzeme ve işletme durumu gibi 
çeşitli faktörlere bağlıdır.

 Kaynaklı bağlantılarda, korozyonu tolere edebilecek korozyon direncine sahip sarf malzeme kullanımı ile 
korozyon sınırlandırılabilir. Uygun kaynak operasy9on yöntemi seçilerek kaynak sırasında oluşabilecek ta-
neler arası korozyon riski de ortadan kaldırılır ve yüksek korozyon ve aşınma dirençli, mukavemetli kaynak 
bağlantıları ile eşanjör aynası ve borular arasında bütünlük ve sızdırmazlık sağlanmış olup termal korozyon ve 
çalışma esnasındaki gerilme şartlarına karşı dayanım sağlanacaktır. 
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Abstract: Today, manufacturing steels are used at a high rate. These steels contribute greatly to the ma-
chine elements produced by machining methods. Different processes are performed to improve the surface 
characteristics of the parts produced by machining. Surface Treatment in Circular Vibratory Vibration Ma-
chine is one of the most common of these processes. In this study, after the turning operation of the Ck45 
steel material, the surface of the parts which were turned by using a vibration machine was studied. In turn-
ing operation, two different cutting speeds, two different feeds and two different tooltip radius were used.  
During the turning tests, float cooling method used as coolant and lubricant. Thus, turning tests have been 
carried out in similar parameters and conditions to the machined parts in industry .After machining, the sur-
face roughness of the parts was measured and the parts were subjected to surface treatment in the vibration 
machine. Fixed frequency and liquid mixing ratios were used in the vibration machine. The effect of the 
processing time on the surface roughness of the parts was investigated by keeping the parts in this machine 
for different times. During this research, the parts were taken from the vibration machine at 1 hour intervals 
and a total of 6 parts were processed for each cutting pattern. Thus, the effect of the time in vibration machine 
was observed between 1 hour and 6 hours. The surface roughness of the parts held in the vibration machine at 
different times was measured separately. The measured surface roughness values of the parts held in the vibra-
tion machine at different times were determined by using the Minitab program and the effect of the factors and 
their interactions on the result by the Two-Way ANOVA method. In addition, the factors that best improve the 
surface roughness value were determined

Keywords: Machining, Surface Quality, Surface Improvement, ANOVA

INTRODUCTION 

Today, manufacturing steels are used at a high rate . These steels contribute greatly to the machine elements 
produced by machining methods. One of the most widely used methods in the production process of mechani-
cal components is machining(SHAW,2005:1). Since the materials formed by the machining process are gener-
ally high strength and high resistance to deformation, some difficulties are encountered in the production of 
these materials at the desired surface quality(GHARIBI,2018:2). It will be more difficult to control problems 
such as chip breking and tool wear on all of the parts produced, especially when large numbered manufacturing 
is performed. Therefore, after machining, the surface quality of the parts should be improved and the surface 
roughness values of the parts should be close and some processes should be performed to reduce the deviation 
from the desired value. The circular vibration machine is one of the most common and economical processes 
used to improve poor surface quality in parts as a result of machining. Vibratory surface process machines are 
used for the following surface finishing process of metal, plastic, ceramic, natural stone, glass, wood and rub-
ber based materials8.

8  http://kromas.com.tr/products_applications.asp?lang=TR&cid=97



609

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

• Deburring  • Polishing  • Corner breaking  • Cleaning  • Passivation  • Radiusing 

• Degreasing  • Surface smoothing  • Roughness increasing  • Resizing

A sample of a part treated in vibratory surface treatment machines is shown in figure 1. 

In this study, in order to improve the surface roughness of the machined parts, the surface roughness values of 
the parts were proccesed in vibration machine at different times and the effect of factors and interactions on 
the result was determined by using Minitab program and ANOVA method. Additional factors that improve the 
surface roughness value of maximum degree are determined.

OBJECTIVE

The purpose of this study was to determine the values of the cutting parameters that should be used during 
machining to produce industrial parts produced from manufacturing steels with the desired surface roughness 
and to determine the effect of the additional processes when the desired surface quality was not achieved using 
the parameters.

Figure 1: A part Processed in vibratory surface treatment machines

EXPERIMENTAL DESIGN

As workpiece, 22 mm diameter, 500 mm long cold rolled round bar CK45 steel material was used. The hard-
ness of the material was measured at 170 Hv. The chemical composition of the workpiece is shown in Table 1.

Table 1. Chemical composition of CK45 material

C Si Mn P S Cr Ni Al Cu Mo V B Ti

0.44 0.16 0.72 0.014 0.032 0.03 0.03 0.001 0.06 0.003 0.002 0.0001 0.0008

Experimental studies were performed on HAAS ST-15 CNC lathe. In the turning tests, DCMT11T308 and 
DCMT11T312 cutting tools and SDHCR 2020 k11 tool holders were used. The experimental setup is shown 
in Figure 2. In this study, new cutting insert was used for each test in order to prevent the surface roughness of 
the parts to be affected by tool wear.
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The turning length was 35 mm, and after each turning process, the machined part is cut and removed from the 
main bar using a parting tool. During the tests, two different feed rates, f = 0.1 mm / rev and f = 0.25, were 
used. Two cutting speeds Vc = 80 m / min and Vc = 140 m / min were used as cutting speeds. In this study, the 
constant depth of cut ap = 1.5 mm was used. Cutting parameters are presented in Table 2.

Table 2. Process parameters used in experiments

Cutting 
speed
(Vc )
m/dak

Depth of cut
(ap)
mm

Feed rate
(f)
Mm/dev

Cutting length
(Lc)
mm

Vibration process 
duration
h

Tool tip 
radius
(Rc)
mm

80-140 1,5 0,1-0,25 35 1-2-3-4-5-6 0,8-1,2

Improvement of surface quality of the parts that were made by machining experiments were conducted on 
Kromas brand VRM500 model round vibration machine. Kromas FC115 liquid was used in the vibration 
machine. The surface roughness of the processed samples were measured with INSIZE ISR-C002 surface 
roughness tester. Machining tests and tests performed on the vibration machine were repeated 6 times and the 
surface roughness value was measured from 3 different areas for each part and the average value was taken into 
consideration. During this research, the parts were taken from the vibration machine at 1 hour intervals and a 
total of 6 parts were processed for each cutting pattern. Thus, the effect of time on the vibration machine was 
observed between 1 hour and 6 hours (Figure 3).

Figure 2: HAAS ST-15 CNC Lathe and experiamental setup
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Figure 3. Circular Vibration Machine 

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION

Surface quality of machine elements is an important parameter in terms of performance. As a matter of fact, if 
the parts to be in contact with each other have poor surface quality or have a very smooth smooth surface, it can 
directly affect the coefficient of friction between them. In general, the desired roughness values in the produc-
tion of such elements in machining operations are required to be between 1.6-3.2 µm. However, although this 
range of roughness values appears to be wide, desired surface qualities cannot be achieved in many machining 
operations as a result of not selecting appropriate parameters or not performing secondary surface treatments. 
In this study, the changes of the roughness values obtained after turning operation were investigated after the 
vibration process.

In Figure 4, the roughness values obtained in the machining process using different feed and cutting tool radius 
at a cutting speed of 140 m / min and the changes in roughness values between 1-6 hours in the vibration ma-
chine are presented. In Figure 4a, it is seen that the roughness value obtained in the turning test with the cutting 
tool with a nose radius of 0.8mm and a cutting speed of 140 m / min and feed rate of 0.1 mm / rev is 0.6 µm. 
It is seen that there is a tendency to decrease i the roughness values regularly in measurment every hour after 
the vibration surface improvement operation. As a matter of fact, the roughness value measured at the end of 
6 hours decreased by 47% compared to the untreated roughness value of VIB. although it has a low surface 
roughness value, it is out of the range of values suitable for most machine elements.
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Figure 4. Tests with cutting speeds of 140 m / min and different feed rates and cutting tools and roughness 
values based on VIB process time

In Figure 4b, the roughness value measured with the cutting tool with a 0.8 mm nose radius in cutting speed 
of 140 m / min and feed rate of 0.25 mm / rev is 2.58 µm. Applied VIB process afforded a steady decrease in 
the roughness values measured along 6 hours of operation. There was a 23% difference between the roughness 
value measured after 6 hours in the VIB procedure and the non-VIB process. All measured values were within 
the desired range.

In Figure 4c, the roughness values measured as a result of the experiments performed with a cutting tool with 
nose radius of 1.2 mm and a cutting speed of 140 m / min and feed rate of 0.1 mm / rev are presented. As can 
be seen, the roughness value was measured outside the desired range before VIB process. The roughness values 
measured as a result of VIB treatment for 6 hours tended to decrease regularly. The lowest measured surface 
roughness value showed a 60% reduction after 6 hours of VIB treatment.

In Figure 4d, the roughness value measured after turning operation with a cutting tool with a nose radius of 
1.2 mm in feed rate of 0.25 mm/rev and cutting speed of 140 m / min are presented. The roughness values 
decreased regularly with the increase in VIB processing time. The lowest VIB roughness value decreased by 
39% after 6 hours.

In Figure 5, the roughness values measured after cutting operations with 80 m / min cutting speed and different 
feed values and cutting tools are presented depending on VIB processing duration. In Figure 5a, the roughness 
value obtained after the machining test with a cutting tool with a nose radius of 0.8 mm at the cutting speed 
of 80 m / min and feedrate of 0,1 mm/rev was measured as 0.65 µm. As can be seen from the figure, there is 
a tendency to decrease in roughness values as VIB processing time increases. The roughness value measured 
at the end of 6 hours VIB showed a decrease of approximately 46%. In fact, all measured values are out of the 
desired range. 
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In Figure 5b, the surface roughness values measured at the cutting speed of 80 m / min with the feed rate of 
0.25 mm / rev and the tool with a nose radius of 0.8 mm are presented. As can be seen, the values measured 
after the machining test and at the end of all VIB processing times are in the desired range. The roughness value 
measured after 6 hours of VIB treatment showed a decrease of about 32%.

Figure 5. Tests with cutting speeds of 80 m / min and different feed rates and cutting tools and roughness 
values based on VIB process time

In Figure 5c, roughness values measured as a result of the experiments performed with cutting tool with a 1.2 
mm nose radius  at the 0.1 mm / rev feed rate and 80 m / min cutting speed are presented. The roughness value 
measured after turning operation is outside the desired range and it was measured 4.4 µm. As a matter of fact, 
even at the end of 6 hours VIB procedure, the roughness value could not reach the desired range. However, 
there is still an improvement of approximately 20% after VIB procedure. 

In Figure 5d, the roughness values measured in the experiments performed with cutting tool with a 1.2 mm 
nose radius at the cutting speed of 80 m / min and feed rate of 0.5 mm / rev and are presented. The roughness 
value after machining was measured as 4.45 µm. The roughness values continued to decrease regularly as VIB 
processing time increased. While the roughness value did not reach the desired range after 5 hours VIB, the 
roughness value measured after 6 hours reached the desired range with a decrease of 36%. 

ANALYTICAL ANALYSIS

The results of this study were evaluated by ANOVA analysis in terms of cutting speed, feed rate and insert 
radius. In order to be certain, the contribution of the factors to the change in surface roughness must be deter-
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mined precisely(KAYIR,2013:3) and also ANOVA analysis will be useful. ANOVA analysis results are given 
in Table 3. When the ANOVA analysis table was examined, the following findings were obtained.

As a result of the analysis of variance, it was observed that cutting speed-feed rate and insert radius had no 
effect on the output of 95% confidence level by using P-Value values. In Table 3, all the active factors are 
expressed and it is shown that there are not enough errors to be taken into consideration in the measurement 
differences consisting of repetitions (Table 4).

Table 3. ANOVA table for Ra (Analysis of Variance for Ra)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Cutting speed 1 26.5459 26.5459 114.56 0.000

Feed rate 1 9.4483 9.4483 40.77 0.000

Tool nose radius 1 17.8901 17.8901 77.20 0.000

Cutting speed*Nose radius 1 18.2681 18.2681 78.84 0.000

Feed rate*Nose radius 1 9.6266 9.6266 41.54 0.000

Error 42 9.7324 0.2317

Lack-of-Fit 2 0.0731 0.0365 0.15 0.860

Pure Error 40 9.6593 0.2415

Total 47 91.5115

Tablo 4. ANOVA table for error

Source DF Adj 
SS

Adj MS F-Value P-Value

Vibration process 
duration

5 1.102 0.22034 3.06 0.019

Error 42 3.022 0.07195

Total 47 4.124

The effects of the vibration surface treatment process to improve the surface roughness values were investi-
gated according to process time (Table 5).
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Table 5. ANOVA table for time effect

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Başlangıç Pürüzlülük Değeri 2 2.0157 1.00784 40.40 0.000

Process duration 5 0.9715 0.19430 7.79 0.000

Initial Roughness Value *time 10 0.3484 0.03484 1.40 0.229

Error 30 0.7483 0.02494   

Total 47 4.1236  
 

 

Figure 6. effect of Time and VIB process on values obtained after surface treatment 

Operations were performed for the entire full hour value from 1 to 6 hours. As a result of the analysis of vari-
ance, it was seen that the process with 95% confidence level had an effect on the results. 

The roughness values measured as a result of the machining process were divided into 3 groups as high, me-
dium and low and it was investigated whether the effect on the values obtained after VIB process. As shown 
in Figure 6, it was observed that the initial value had an effect on the final roughness value, but the interaction 
with the duration did not affect the results. These results are consistent with the literature ( COGUN,2002:4, 
TASDEMİR,2009:5, TEKASLAN,2008:6).

CONCLUSION

After examining the surface roughness values of the parts held in the vibration machine over a wide range of 
process time after different cutting parameters, it was found that the cutting parameters had a significant effect 
on the surface roughness value of the part as expected. However, using a larger cutting nose radius does not 
always lead to a better surface, but to obtain a good surface, the cutting speed and feed must be correctly ad-
justed to the cutting tool nose radius. In addition, the surface treatment of the vibratory machine after machin-
ing makes an important contribution to improving the surface quality of the parts. In this process, the effect 
of the processing time on the surface quality is obvious and it will be very time-consuming to process very 
rough and Low quality surfaces until they reach the desired range. These results were supported by analytical 
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analyzes. Considering all of these results, the desired surface roughness value can be adjusted in the machining 
process and it will be the most suitable production process to obtain a more stable surface by processes such 
as vibration after machining.
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Öz: Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan ve kama, sıkı geçme, burç gibi geleneksel yöntemler yerine 
kullanılan bir mil-göbek bağlantı elemanı olan konik kilit sistemi bir çeşit makine elemanı olup, tork ve ek-
senel kuvvet aktarma görevi görmektedir. Birden fazla öğeden oluşan kompakt bir yapıya sahip olmasından 
dolayı konik kilit sistemi olarak adlandırılmaktadır. Montaj ve demontajının basit olması ve aşırı yüke maruz 
kalması durumunda kendini boşa bırakarak emniyet görevi üstlenmesi en önemli avantajlarıdır. Bu çalışmada, 
kullanım oranı artmasına rağmen ana çalışma mantığı pek bilinmeyen, birçok farklı tasarıma sahip modeldeki 
bu makine elemanlarının aktarabileceği tork ve eksenel kuvvetin yanı sıra mil ve göbeğe uyguladığı basınca 
etki eden parametrelerin tespiti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konik kilit, sıkı geçme, kama, tork, makine elemanı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Eski çağlarda tekerleğin icadı ile birlikte dönen cisimler insanoğlunun hayatının değişmez bir parçası olmuştur 
ve olmaya da devam etmektedir. Dönen tekerin hareketini iletmek için mil, dönen milin hareketini kullanmak 
için de teker kullanılmıştır. Teker ve milin birbirine bağlanmasında günümüze kadar birçok yöntem kullanıl-
mıştır (Juvinall, 1983). Dişli çarklar, kayış kasnak mekanizmaları gibi makine elemanlarının milden tahrik 
almasının yanı sıra, gelişen teknoloji ile nihayet elektrik, servo vb. motorlardan alınan dönme hareketinin 
göbeklere aktarılması konusunda değişik yöntemler geliştirilmiştir (Babalık ve Çavdar, 2004). Bu yöntemler 
arasında ısıtarak veya pres ile sıkı geçme, tek ve çok kanallı kamalar, pernolar, konik burçlar ve nihayet konik 
kilit sistemleri geliştirilmiştir (Schmid,2014, Mott,2009). Günümüzde bu yöntemler arasında, konik kilit sis-
teminin bilinirliği ve kullanım oranı gün geçtikçe artmıştır. Zamanla artan talebe bağlı olarak köklü geçmişe 
sahip firmaların yanı sıra konik kilit sistemi üretimi yapan birçok firma, bir güç aktarma organı olan konik kilit 
sistemi üretimi alanında faaliyete geçmiştir. Tabi artan rekabetin bir fonksiyonu olarak kullanıcı memnuniyeti 
ile birlikte kaliteli ve kullanıcı ihtiyacına yönelik konik kilit sistemi üretmek, firmalar arasında rekabette avan-
taj sahibi olmanın altın kuralı olarak ön plana çıkmıştır. Tüm bu etmenler bir araya geldiğinde, çalışma mantığı 
aynı fakat farklı tasarımda birçok konik kilit sistemi modeli tasarımı ortaya çıkmıştır9. Farklı konik kilit sistemi 
tasarımlarına örnekler Şekil 1’ de gösterilmiştir.

9  https://www.ringfeder.com/products/locking-assemblies/
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CTL100 CTL200 CTL250 CTL300 CTL301 CTL400

Şekil 1. Farklı tasarım konik kilit sistemleri

Konik kilit sistemleri, milden göbeğe tork aktaran bir çeşit makine elemanlarıdır ve çok geniş kullanım alanla-
rına sahiptir. Bunlardan başlıcaları konveyörler, kasnaklar, robot endüstrisi, maden ve çimento sektörü, asan-
sörler, sondaj makineleri, gıda ve ilaç sanayisi gibi endüstrilerdir10. Konik kilit sistemlerinin bazı kullanım 
alanlarına ait görüntüler Şekil 2’ de sunulmuştur.

Şekil 2. Konik kilit sistemlerinin kullanım alanlarına örnekler11 a) konveyör b) dişli c) taş kırıcı rotoru d) 
çamur pompası

Konik kilit sistemlerinin birçok makine imalatçısı, mühendis ve teknikerler tarafından geleneksel yöntemler 
yerine tercih edilmesinin ve giderek artan talebin başlıca sebepleri, bu sistemlerin bahsedilen geleneksel yön-
temlere kıyasla sahip olduğu avantajlarıdır. Konik kilit sistemlerinin geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında 

10  https://www.climaxmetal.com/blog/category/industry-updates/
11  https://www.ringfeder.com/solutions/
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üstünlükleri Tablo 1’ de sunulmuştur. Bu avantajlarının başında sistemde mil ve göbek bağlantı bölgesinde 
yığılan kuvvetin konik kilitlerde sisteme eşit şekilde dağıtılması gelmektedir12. Özellikle kama kullanılan sis-
temlerde, ilk tahrik hareketi ve sürekli dur kalk veya bir sağ bir sol yönde çalışma durumunda çentik etki-
sinin baskın geldiği zamanlarda yorulma mekanizmasının bir sonucu olarak mil ve göbekte deformasyonlar 
oluşabilmektedir (Prajapati, 2015). Bu durumda sistemin bakım-onarıma tabi tutulması veya komple yeniden 
elden geçirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak artan maliyetin yanı sıra oluşan zaman kaybı istenmeyen durum 
olarak ortaya çıkmaktadı (Walford, 2006). Ancak konik kilit sistemlerinde, kuvvetin eşit şekilde dağıtılıyor ol-
ması, bahsedilen çentik etkisini elimine etmektedir. Sistemde oluşabilecek ani ve aşırı zorlanmalarda, emniyet 
görevi üstlenip kendini salarak mil ve göbeğe zarar gelmesini engellemektedir. Konik kilitlerin mil ve göbeğe 
kuvveti eşit dağıtması olayı Şekil 3’ te gösterilmiştir.

Tablo 1. Konik kilit sistemlerinin geleneksel mil-göbek bağlantılarına kıyasla avantajları

Geleneksel Yöntem Mil-Göbek Bağlantıları Konik Kilit Sistemi Mil-Göbek Bağlantıları

Bağlantı yerlerinde mikro hareketler nedeniyle 
aşınma korozyonu oluşur.

Aşınma korozyonu, darbe yükler, mikro 
hareketler sorun oluşturmaz.

Takıp-çıkarmak zordur. Takıp sökmesi ve kullanımı kolaydır.

Problem oluştuğunda tüm sistemi değiştirmek 
zorunda kalınabilir.

Mile veya göbeğe zarar vermez, sistem 
zorlandığında kendini bırakır.

İvmeli hareketlerde veya yön değiştirmelerde 
mile yük bindirir.

Mil ve göbeğe boşluklu geçme toleranslarına 
sahiptir.

Düzensiz yükler altında milde ‘’Yorulma’’ 
olayına rastlanabilir.

Yüksek hızlara dayanıklıdır.

Tolerans ve hassasiyet azdır. Tolerans aralığı geniştir.

Yük genelde mil ve göbekte belirli yerlerde 
yoğundur.

Yük eşit olarak mile ve göbeğe yayılır.

Şekil 3. Geleneksel yöntem ve Konik kilit sistemlerinde kuvvet dağılımı

Bu çalışmada, bilinirliği ve kullanım alanı giderek yaygınlaşan konik kilit sistemlerinin çalışma mekanizması-
nın yanı sıra tasarımının değişmesi durumunda aktarabileceği tork, mile ve göbeğe uyguladığı basınç değerle-
rinde meydana gelen değişimler incelenmiştir.

12  https://info.ringfeder.com/engineers-blog/video-benefits-keyless-keyed-connections
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Konik kilitler, birden fazla öğenin bir araya gelmesiyle oluşmuş sistemlerdir. Konik kilitler, en basit tanımıyla 
içe doğru konik yapılı dış çember ve dışa doğru konik yapılı iç çemberin konik yüzeylerinin, sıkma vidalarının 
sıkılmasıyla birbirine doğru hareket etme isteği üzerine, mil ve göbeğe radyal kuvvet uygulanması vasıtası 
ile tork ileten sistemlerdir. Konik kilit sistemlerinin çalışma mantığı Şekil 4’ te CTL200 modeli üzerinde 
gösterilmiştir. Şekilde görüleceği üzere, DIN 912 normuna uygun 12.9 tip kalite sıkma vidasının DIN 13 nor-
munda belirtilen sıkma torku (Ma) değerinde sıkılmasıyla (vidanın dönmesiyle) beraber, yatay düzlemde ki 
oklarla gösterildiği üzere alt ve üst parça diye tabir edilen konik parçalar, sahip oldukları konik açıdan dolayı 
birbirlerine doğru hareket ederek aradaki boşluğu kapatmak istemektedir. Alt ve üst parçaların birbirine yak-
laşma hareketinden dolayı, yine konik yapıdaki iç çember ve dış çember diye tabir edilen parçalar ise, düşey 
doğrultuda gösterilen oklar yönünde hareket etmektedir. Bu durumda özetlemek gerekirse, dış çember ürünün 
yerleştirildiği göbeğe (kasnak, dişli çark vs.) basınç  (Ph) uygulayarak, iç çember ise mile basınç (Ps) uygula-
yarak ortaya bir sıkma kuvveti çıkarır ve bunun sonucunda da mil ile göbek birlikte hareket ederek tork (Mt) 
ve eksenel kuvvet (Feks) aktarımı sağlanır.

Şekil 4. CTL200 modeli konik kilit sistemi bileşenleri ve çalışma mekanizması

3. KONİK KİLİT SİSTEMLERİNİN BAŞARIMLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bir motor veya pompa üreticisinin üretimini seri olarak yapabilmesi adına zamanla kullanıcı ihtiyaçlarını 
da göz önüne alarak çıkış-giriş millerinin ölçülerini standartlaştırması veya aynı şekilde uluslararası alanda 
kabul gören rulman standartları, makine elemanları sektöründe büyük bir karmaşanın önüne geçmiştir. Tıpkı 
rulmanların zamanla tüm dünyada kabul edilen standartlarının oluştuğu gibi, dünya konik kilit üreticisi firma-
ların ürünlerinde de kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak belirli bir ölçü portföyü oluşmuştur ve standart-
laşma aşamasındadır. Dolayısı ile kullanılacak herhangi bir model konik kilit sisteminin tasarım ölçüleri olsun 
üzerindeki sıkma vidası sayısı olsun kataloglarda tıpkı rulman kataloglarında olduğu gibi başarım ve tasarım 
değerleri bellidir. 

Bir konik kilit sisteminin başarım değerlerine etki parametreler arasında Ma değeri önemli rol oynar. Konik ki-
lidin kullanılacağı yere montajı, üzerindeki cıvataların kataloglarda belirtilen sıkma torku değerine ayarlanmış 
tork anahtarı ile tüm vidaların eşit sıkılması ile yapılır. Kataloglarda belirtilen başarım değerleri, vidaların be-
lirtilen sıkma torku değerinde sıkıldığı baz alınarak belirlenmiştir. Her ne kadar Ma değerleri DIN13 normunda 
12.9 tip vidalar için belirtilmişse de, bazı konik kilit sistemi modellerinde tasarımının ilgili normda belirtilen 
Ma değerinden fazlasına dayanamadığı durumlarda Ma değerleri konik kilit kataloglarında farklılık gösterebil-
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mektedir. Bu farklılıklar literatürde sonlu elemanlar yöntemiyle (FEM) yapılan analizler sonucu optimum de-
ğerlerin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır (Zamboni, 2018). Ma değerine uyularak yapıldığı baz alınan bir montaj 
sonrası, konik kilit sisteminin başarım değerlerine etki eden faktörlerin hesaplanmasında belli formüller vardır.

Ürünlerin başarım değerlerini belirlemede en önemli etmenlerin başında sürtünme katsayısı(0.12-0.14), ko-
niklik açısı ve ürünün vida sayısı parametreleri gelmektedir. Bunların yanı sıra, mil çapı, göbek iç çapı, konik 
kilit-mil temas uzunluğu, konik kilit-göbek temas uzunluğu ve bu uzunluğun göbek toplam uzunluğuna ora-
nı gibi parametrelerde önemli diğer hususlardır. Standart bir konik kilit sistemi üründe bu parametrelerden 
herhangi birinde yapılmak istenen değişikliğin neticesinde, başarım değerlerinin de değişkenlik göstermesi 
beklenen bir durumdur.

3.1. KONİK KİLİT SİSTEMLERİNİN BAŞARIMLARININ HESAPLANMASI

Bir konik kilit sisteminin başarımlarını etkileyen Ma, aynı zamanda vida ön gerilme kuvveti (Fön) üzerinde de 
etkilidir. Fön kuvvetinin hesaplanmasında 1 numaraları formül kullanılıp, Ma vida sıkma torku, K tork katsayısı 
ve d vida nominal çap değeridir13. Dolayısıyla ön gerilme kuvveti, önem arz etmektedir. Bir konik kilit üzerin-
de oluşan normal kuvvetin (FN) hesaplanmasında 2 numaralı formülde gösterildiği üzere konik kilit üzerindeki 
sıkma vidası sayısı, DIN 13 normunda belirtilen Fön, VDI2230 standardına uygun sürtünme katsayısı ve konik-
lik açısı (α) etkilidir5. 

        (1)

Standart seri konik kilitlerin başarım değerlerini belirlemede izlenebilecek pratik yol şu şekildedir5;

         (2)

Formül irdelendiğinde, konik kilit sistemlerinde bulunan vida sayılarının ve Ma değerinin yanı sıra modelin 
tasarımdan kaynaklı koniklik açısının, aktarılabilecek tork değerinin belirlenmesinde ana etmenler olduğu gö-
rülmektedir. En basit tanımıyla moment, kuvvet ile kuvvet kolunun çarpımıdır. Bu tanım, konik kilit sistemine 
uyarlandığı zaman aktarılabilir tork değeri, kuvvet ile mil yarı çapı(d/2) olmaktadır. Bu tanım aslında teorik 
olarak geçerlidir. Ancak daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi için 3 numaralı formülde gösterildiği üzere 
sistemin sürtünme katsayısının da hesaba katılması gerekir5.

        (3)

3 numaralı formülde bulunan Mt değeri, 4 numaralı formülde kullanılarak Feks değeri bulunur. 

          (4)

Daha önce vurgulandığı üzere konik kilit sistemleri, bulundukları mil ve göbek yüzeylerine basınç uygulayan 
makine elemanlarıdır. Mile uygulanan basınç değerinin hesaplanmasında, konik kilit-etkin mil temas yüzey 
alanı 5 numaralı formülde gösterildiği gibi bulunup, 5 ve 6 numaraları formüllerin modifiye edilmesiyle bu-
lunan 7 numaralı formül kullanılır.

       (5)

         (6)

13  https://www.hakon-spannsaetze.de/downloads/berechnung_spannsatz.pdf
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         (7)

Görüleceği üzere 7 numaralı formülde yer alan konik kilidin mil ile etkin temas uzunluğu (L), mil yüzeyine et-
kiyen basıncın hesaplanmasında etkin role sahiptir. Eğer kullanılacak mil malzemesinin akma dayanımı (σ0.2), 
konik kilit sisteminin mile uyguladığı basınç değerinden düşük olursa, zamanla milde deformasyon oluşması 
gerçekleşebilecek bir durum olarak kendini göstermektedir. Aynı durum konik kilit sisteminin kullanıldığı gö-
bek elemanının malzemesi içinde geçerlidir. Göbeğe uygulanan basıncın hesaplanmasında 8 numaralı formül 
kullanılır. Burada konik kilit sisteminin iç çapının dış çapına oranı katında Ps değeri, Ph değerini vermektedir5.

(8)

3.2.KONİK KİLİT SİSTEMİ MODELLERİNİN TASARIM VE BAŞARIMLARININ 0KARŞILAŞ-
TIRMASI

Mt değerinin hesaplanmasında d değeri kullanılıp, her zaman için konik kilit sistemi iç çapı (d), dış çapından 
(D) küçük olduğundan, milden göbeğe iletilebilecek moment Mt ile sınırlıdır. CTL301-40x65 modeli, CTL300-
40x65 modeliyle cıvata sayısı ve dış görünüş olarak aynı olmasının yanı sıra, CTL301 modeli CTL300 mo-
deline göre boy olarak daha uzundur. Şekil 5a’ da iki model arasındaki tasarımsal farklılıklar kıyaslanmıştır. 
Görüleceği üzere CTL300 modelinin etkin mil temas uzunluğu 17 mm iken, CTL301 modelinde 26 mm olup 
arada yaklaşık %53 lük bir fark söz konusudur ve sadece bu durum bile başarım değerine etki edecek derecede-
dir. Şekilde bir diğer tasarımsal farklılık ise açı değerleri olduğu görülmektedir. Özellikle (2) numaralı formül 
düşünüldüğünde iki model arasındaki açı farklılığının başarım değerlerine doğrudan etki etmesi beklenen du-
rumdur. Bir diğer farklılık ise iki model için belirlenen Ma değerlerinin aynı olmayışıdır. Nitekim her iki mo-
delde de aynı kalitede M6 imbus 8’ er adet vida kullanılmış olmasına karşın Ma değerlerinin farklı oluşu Fön 
kuvvetini de etkileyeceğinden başarım değerlerinin de bu durumdan etkilenebileceğini söylemek mümkündür.

Cıvata ön gerilme kuvveti değişkenlik göstermektedir. Bu durum cıvata sıkma torkunun modelin uzamasına 
bağlı olarak artmasından dolayı aynı zamanda ön gerilme kuvvetinin artış göstermesine bağlıdır. CTL300 mo-
delinde 14 Nm ile optimum verim alınabilirken CTL301 modelinde 17 Nm sıkma torku optimumdur.

Şekil 5. a) CTL300-40x65 ve CTL301-40x65 ölçüsel farklılıkların kıyaslanması b) CTL300-40x65 ve 
CTL301-40x65 başarım değerlerinin kıyaslanması
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Şekil 5a’ da ki farklılıkların başarım değerlerine etkileri Şekil 5b’ de sunulmuştur. Görüleceği üzere CTL300 
modelinde Ps değeri CTL301 modeline oranla daha fazladır. Öyle ki, (6) numaralı formül düşünüldüğünde, 
konik kilit sistemini etkin mil temas uzunluğu CTL 300 modelinde daha azdır. Dolayısı ile uygulanan kuvve-
tin alana bölünmesi sonucu temas uzunluğu CTL301 modelinde daha fazla olması nedeniyle Ps değerinin de 
CTL300 modeline göre daha düşük olması gerekir. CTL300 modelinin mile uyguladığı basınç değeri yaklaşık 
%25 daha fazladır. Bir diğer kıyaslanan veri olan Mt değerlerine bakıldığında CTL301 modelinin aktarabilece-
ği tork değerinin CTL300 modeline göre yaklaşık %21 daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni 
olarak Şekil 5a’ da gösterilen Ma değerlerinin CTL301 modelinde daha fazla, koniklik açısının farklı oluşu 
dolayısıyla sürtünme katsayısındaki farklılık ve L temas uzunluğunun farklı oluşu gösterilebilir.

Görüldüğü üzere konik kilit sistemlerinin tasarım ölçülerinin yanı sıra Ma değerleri de başarım değerleri üze-
rine etkilidir. Her ne kadar standartlaşmış model ve ölçülerde konik kilit sistemlerinin başarım değerleri ka-
taloglarda yer alsa da, standart bir konik kilit sistemi üzerinde sıkma vidası sayısının değiştirilmesi, başarım 
değerlerine doğrudan etki etmektedir. Şekil 6’ da M6x8adet sıkma vidası bulunan CTL300-40X65 standart ko-
nik kilit sisteminin sıkma vidası sayısında yapılacak değişikliğin başarım değerlerine yaptığı etki sunulmuştur. 
Şekle genel olarak bakıldığında, sıkma vidası sayısının artması ile başarım değerlerinde artışa yol açtığı açık 
şekilde görülmektedir. Standart konik kilit sisteminde Feks değeri 60 kN iken, vida sayısının 1 adet azalması ile 
53 kN ve 1 adet artması ile 68 kN olarak hesaplanmıştır. Sırasıyla arada %11.6 azalış ve %13.3 artış mevcuttur. 
Yine Mt değeri standartta 120 daNm iken, vida sayısının 1 azalması ile 106,1 daNm ve 1 adet artması ile 136.4 
daNm olarak hesaplanmış olup, arada sırasıyla standarda kıyasla %11.5 azalış ve %13.6 artış vardır. Aynı eği-
lim konik kilit sisteminin montajlandığı mil ve göbeğe uyguladığı basınç değerleri için de geçerlidir. Nitekim 
vida sayısının 1 adet azaltılması ve 1 adet artırılması ile sırasıyla Ph değerinde %11.8 azalış ve %13.1 artış, Ps 
değerinde ise %11.5 azalış ve %13.6 artış hesaplanmıştır. Tablo 2’ de hesaplamalarda kullanılan değerler ve 
başarım değerleri arasındaki değişimlerin yüzdesel farkları gösterilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere aslında 
vida sayısındaki değişimler, başarım değerlerinde belirli ve sabit oranlarda değişimlere yol açmıştır. O halde, 
tasarımsal farklılıkların yanı sıra ve Ma değerinden başka başarım değerlerine etki eden en önemli faktörlerden 
biri de konik kilit sistemi üzerinde yer alan sıkma vidası sayısıdır.

Şekil 6. CTL300-40X65 standart konik kilit sisteminin sıkma vida sayısının artması ve azalması durumunda 
başarım değerleri 
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Tablo 2. Hesaplamalarda kullanılan değerler ve başarım değerlerinin % değişimleri

Vida 
sayısı

% Mt 
değişimi

% Feks 
değişimi

% Ps 
değişimi

% Ph 
değişimi

Fön (kN) 12 D (mm) 40 7 adet -11.5 -11.6 -11.5 -11.8

Α (°) 4 D (mm) 65 8 adet - - - -

µ 0.12 Ma (Nm) 14 9 adet 13.6 13.3 13.6 13.1

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada konik kilit sistemlerinin çalışma mantığı, farklı tasarımdaki konik kilit sistemlerinin başarım de-
ğerlerindeki farklılıkların sebepleri incelenmiştir ve iki farklı model arasında kıyaslama yapılmıştır. Sonuçlar 
şu şekildedir;

•	Konik kilit sistemleri, farklı tasarımlarda olsalar bile çalışma mantığı olarak aynıdırlar. 

•	Tasarım olarak farklı yapıda birçok konik kilit sisteminin olması, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak 
zamanla ortaya çıkmasından dolayıdır. 

•	Konik kilitlerin cıvata sayısı aynı olsa bile Ma ve koniklik açısının yanı sıra tasarımsal farklılıklar, başarım 
değerlerini etkileyen parametrelerden olarak ortaya çıkmıştır.

•	Standart konik kilit sistemlerinde vida sayısının artırılması veya azaltılması başarım değerlerini etkilemek-
tedir.
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ANALYSIS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN ISTANBUL
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Abstract: The rapidly growing population coupled with technological developments consistently increases the 
amount of solid waste in cities. Therefore, city authorities need to develop an optimum option to deal with their 
solid waste. The project area of this study is Istanbul, which has the highest-population in Turkey with almost 
15 million locals. This study aims to specify the status of municipal solid waste management in the province. 
For this reason, a model was developed by adopting a methodology called “Materials Flow Analysis”. The 
information and the data gathered from institutional databases, published reports and the literature were used 
to feed the materials flow model. It was found that almost 79% of the total municipal waste is sent to landfills 
while 21% is recycled or recovered. Most of the waste produced in the city enters the flow through waste land-
filling rather than recycling or recovery. It was also found that the contribution of informal waste pickers into 
the recycling system is not small as they can segregate almost 14% of the waste which enters the collection 
system. On the other side, waste segregation practiced by locals by the incentive of the municipality is only 
6%, which is much smaller than the efficiency of informal recycling. 

Keywords: Municipal waste, materials flow analysis, recycling, waste management

INTRODUCTION AND CONCEPTUAL FRAMEWORK

Large amounts of waste, especially when improperly stored, could cause adverse effects to the environment 
and human health. Furthermore, it causes greenhouse gas emissions to rise and thus creates global warming 
(Kumar et al., 2004). As the adverse effects of global warming become more evident, some basic measures 
such as segregating wastes become mandatory. 

An improper solid waste management ultimately creates problems both locally and globally. This consequently 
plays a negative role in the economy. Therefore, waste management has become one of the most significant 
services conducted by an authority of any city (Coban et al., 2018).  In the past, solid waste management was 
solely based on collection and disposal, but waste management concept is now integrated into processes as the 
awareness of waste disposal and treatment has recently improved in both regional and global scopes. 

OBJECTIVE

In Turkey, as in other developing countries, rapid urbanisation and higher living standards have caused exces-
sive waste production and their treatment problem. The main reason is believed to stem from a combination of 
administrative and operational issues (Sezer et al., 2003). For instance, a composting method has been tried in 
some regions in Turkey, but it was not successful because of the poor quality of compost produced by existing 
plants (Kanat et al., 2006).

Turkey has a fast urbanisation and population trend. Therefore, one of the most challenging problems that 
Turkey faces today is the provision of a robust solid waste management system in place.  In this study, mu-
nicipal waste flows of the project area-Istanbul were evaluated by adopting the computer-aided programme 
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Stan 2 software. This study aims to analyse the potential areas to increase waste reduction and recycling in the 
province.

SCOPE

This study takes into account Istanbul which is the Turkey’s cultural and financial capital of the country. It 
has an area of 5 400 km2 with 15 million population. This figure corresponds approximately 18 % of Turkey’s 
population. It has a unique geographical feature as it is the only province in the world that extends on the two 
continents. Istanbul’s population is increasing by migration from other cities due to a higher employment rate 
and a larger capacity of health facilities of the city. Therefore, it is very important to address solid wastes for 
cities such as Istanbul.

In 1993, the tragedy happened in one of the dumpsites in Istanbul-called Umraniye dumpsite, and it caused 
casualty of 40 people (Kocasoy and Curi, 1995). This tragedy showed the inappropriate management of solid 
wastes, which has to be improved urgently. After that, the dump sites in Istanbul have been shut down and 
rehabilitation has started (Borat, 1999). Since then, there have been a number of studies aiming to determine 
the waste generation rate as well as the waste composition in Istanbul. For example, Kanat (2010) reviewed 
the characteristics of municipal waste generated in Istanbul. Likewise, Berkun et al. (2005) focused on the 
Istanbul’s waste considering recycling as an effective role in the province. On the other side, Eker and Bilgili 
(2011) studied healthcare waste management in Istanbul to lay out a comprehensive survey on medical waste 
generation patterns in Istanbul. These studies have a common ground as their objective was the selection of 
the best available waste treatment alternative by looking at the characteristics of waste. Consequently, it has 
been suggested that the wastes should be stored in two landfills for each side by dividing the province into two 
separate zones in Asia and Europe as the incineration method for solid wastes in Istanbul is more expensive 
than regular storage.  

METHODOLOGY

This study takes Istanbul as a project area and it adopts a methodology called materials flow analysis by using 
Stan software. Materials flow analysis basically works on the matter and energy law, which is explained as 
“materials cannot be lost”. This is illustrated by the equation (1).

       (1)

In the equation (1), fi and fo show an input flow and an output flow respectively and m stands for the mass. 
Materials flow analysis could be performed at the level of substances, such as wastewater, solid wastes or toxic 
materials (Makarichi et al., 2018).

In this regard, the useful sources providing data to feed the materials flow model were Waste Management 
Department of Environmental and Urban Ministry (http://atik.cevreorman.gov.tr/atikyonetimi/), Waste Man-
agement Action Plan (2008-2012) which was released by the Environment and Urban Ministry, a database of 
Istanbul Metropolitan Municipality (https://ibb.istanbul/) and Turkish Statistical Institution.

RESULTS

In Istanbul, solid wastes are stored in two landfill facilities located at each side. The general waste flow diagram 
in Istanbul is given in Figure 1.
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As known, the waste which is produced at homes and offices is the main source of municipal waste. Figure 
1 shows the main flows and stocks that municipal solid waste passes and accumulates in Istanbul. In some 
districts (such as Kadikoy and Bakirkoy), there are small scale waste-segregation activities for dry recyclables 
(such as glass, plastics, etc.) conducted by residents at home by using different waste collection bins. The 
residents then put their segregated waste to dry recyclables banks located close to the heart of these districts. 
This practice is represented as a flow called “Segregated dry recyclables” (SDR) in Figure 1. The SDR flow is 
then transferred to recycling facility to get cleaned by the Municipality. After cleaning the materials are bailed 
and wrapped to be sold to the industry.  The stock called “Recycling/Recovery” in Figure 1 presents the last 
point where the flow SDR ends. Grey stocks in Figure 1 (“Recycling/Recovery” and “Landfill”) show the final 
stocks where the flows enter and get accumulated. 

 On the other side, in some districts, recycling takes place on the street with the help of waste pickers (repre-
sented as the “Waste Pickers” stock in Figure 1) who play an important role of recycling. Waste pickers (or 
in other words, scavengers) are the people who do not work for the municipality but work with the middle 
men who buy and sell recyclables informally. The residents, in this case, place all their mixed dry recyclables 
(MDR) in a bin to help waste pickers and they put their organic waste in a separate bin. 

As seen in Figure 1, the “MDR and organics” flow, which is collected by the municipality, is carried to the 
transfer stations and get segregated. They are then either recycled [or recovered as compost- represented as 
MDR (1)] or sent to landfilling [refusal materials in the MDR stream, MDR (2)]. There are also some districts 
in the province where recycling does not take place at all. In this case, all the municipal waste along with dry 
recyclables and organics are collected together in one stream, shown as “Residual Waste (RW)” in Figure 1. 

There are 8 solid waste transfer stations operated by the Municipality and they accept almost 17 thousand 
tonnes municipal waste collected in Istanbul daily (Istanbul Metropolitan Municipality Waste Management 
Department, 2018). The collected solid waste is carried to the transfer stations by refuse collection trucks, 
emptied and compacted to reduce the volume and then transferred to the final disposal areas. 

There are two separate landfill sites located in the city, Komurcuoda Landfill Site on the Anatolian side and 
Odayeri Landfill Site (in the Kemerburgaz region) on the European side. Komurcuoda Landfill Site accepts 
solid wastes, including non-hazardous industrial wastes, domestic sewage sludge from the Asian side (Istanbul 
Metropolitan Municipality, 2018; Environment and Urban Municipality, 2008). Odayeri Landfill Site has an 
average daily capacity of 10 thousand tonnes (Istanbul Metropolitan Municipality, 2018). The solid wastes 
generated from the 28 district municipalities of the European side are disposed of this site (Environment and 
Urban Ministry, 2008). In the year that the landfill was built, the medical waste incineration plant with energy 
recovery was also constructed at the storage area (Karakaya 2008).

Figure 2 gives a general scheme of materials flow model for Istanbul. It is known that the total municipal waste 
production is almost 20 800 tonnes/day in the province (Turkstat 2017). When the amounts in the materials 
flow model shown in Figure 2 are expressed as a percentage, it is seen that almost 79% of the total municipal 
waste is disposed of the landfills while 21% is recycled or recovered. Most of the waste produced in the city 
enters the flow through waste landfilling rather than recycling or recovery. It is also found that the contribution 
of informal waste pickers into the system is not small as they can segregate almost 14% of the waste which 
enters the collection system. On the other side, waste segregation practiced by locals by the incentive of the 
municipality is only 6%, which is much smaller than the effectiveness of informal recycling. 
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Figure 1. Schematic View 

It is also seen from Figure 2 that the amount of waste entering to the stock of compost and recovery is 1 600 
tonnes/day. While almost 5% (75 tonnes/day) of this amount is recycled, 23% (367.5 tonnes/day) of waste is 
sent to be recovered as refuse-derived fuel. This fuel, which has a high calorific value, is then used into produce 
cement at energy production facilities as a secondary material (Sezer, 2009; Yildiz et al., 2009).

Figure 3 provides a detailed sub-system for the “Compost and Recovery” stock parameter in Figure 2. As seen 
from Figure 3, 1 600 tonnes of waste is sent to mechanical sorting. Fine materials (under sieve) go to com-
posting as it is mostly organics in small pieces. Coarse materials (above sieve) is sent to manual segregation 
to be segregated as recyclables, high calorific content waste for refuse-derived fuel, green waste for parks and 
gardens and the remaining part, which is diverted to landfilling.   Waste sorting activities in Figure 3, take 
place to pick recyclable and recoverable material out of waste and to produce compost for the green areas and 
children playgrounds.

Figure 2. Materials Flow Model for Istanbul  (Unit: tonnes/year; E: Export Flow)



630

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Figure 3.  Sub-system of “Compost and Recovery”

CONCLUSION AND DISCUSSION

Improving waste management has gained importance with the increasing environmental awareness in the 
world. Techniques for energy production by using wastes are being researched by public and private sector 
on a broad scale. However, the largest part of the waste in Istanbul sent to landfilling rather than recycling or 
recovery. It is obvious that energy generation from organic waste offers a solution for two problems; it pre-
vents the wastes accumulating in landfill sites and it also creates available energy that would otherwise been 
generated from other sources. For this reason, it is necessary to provide incentives to improve recycling and 
composting in the city. 

Most of the recyclables are captured from solid wastes by waste pickers who sell them to scrap dealers. With 
washing and polishing processes, these valuable materials are regained for the market. Waste means resource 
for millions of poor people. As presented by Wilson et al. (2010), recycling is predominantly conducted by an 
informal recycling sector in many developing cities. Therefore, it is suggested for municipalities to build long 
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term collaborations with waste pickers to increase the efficiency of whole provincial recycling system and also 
to reduce the unemployment rate.
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Öz: Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, yoğun fosil yakıt kullanımının neden olduğu iklim 
değişikliği de dâhil olmak üzere bazı olumsuz çevresel sorunları hafifletmek için büyük potansiyele sahiptir. 
Hızlı kurulması, teknolojiyle gelişmesi ve maliyetleri düşürmesinden dolayı, güneş enerjisi, gelecekteki enerji 
sistemlerinin önemli bir kısmını oynayacaktır. Buna göre, güneş ışınım şiddetinin geniş bir aralıkta en verimli 
şekilde kullanılabilmesi için tesislerin kuruldukları bölgede ya optimum açıda olması gereklidir ya da güneşten 
gelen ışınların tamamına yakınını dik alacak şekilde hareketli sistemler ile dizayn edilmelidir. Ülkemizde ve 
hatta dünyada en fazla yaygın olan santral çeşitleri sabit açılı güneşi takip etmeyen sistemlerden oluşmaktadır. 
Bu santraller kurulurken belirli simülasyonlardan faydalanılarak belli bir açı bulunmaktadır. Bizim yaptığı-
mız bu çalışmada gerek güneş takipli sistemin performansı, gerekse simülasyon değerleriyle sabit bir şekilde 
dizayn edilmiş gerçek saha koşullarında çalışan eşdeğer santrallerin performans ve verimlilik değerleri kar-
şılaştırılacağından; fiyat performans oranları net olarak belirlenebilecek ve yapılacak santral tipleri için karar 
verme daha da kolaylaşacaktır. Güneş takip sistemleri ışınım sensörleri aracılığıyla güneşten alabileceği en ve-
rimli pozisyona göre hareket ederken, açık çevrimle çalışan ve meteoroloji verilerine dayanan çok yıllık güneş 
verileri kullanılarak basit bilgisayar, PLC gibi elemanlar ile ayrıca dizayn edilir. Bizim yaptığımız çalışmada 
üç farklı santral tipi kullanılarak olası bütün kriterler açık çevrim kontrollü PLC yazılımı ile hareket sağlanarak 
üretim farklılıkları değerlendirilmiştir. Yapmış olduğumuz bu araştırmaya göre, 4 eksen takipli sistemlerin 2 
eksenli bir sisteme göre verimlilik oranı sonbahar aylarında ortalama %21 daha yukarı seviyede olmasına kar-
şın, sabit açılı sistemlere kıyasla yaklaşık %24 daha fazla enerji ürettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güneş ışınım şiddeti, simülasyon, açık çevrim, PLC, 4 eksen takipli sistem

GİRİŞ

Yenilenebilir enerji kaynakları; doğaya saldığı karbon emisyonu oranlarıyla çevre dostu olması, doğal kaynaklı 
olmasından dolayı dışa bağımlılığı azaltması gibi hususlar göz önüne alındığında oldukça önemli kaynaklar-
dır. Yenilenebilir enerji kaynakları başlıca güneş enerjisi olmak üzere; hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biokütle ve 
dalga enerjileri olarak da çeşitlendirilebilmektedir. Güneş enerjisi bu listedeki enerji çeşitlerinden en önemlisi 
olmakla birlikte, diğer enerji türlerine de dolaylı ya da dolaysız etkisi bulunduğu söylenebilir. 2019 yılı ilk 
yarısı itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı şekil 1. de verilmiştir. 14

14  https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik
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Şekil 1. Kurulu gücün kaynak bazında dağılımı (ETKB, 2019 ilk yarıyıl)

Yukarıdaki grafikteki verilere göre, Güneş Santrallerinin ülke genelindeki payı %6 seviyelerindedir. Bu oran, 
02.10.2013 tarihli, 28783 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üreti-
mine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılan tesisler ile bu seviyelere kadar ulaşmıştır. 15Benzer şekilde; 
12.05.2019 tarihli ve 30772 sayılı resmi gazete de yayınlanan yönetmelik kapsamında, 16çatı ve cephe uygu-
lamalarına yönelik Güneş Santralleri kurulması kapsamında uygulanacak olan yeni tesisler ile birlikte bu oran 
çok daha yukarılara çıkacak ve elektrik enerjisi üretiminde güneşin payı daha fazla önem kazanacaktır.

AMAÇ

Düzensiz saha yerleşimleri / kurulumları, mevcut çatı düzenleri ve tecrübesiz uygulamalar neticesinde za-
ten verimsiz olan güneş panellerinin verimleri daha da düşmekte ve yapılan yatırımların geri dönüş süreleri 
artmaktadır. Bu ve benzeri durumların vermiş olduğu negatif etkileri bertaraf etmek ya da verimsiz olan pa-
nellerden alınabilecek maksimum değeri elde etme adına santral kurulumlarının dizayn edilmeden önce en 
yüksek verimin alınabileceği optimum şartlarda kurulması önem arz etmektedir. Ülkemizde yapılan santraller, 
özel şirketlerin bilgisayar ortamında hazırlamış oldukları geçmiş ışınım değerlerine göre hazırlanmış olan 
matematiksel modelleme kriterleri çerçevesinde uyguladıkları simülasyon neticesinde ortaya çıkan sabit açılı 
santraller ile optimum şekilde dizayn edilmektedirler. Bizim yapmış olduğumuz çalışmadaki amaç ise gerçek 
saha koşulları atında ve gerçek değerler ile %100 e yakın bir gerçeklik ile verimlilik analizi ve üretim hesap-
laması yapmaktır.

15  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm
16  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131002-3.htm
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KAPSAM

Yaptığımız bu çalışmada, Osmaniye’ nin Kadirli İlçesinde, aynı güç ve konumda olan, üç farklı çalışma siste-
mine sahip santral tipi ile karşılaştırmalı verimlilik analizi yapılmıştır. Her bir santral; aynı sıcaklık, aynı ısı, 
aynı kirlenme ve aynı diğer çevresel koşulların etkisinde olduğundan, bu değişkenler sabit kabul edilip yalnız-
ca üretim değerleri karşılaştırılmıştır. 

Her bir santralde; 2KW Goodwe marka inverter ve 3 adet seri bağlı Yingli Marka 255 Wp gücünde solar panel 
kullanılmıştır. Kullanılan kablo kesit ve uzunlukları da ayrıca eşit tutulmuştur.

YÖNTEM

Kullanılan Malzemelerin Elektriksel Özellikleri

Santrallerin kurulumunda temel malzemeler olan İnverter ve PV panellere ait elektriksel özellikleri içeren 
detaylar aşağıdaki tablolarda mevcuttur.

Tablo 1. GW2000-NS Elektriksel Özellikleri, YINGLI Solar Panel Elektriksel Özellikleri 1718

i. Birinci santral tipi; 

Bulunduğumuz konumdaki santral tipleri incelenerek, yapılan tesislerde güney yönünde güneşe 250 lik açıyla 
kurulan tesisler ile aynı değerde monte edilmiştir. Burada çalışma süresi boyunca yalnızca güneye 250 sabit 
bakılı olan bir tesisin üretim verileri alınmıştır. 

17  http://www.goodwe.com.tr/media/files/ns%20seri%20datasheet.pdf  ( 05.12.2019)
18  https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/4F37/C141/6C65/6629/D59B/  C0A8/28BC/EC37/Panel_

Solar_Yingli_235_EN.pdf (05.12.2019)
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Resim-1: Sabit Açılı Santral (GES-1), Şekil-2. GES-1 Üretim Değerleri

ii. İkinci santral tipi; 

Güneşin yıllık hareketine göre Kuzey – Güney yönünde güneşi takip eden bir santral tesis edilmiştir. Bu tesiste 
çalışma süresi boyunca güneş ışığını öğlen saatlerinde 900 lik açıyla almaktadır. Dolayısıyla sabit tesislere göre 
daha verimli bir santral inşa edilmiştir. Çalışma süresi boyunca alınan üretim verileri ile sabit olan santraller 
ile arasındaki üretim farklılıkları değerlendirilmiştir. 

 

Resim-2: Çift eksen takipli Santral (GES-2), Şekil-2. GES-2 Üretim Değerleri

iii. Üçüncü santral tipi; 

Güneşin günlük ve aylık hareketlerine göre pozisyon alan bir santral tesis edilmiştir. Günlük hareket; Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı’nın güneşin doğuş 
– batış verileri kullanılarak S7-1200 PLC ile güneşin günlük hareketi takip edilmiştir. 19Güneş takip yazılımı 
%100 kendi algoritmalarımızla yazılmış olup, güneşi en verimli şekilde takip edecek şekilde oluşturulmuştur. 
Sensör, hataları, havanın bulutluluğundan kaynaklı ışığın dağınık gelmesi gibi durumlar bertaraf edilerek gayet 
stabil bir algoritma kurulmuştur. Mevsimlik hareket ise güneşin kuzey-güney istikametindeki yıllık hareketi 
oransal olarak hesaplanarak PLC tarafından kontrol edilip güneşi takip etmesi sağlanmıştır. Böylelikle günün 
her anında güneş ışığının panellere her zaman 900‘  lik açı ile gelmesi sağlanarak güneşten maksimum verim 

19  http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/dogus-batis/Osmaniye.htm
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alınması sağlanmıştır. Yıllık hareket için yazılan programlama GES-2 santralinin kontrolü için de ayrıca kul-
lanılmıştır. Üretim süresi boyunca alınan veriler diğer santral tiplerindeki üretim verileriyle karşılaştırılmış ve 
aralarındaki üretim farklılıkları değerlendirilmiştir. 

 

Resim-3. Dört Eksen Takipli Santral (GES-3), Şekil-3. GES-3 Üretim Değerleri

BULGULAR

Üretim değerlerine ait veriler GoodWe İnverterlere ait SEMS PORTAL sayfasından on-line izlenerek yapıla-
bilmekte ya da geçmişe yönelik üretim raporlaması alınabilmektedir. Aynı zamanda veri kaybını engellemek 
için KAEL enerji analizörleri kullanılarak ikinci bir izleme de ayrıca yapılmaktadır. Yukarıdaki üretim değer-
leri, her iki izleme modülünden alınan verilerin sonucunda oluşmuş grafiklerdir. Aşağıdaki Resim-4 ve Şekil-
5’te üç santrale ait genel görüntüler ve 2019 Eylül- Ekim ve Kasım aylarına ait karşılaştırmalı üretim değerleri 
verilmektedir.

 

 

             Resim-4. Santral Genel Görünümü                  Şekil-5. Santral Üretim Değerleri

Yukarıdaki verilere bakıldığında, aynı zaman dilimlerinde üç farklı sistemin üretmiş olduğu enerji miktarları 
arasında farklılıklar görünmektedir. Bu verileri incelediğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliyoruz.

Eylül, Ekim ve Kasım Aylarında;

GES-1 tesisinin toplam enerji üretimi : 274,3 kWh

GES-2 tesisinin toplam enerji üretimi : 282,9 kWh
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GES-3 tesisinin toplam enerji üretimi : 342,1 kWh

Aradaki oranları hesaplayacak olursak;

((342,1 kWh - 274,3 kWh) / 274,3 kWh)*100 = %24.717 (GES-3 ve GES-1 karşılaştırması)

((282,9 kWh - 274,3 kWh) / 274,3 kWh)*100 = %3,13 (GES-2 ve GES-1 karşılaştırması)

Dört eksen takipli bir sistem ile sabit bir sistem arasındaki üretim farkı %24 seviyelerindeyken, iki Eksen ta-
kipli bir sistem ile sabit bir sistemin arasındaki üretim farkı %3,1 seviyelerindedir.

SONUÇ

Bu çalışmada Gölge, kirlilik, sıcaklık ve diğer koşullar eşit kabul edilerek aynı iklim ve ortam koşullarında 
bulunan 3 farklı santral tipi Osmaniye’nin Kadirli ilçesi için değerlendirilmiştir. Üretim verileri her bir santral 
için ayrı ayrı toplanmıştır. Veri toplama işlemleri Sems Portal ve Kael Enerji analizörleri yardımıyla toplanmış-
tır. Elde edilen verilere göre, 3 aylık periyotta 4-eksenli bir santralin sabit bir santrale göre %24,71 daha verim-
li olduğu ve 2-eksenli bir santralin sabit bir santrale göre %3,13 daha fazla enerji ürettiği sonucuna ulaşılmıştır.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik ( 06.11.2019)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131002-3.htm

http://www.goodwe.com.tr/media/files/ns%20seri%20datasheet.pdf  ( 05.12.2019)

https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/4F37/C141/6C65/6629/D59B/C0A8/28BC/
EC37/Panel_Solar_Yingli_235_EN.pdf  (05.12.2019)

http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/dogus-batis/Osmaniye.htm
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ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN VERİ AMBARI TASARIMI

DATA WAREHOUSE DESIGN FOR CALL CENTERS

Gurbet ALPAY SALBACAK 1, Serkan DOĞAN 2,  Mehmet Fatih AKAY 3 , Sevtap ERDEM 4

1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı, Comdata Türkiye, İstanbul/Türkiye (Sorumlu Yazar)
2 Yazılılm Geliştirme ve İş Zekası Bölüm Müdürü, Comdata Türkiye, İstanbul/Türkiye

3 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Adana/Türkiye
4 Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Adana/Türkiye

Öz: Veri ambarı, bir işletmenin ya da kuruluşun değişik birimleri tarafından toplanan verilerden değerli olan-
larının, gelecekte analiz işlemlerinde kullanılmak amacıyla işletimsel veritabanından farklı bir ortamda tutul-
duğu bir veri deposudur. Veri ambarlarındaki veriler şirketlerde raporlama, sorgulama ve stratejik seviyedeki 
kararların alınması için kullanılabilmektedir. İşletimsel veri tabanındaki veriler, veri ambarına taşınırken bir 
takım süreçlerden geçirilmektedir. Bu süreçler değerli olan verilerin ayıklanması, ayıklanan verilerin temizlen-
mesi ve formatlanmasını kapsamaktadır. Böylece veri ambarları; verilerin kolay, hızlı ve doğru biçimde analiz 
edilmesi için özelleştirilebilmektedir. Bu işlemler için Ayıklama, Dönüştürme ve Yükleme süreçleri uygulan-
maktadır. Bu çalışmada, COMDATA çağrı merkezi dijital dönüşüm projesi kapsamında veri ambarı tasarımı 
yaparak,  çağrı merkezi müşterilerinin bütün müşteri deneyimlerini kapsayan bir hizmet sunmayı amaçlamıştır. 
Müşterilerin farklı kanallardaki çağrı merkezi deneyimlerini veri ambarı yapısı altında toplayarak, uçtan uca 
bir analizin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Veri ambarında dinamik bir mimari kullanılmıştır. Bu mimari 
sayesinde yeni müşteri eklenmesi ya da mevcut müşterilerin güncellenmesi sırasında bir çok işlem otomatik 
olarak yapılmakta, böylece hem insan gücünden tasarruf sağlanmakta, hem de manuel işlemlerdeki hata payı 
sıfıra indirilmektedir. Kullanılan dinamik veri ambarı mimarisi, müşteri bazlı olarak izole veri tabanlarının 
otomatik olarak oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sayede, hem performans artışı sağlanmakta, hem de gü-
venlik önlemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, izole veritabanlarının bulunması Uygulama Programlama Arayüzü 
hizmet modeline de uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Ambarı, Çağrı Merkezi, Veri Analizi, Raporlama, İş Zekası

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte verilerin önemi daha da artmıştır. Şirketler, kullanılan yeni teknoloji-
lerin yanında stratejik kararlar alabilmek ve doğru karar destek mekanizmalarını kullanabilmek için veriye ih-
tiyaç duyarlar. Ancak, anlamlandırılamamış verilerin analizlerini yapmak güçtür. Aynı zamanda bir çok farklı 
kaynaklardan gelen verilerin raporlanması hem maliyet, hem de sarf edilen efor bakımından kullanışlı değildir.  
Bu noktada veri ambarları istenilen çözüm olur. Veri ambarları, farklı platformlardaki verileri tek bir veritabanı 
altında toplayarak  oluşturulan ilişkisel verilerin daha kolay, hızlı ve doğru bir şekilde sorgulanmasını sağlarlar.

Özellikle çağrı merkezi gibi altyapısal olarak çok çeşitlilik gösteren bir sektörde canlı veritabanlarından analiz 
yapmak neredeyse imkansızdır. Comdata Türkiye gibi 100’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veren bir çağrı 
merkezinde canlı sunucular üzerinden raporlar üretmek hem riskli, hem de maaliyetli bir iştir. 
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AMAÇ

Çağrı merkezinde Inbound (Gelen) ve Outbound (Giden) çağrıların yapıldığı altyapılar birbirinden farklılar 
göstermektedir. Bunun yanı sıra IVR (Interactive Voice Response) ve CRM (Customer Relationship Manage-
ment) verileri de farklı sunucularda tutulmaktadır. Outbound aramaların yapıldığı sistemlerde binlerce farklı 
formatta arama verileri mevcuttur. Her bir müşterinin veri desenleri ve kampanya bilgileri birbirinden farklılık 
göstermektedir. Mevcut yapıda bu verileri raporlama platformlarında birleştirip yapmak imkansızdır. Bu nok-
tada Comdata tüm verilerin veri ambarı yapısı altında birleştirilip doğru ilişkilendirilerek uçtan uca bir analizin 
yapılmasını hedeflemektedir. 

KAPSAM

Comdata’nın faaliyet konusu Inbound ve Outbound çağrı merkezi ve müşteri deneyimini kapsayan bir dış kay-
nak kullandırma hizmetidir. Outbound Çağrı Sistemleri olarak ININ ve SYTEL kullanılırken, Inbound Çağrı 
Sistemi olarak AVAYA, Çağrı Kalitesi Değerlendirme Sistemi olarak ONSOFT kullanılmaktadır.Ancak her sis-
temi her müşteri kullanmamaktadır. Bu nedenle, her müşteriye ayrı yapılarda hizmet sunulmaktadır. Projenin 
amacı farklı sistemlerde bulunan verileri tek bir sistem altında toplayarak, farklılaştırılan raporlama ve analiz 
hizmetlerini kurumsal bir şablon haline getirebilmektir. (Şekil 1, Şekil 2)

                            

Şekil 1. Comdata’da kullanılan sistemlerin dağılım       Şekil 2. Comdata’da 1’den fazla kullanılan ürün  
                                                                           yüzdeleri

Kurumsal müşterilere çağrılar, sistemlerde VDN (Vector Directory Number), Skill (Beceri) gibi tanımlama-
larla ayrılmaktadır. Hangi müşteriye hangi kategoride çağrı geldiği bilgisi bu tanımlamalar ile ayrılmakta ve 
yazılan her sorguda bu kriterler kullanılmaktadır. Yeni oluşturulan veri ambarı yapısında her kurumsal müşteri 
için izole veri ambanı mevcuttur. Bu yöntemle template olarak oluşturulan referans veri ambarı baz alınarak 
tüm müşteri tanımlamalarına göre otomatik olarak veri ambarlarını oluşturulmaktadır.

YÖNTEM

İş Zekası sisteminin müşteri bazında ölçeklendirilebilir olması ve üst düzey bir gizlilik için modelde müşteri 
ayırımı yapılması gerekmektedir. Yani, diğer bir ifade ile, her müşterinin verisinin bir diğerinden izole edilmesi 
gereklidir. Müşteri ayırımı yapmak için çeşitli yöntemler vardır. 

• Tek ve büyük bir veritabanı, şema bazlı müşteri ayırımı (Schema Based Tenant)
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• Tek ve büyük bir veritabanı, satır bazlı müşteri ayırımı (Row Based Tenant with Tenant Id)

• Büyük müşteriler için ayrı, küçük müşteriler için gruplayarak birden fazla müşteri verisinin tek bir veritaba-
nında olduğu ayırım (Hybrid Sharded Tenant)

• Her bir müşteri için ayrı bir veritabanı olan ayırım (Database Per Tenant)

Müşteri verileri arasında katı bir güvenlik olması ve her bir müşteri için yine kendine özgü özelleştirilmelerin 
yapılabiliyor olması gerekliliğinden her bir müşteri bazında ayrı, sadece o müşteriye özel bir DWH veritabanı 
(Database Per Tenant) yöntemi esas alınmıştır. 

Izolasyon müşteri bazında sağladığında her bir müşteri veritabanının kendi kendine kapalı devre çalışabiliyor 
olması gerekmektedir. Yani, bir müşterinin veritabanındaki bir hata nedeniyle diğer bir müşteri etkilenmeme-
lidir. 

Kapalı devre müşteri veritabanı içerisinde tüm ürünlere ait nesneler yer almakta ancak müşterinin ilgili ürünü 
kullanmıyor olması durumunda tablolar boş kalmaktadır. Tabloların kullanılmasa bile yaratılmasının sebebi 
standart raporların SQl sorgularının ve ETL paketlerinin çalışma zamanında hata vermemesini sağlamaktır. 
Ayrıca bu yöntem ile müşteri ürünü kullanmaya başladığı zaman tanım yapılmasıyla otomatik olarak yine 
tablolar dolacaktır.

Veri ambarları temelde 3 öğeden oluşur. Olaylar (Fact), boyutlar (dimension) ve ölçekler (measure) 1. Veri 
ambarlarındaki fact tablolarda sadece transactional veriler bulunur. Bunların tamamı sayısal değerlerdir. Aynı 
zamanda dimensional verilerin sayısal karşılıklarını da içerir. Genelde ID olarak tutulurlar ve bu ID’lerin kar-
şılıkları da dimension tablosunda tutulan tanımlamalarıdır.

Ham verilerin bulunduğu sunucular üzerinden veriler bazı işlemlerden geçirilerek ilgili tablolara doldurulurlar. 
Bu işlemler için Ayıklama (Extract), Dönüştürme (Transform) ve Yükleme (Load) süreçleri uygulanmaktadır 
(ETL). Veri ambarı bir işletmede karar vericiler için belirlenen konu üzerinde veriye ait çözümlemeye odakla-
nır. Kullanılmayacak verileri hariç tutar, konu dışındaki verileri içeriye almazlar bu sayede veri ambarı verinin 
homojen yapıda olup basitleştirilmesini sağlamaktadır2. Bu nedenle kullanılacak veriler önce ayıklanır  (ext-
ract).  Farklı kaynaklardan gelen verilerin hepsi aynı formatlarda bulunmadığı için belirli formata dönüştürülür 
(transform) ve bir sonraki işlemde ise tablolara  yüklenir (load). Böylece analiz edilip raporlanacak temiz bir 
veri seti oluşturulmuş olunur. Verilerin entegrasyon süreçlerinde ETL araçları kullanan kurumlar, verilerinin 
kalitesi, güvenilirliği, uyumluluğu ve geçerliliği sayesinde verimli bir iş zekası ortamı oluşturabilirler3. Bu 
projede ETL süreçleri için SSIS (SQL Server Integration Services) kullanılırken veritabanı olarak SQL Server 
tercih edilmiştir.
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Şekil 3. Oluşturulan template veritabanı modeli ve müşteri bazında kullanılan sistemlere göre dağıtımları

Yüze yakın farklı kurumsal müşterisi bulunan bir çağrı merkezinde bu işlemler için tek tek SSIS paketleri oluş-
turmak oldukça maliyetlidir. Bu nedenle .net core ile yazılan ve SSIS paketinin içine gömülen bir .dll sayesin-
de, referans veritabanı modelini her bir kurumsal müşteri için bu paketleri kolonlayarak verilerin yüklenilmesi 
sağlanıyor. Aynı anda bir çok paralel paket veri aktarımlarını sağlıyor. (Şekil 3.)

BULGULAR

Her bir müşteri için ayrı bir veritabanı projesi yaratmak, iş yükü otomatize edilmediği takdirde yönetilebilir 
değildir. Değişikliklerin kolaylıkla yapılabilmesi, yönetimin bir elde toplanabilmesi için model/global verita-
banı projesi kullanılmıştır ve bu ortak veritabanı projesi dahilinde yapılan değişikler müşteri bazında “Publish 
Profile” yaratılarak otomasyon yardımı ile geceleri müşteri veritabanlarına geçilmiştir.

Raporlama birimi artık her kurumsal müşteri özelinde rapor hazırlayıp uzun sorgularla yüksek maliyetler ye-
rine daha hızlı, analitik raporlar çıkarabilmektedir. Yeni kurumsal bir müşteri sisteme dahil olduğunda SSIS 
üzerinden yönetilen MasterData veritabanı yapısı ile ufak tanımlamalar yaparak tüm altyapısal süreçlerin oto-
matik olarak oluşturulması sağlanmıştır. Tablolarda yapılacak bir değişiklik yüze yakın kurumsal müşteri ve-
ritabanında yapılmak istenildiğinde SSIS üzerindeki ana veritabanı üzerinden yapıldığında tüm veritabanları 
otomatik olarak update edilmektedir. Bu işlem hem insan gücünden tasarruf sağlarken, hem de hata payını en 
aza indirgemektedir. 

SONUÇ

Tasarlanan veri ambarı yapısı çağrı merkezi sistemlerinden bağımsız olarak birden fazla kurumsal müşterisi 
olan firmalara  uyarlanabilir. Özellikle farklı yapılarda olan kullanılan sistemlerin farklılığı göz önüne alındı-
ğında başka sektörlerde de rahatlıkça entegre edilebilir olan veri ambarı tasarımı insan gücünden büyük ölçüde 
tasarruf sağlamıştır. Oluşturulan analitik metodlar sayesinde veriler hızlıca analiz edilebilmekte ve uygun gör-
selleştirme metodları ile raporlanabilmektedir. 
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DÖNEN OLUKLU DİSK ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ İNCELENMESİ

Musa ÖZKAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bilecik / Türkiye
Öz: Dönen disk akışları, üç boyutlu sınır tabaka akışlarının güzel bir örneğidir. Durgun bir akışkan içerisine 
yerleştirilmiş olan diskin dönme hareketi sonrasında, disk yüzeyindeki akışkan da yüzeydeki kaymama koşu-
lundan dolayı, disk ile aynı hızda dönmeye başlamaktadır. Akışkanın bu doğrultudaki hareketine teğetsel hız 
bileşeni denmektedir. Buna ek olarak, dönme hareketinin yarattığı merkezkaç kuvveti, akışkanı diskin mer-
kezinden dış kenarına doğru harekete geçirmektedir. Bu doğrultudaki akışkan hareketi ise radyal hız bileşeni 
olarak isimlendirilir. Sistemin kütle korunumunun sağlanması için de diskin üzerinde disk yüzeyine doğru bir 
akış oluşur. Eksenel hız bileşeni olarak adlandırılan bu bileşen, radyal yöndeki kütle kaybını dengelemekte-
dir. Bu şekilde dönen bir disk üzerinde oluşan üç boyutlu sınır tabaka akışı ile mühendislik uygulamalarında 
uçak kanatları üzerinde ve rüzgar türbin kanatları üzerinde de karşılaşılır. Bu sebeple, bu tip sınır tabakalarda 
laminerden türbülansa geçiş mekanizmasının anlaşılabilmesi büyük önem taşımaktadır ve dolayısıyla pek çok 
sayısal ve deneysel araştırmalara konu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da dönen disk üzerinde oluşan 
üç boyutlu sınır tabaka akışı deneysel olarak incelenmiş ve laminerden türbülansa geçiş bölgesi tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle yüzeyi pürüzsüz bir disk üzerindeki hız alanı grafikleri sıcak tel anemomet-
resi akış görüntüleme yöntemiyle elde edilmiş ve türbülansa geçişin hangi Reynolds sayısı aralığında olduğu 
saptanmıştır. Daha sonra disk üzerine, disk ile eş merkezli olacak şekilde dairesel bir oluk açılmıştır. Türbülans 
tetikleyici mekanizma olarak kullanılan bu oluk ile elde edilen hız alanları, pürüzsüz yüzeye sahip disk için 
elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak türbülans mekanizması anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akış Görüntüleme, Dönen Disk Akışı, Laminerden Türbülansa Geçiş

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Üç boyutlu sınır tabaka akışları ile pek çok önemli mühendislik uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu uygula-
malardan en önemlileri, rüzgar türbin kanatları ve de yüksek süpürme açısına sahip uçak kanatları üzerinden 
olan akışlardır (Lingwood, 2015). Her iki tip kanat profili üzerinde de oluşan sınır tabakalar radyal hız bileşe-
nine sahiptirler ve de çapraz akış karasızlığına maruzdurlar (Rayleigh, 1916). Bu tip sınır tabaka akışlarının la-
minerden türbülansa geçiş mekanizması bu kararsızlık kriterine bağlıdır ve yukarıda bahsedilmiş olan oldukça 
özenli çözümler isteyen mühendislik uygulamalarında kullanıldığı için bu mekanizmaya etki eden faktörlerin 
hassasiyetle incelenmesi çok önemlidir.

Bu önemden dolayı bu tip üç boyutlu sınır tabakalar sayısal ve deneysel olarak pek çok araştırmacı tarafından 
incelenmiştir. Navier-Stokes denklemlerinin benzerlik çözümünün (Kármán, 1921), dönen disk akışı için elde 
edilmiş olması sayısal incelemelerde özellikle stabilite analizlerinin yürütülmesinde büyük kolaylık sağlamak-
tadır. Sayısal incelemelerin yanı sıra, üç boyutlu sınır tabaka akışlarının deneysel olarak da çalışılması dönen 
disk deney düzenekleri ile sağlanmaktadır. Akışkan olarak hava (Imayama, 2012) veya su (Colley, 1999) kul-
lanan dönen disk deney düzenekleri, üç boyutlu sınır tabaka akışlarının tipik temsilidirler ve kullanım kolay-
lıkları ve tekrarlanabilirlikleri deneysel çalışmalarda büyük avantaj sağlamaktadır (Özkan, 2016).
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AMAÇ

Bu çalışmada, farklı yüzey karakteristiklerine sahip diskler kullanılarak, üç boyutlu sınır tabaka akışı deneysel 
olarak incelenmiştir. Akış görüntüleme tekniği olarak sıcak tel anemometresi kullanılmıştır. Sıcak tel anemo-
metreleri, özellikle sınır tabakalar için tasarlanmış olanlar, akış içerisindeki türbülans mekanizmalarını tespit 
etmede oldukça etkilidir. Bu akış görüntüleme yöntemi kullanılarak, disk üzerindeki sınır tabaka içerisinde 
laminerden türbülansa geçiş bölgesinin, farklı yüzey yapılarında hangi Reynolds sayılarında gerçekleştiğinin 
bulunması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar, incelenen dönen disk deney düzeneğinin üç boyutlu sınır 
tabaka akışlarının tekrarlanabilir bir temsili olduğu için bu tip sınır tabaka akışları ile karşılaşılan her türlü 
mühendislik uygulamalarını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, Şekil 1’de görülen, akışkan olarak su kullanan dönen disk deney düzeneği kullanılmıştır. Bir su 
tankı tabanına yerleştirilmiş olan disk bir motor sayesinde istenilen açısal hızda döndürülmekte ve çalışılması 
amaçlanan Reynolds sayısı aralığı sağlanmaktadır. Prob tutucuya bağlanmış olan sıcak tel probu disk üzerinde 
istenilen yarıçap ve yüksekliğe ayarlanıp, sabitlenebilmektedir.
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Şekil 1. Dönen disk deney düzeneği (Özkan, 2016).

Şekil 2, kullanılan deney düzeneğinin şematik bir gösterimidir. Deneysel ölçümler esnasında suyun sıcaklığı 
20°C’de sabit tutulurken, su tankı hava pompaları üzerine oturtularak motordan kaynaklanan titreşimlerin sö-
nümlenmesi ve akışa etki etmemesi sağlanmıştır. Sıcak tel probu, anemometreye ve de analog-dijital dönüştü-
rücü ile bilgisayara bağlanmış, bu sayede anemometrede ölçülen voltaj değişimleri bilgisayara kaydedilmiştir.
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Şekil 2. Dönen disk deney düzeneğinin şematik gösterimi (Özkan, 2016).

Şekil 3. Yüzeyine dairesel tek oluk açılmış disk (Özkan, 2016).



648

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Bu çalışmada farklı yüzeylere sahip iki adet disk kullanılmıştır. Bir tanesi camdan yapılmış ve dolayısıyla 
pürüzsüz kabul edilebilecek yüzeye sahip olan disktir. Diğer disk ise alüminyumdan üretilmiş ve yüzeyine, 
disk ile eş merkeze sahip bir oluk freze yardımı ile açılmıştır. Bu oluğun çapı 180 mm, derinliği ise 1 mm’dir.

Sıcak tel probu disk üzerinde istenilen yarıçapa ve yüksekliğe hareket ettirilerek istenilen Reynolds sayısı elde 
edilmiştir. Reynolds sayısı bu akış tipi için aşağıdaki denklemle verilmiştir.

= √Ω  2

Burada Ω diskin açısal hızını, probun disk üzerinde bulunduğu yarıçapı ve de suyun kinematik viskozitesini 
temsil etmektedir.

BULGULAR

Şekil 4. Pürüzsüz yüzeye sahip cam disk için elde edilen hız alanı

Şekil 4, pürüzsüz disk üzerinde sıcak tel probunun farklı yarıçaplara yerleştirilerek elde edilmiş olan hız ala-
nını göstermektedir. Bu grafikteki yatay eksen diskin bir tam tur dönüşünü belirtmektedir. Sağ yandaki dikey 
eksen Reynolds sayısı, sol yandaki dikey eksen de probun bulunduğu konumdaki çizgisel hızın m/s cinsinden 
ifadesidir. Bu sonuçlar diskin 60 tur dönüşünün topluluk (ensemble) ortalaması alınarak elde edilmiştir. Şekil 
4 incelendiğinde yaklaşık olarak = 280 değerine kadar probdan alınan ölçümlerde çok fazla dalgalanmalar ol-
madığı görülmektedir. Bu Re sayısına kadar olan bölgeye laminer bölge denebilir. Daha sonra = 280 ve = 410 
aralığında hız grafiklerinde, Re sayısı ile birlikte genlikleri artan dalgalar izlenmeye başlamaktadır. Bu bölge 
de laminerden türbülansa geçişin tetiklenmeye başladığı geçiş bölgesi olarak tanımlanabilir. Yaklaşık olarak 
= 480 değerine kadar hız izleri takip edildiğinde 30-31 adet dalga sayılabilmektedir. Bu değer, disk yüzeyine 
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göre sabit olan bu “hareketsiz vorteksler” için literatürde verilmiş olan değer aralığındadır (Gregory, 1955). 
Tamamen türbülanslı akış = 480 değerinin üzerine çıkıldığında görülebilmektedir.

Şekil 5. Tek oluklu yüzeye sahip alüminyum disk için elde edilen hız alanı

Şekil 5 ise yüzeyi oluklu olan disk için elde edilmiş hız alanını içermektedir. Bu veriler alınırken diskin dönme 
hızı öyle ayarlanmıştır ki oluğun disk üzerindeki pozisyonu = 252 değerine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 
akışın laminerden türbülansa geçişi = 252’de bu oluk kullanılarak tetiklenmiştir. Bu etki Şekil 5’te = 252 ile = 
368 aralığında, geçiş bölgesi olarak görülmektedir. Re sayısı yaklaşık olarak 368 değerinin üzerine çıktığında 
akışnı tamamen türbülanslı olduğu gözlemlenmektedir. Ek olarak, kullanılan oluğun ≅ 300 üzerine çıktığında, 
hız izlerinde çok büyük salınımlara sebep olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan su-tabanlı dönen disk deney düzeneği ve de sıcak tel anemometresi akış 
görüntüleme yöntemi ile üç boyutlu sınır tabaka akışları içerisindeki hız alanları elde edilmiştir. Tek oluklu 
yüzey yapısına sahip disk üzerinde oluşan sınır tabaka incelendiğinde oluğun laminerden türbülansa geçişi te-
tiklediği net şekilde görülmüştür. Bunun yanı sıra pürüzsüz disk üzerinde elde edilen hız alanları incelendiğin-
de yaklaşık olarak 30-31 adet hareketsiz vorteksler olduğu gözlemlenmiştir ki bu değer daha önce literatürde 
verilen değer aralığındadır. Bu deneysel çalışma sayesinde üç boyutlu sınır tabaka akışları içerisindeki laminer, 
geçiş ve türbülanslı bölgeler etkili bir şekilde görselleştirilmiş ve laminerden türbülansa geçiş mekanizmasının 
kontrol edilebilirliği deneyimlenmiştir.



650

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

KAYNAKÇA

Colley, A.J., Thomas, P.J., Carpenter, P.W., Cooper, A.J., (1999). An Experimental Study of Boundary-Layer 
Transition over a Rotating, Compliant Disk. Physics of Fluids, 11 (11): 3340-3352.

Gregory, N., Stuart, J.T., Walker, W.S., (1955). On the Stability of Three-Dimensional Boundary Layers with 
Application to the Flow due to a Rotating Disk. Philosophical Transactions of the Royal Society A Lon-
don, 248 (943): 155-199.

Imayama, S., Alfredsson, P.H., Lingwood, R.J., (2012). A New Way to Describe the Transition Characteristics 
of a Rotating-Disk Boundary-Layer Flow. Physics of Fluids, 24 (031701).

Lingwood, R.J., Alfredsson, P.H, (2015). Instabilities of the von Kármán Boundary Layer.

Applied Mechanics Reviews, 67 (030803).

Özkan, M., (2016). Boundary Layer Transition over Rotating Disks. PhD Thesis, University of Warwick, Co-
ventry, UK.

Rayleigh, J.W.S., (1916). On the Dynamics of Revolving Fluids. Proceedings of the Royal Society A London, 
93 (648): 148-154.

Von Kármán, T., (1921). Über Laminare und Turbulente Reibung. ZAMM – Journal of Applied Mathematics 
and Mechanics, 1 (4): 233-252.



651

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

BETONARME YÜKSEK YAPILARIN TBDY 2018’E GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

Ahmet Akif AKÇORA1, Barış SEVİM2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Yüksek katlı binalar, artan nüfus ihtiyacından dolayı son yıllarda ciddi artış göstermiştir. Özellikle, ticaret 
alanlarında yoğunlaşan yüksek binalar gerek çok fazla oturum alanı kaplamaması gerekse ülkeler için prestij 
olması nedeniyle tercih edilmektedirler. Tabi, bina yüksekliğinin artması, yapıya gelecek deprem kuvvetleri-
nin de artarak yapıda daha fazla etki oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten, meydana gelebilecek olası 
büyük depremlerde can kayıplarını önlemek için bu yapıların deprem performanslarının araştırılması önem 
arz etmektedir. Bu yüzden birçok ülkede yüksek katlı yapıların tasarımı ve değerlendirilmesi için özel şartlar 
istenmektedir. Türkiye’de ise “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018)”, yüksek katlı yapılar 
için özel tasarım ve değerlendirme kuralları getirmiştir. TBDY 2018’e göre yüksek katlı yapıların tasarımı 
yapıldıktan sonra doğrusal olmayan hesap yöntemleri kullanılarak performans değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
Bu çalışmada betonarme bir yüksek binanın TBDY 2018’e göre tasarımı ve değerlendirmesi amaçlanmakta-
dır. Çalışmanın amacına uygun olarak zemin kotu üstü 30 kattan oluşan (HN=108m), çerçeve + perde taşıyıcı 
sistemine sahip betonarme bir bina planlanmış ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. İlk olarak Mod 
Birleştirme Yöntemi (MBY) ile doğrusal analiz yapılmış ve bu analizlere göre yapı elemanları tasarlanmıştır. 
Daha sonra aynı model Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi (ZTADOHY) kullanılarak 
farklı deprem ivme kayıtları altında analiz edilmiş ve TBDY 2018’e göre performans değerlendirmesi ya-
pılmıştır. Modelden elde edilen analiz sonuçları TBDY 2018’de verilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır ve 
yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme yüksek binalar, Performansa dayalı tasarım, TBDY 2018, Zaman tanım ala-
nında doğrusal olmayan analiz.

GİRİŞ 

Yapılar belirli bir yükseklikten veya kattan fazla olması halinde yüksek yapı olarak kabul edilirler. Günümüzde 
yüksek yapıların sayıları gerek Dünyada gerekse Ülkemizde hızla artış göstermiştir. Özellikle İstanbul, Anka-
ra, İzmir gibi büyük şehirlerimizde yüksek katlı yapılar yoğunlaşmaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
2018 (TBDY 2018), deprem tasarım sınıfına bağlı olarak, depremselliği yüksek bölgelerde 70m, depremsel-
liğin düşük olduğu bölgelerde ise 105m yükseklik sınırını aşan binaları yüksek bina olarak tanımlamaktadır 
(Tablo 1). Tablo 1’de BYS, bina yükseklik sınıfını; DTS, deprem tasarım sınıfını; HN ise zemin kotu üstünde 
kalan toplam yapı yüksekliğini göstermektedir. 
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Tablo 1. Bina yükseklik sınıfları

Bina 
Yükseklik 
Sınıfı

Deprem Tasarım Sınıfı ve Bina Yükseklik Sınıfına Göre 
Bina Yükseklik Aralıkları (m)

DTS 1, 1a, 2, 2a DTS 3, 3a DTS 4, 4a

BYS = 1 HN > 70 HN > 91 HN > 105

BYS = 2 56 < HN ≤ 70 70 < HN ≤ 91 91 < HN ≤ 105

BYS = 3 42 < HN ≤ 56 56 < HN ≤ 70 56 < HN ≤ 91

BYS = 4 28 < HN ≤ 42 42 < HN ≤ 56

BYS = 5 17.5 < HN ≤ 28 28 < HN ≤ 42

BYS = 6 10.5 < HN ≤ 17.5 17.5 < HN ≤ 28

BYS = 7 10 10.5 < HN ≤ 17.5

BYS = 8 HN ≤ 7 HN ≤ 10.5

Ülkemizin depremselliği göz önüne alındığında yüksek yapıların deprem davranışı son derece önemli olmak-
tadır. Deprem sırasında bu yapılarda oluşabilecek göçme durumlarında can ve mal kaybı son derece büyük 
olacaktır. Bina yüksekliğinin ve kat sayısının artışına bağlı olarak yapı ağırlığı da artmaktadır. Bu sebeple yapı 
yüksekliğine bağlı olarak deprem etkisi de artmaktadır. 

TBDY 2018 yüksek yapıların tasarımı ve değerlendirmesi için özel esaslar içermektedir. Yönetmeliğe göre 
belli deprem bölgelerinde sınır yükseklikleri aşan binaların tasarımı ve değerlendirmesi, normal binalardan 
farklı olarak yapılmalıdır. Bu çalışmada betonarme yüksek yapıların, TBDY 2018’e göre tasarımı ve değer-
lendirmesi için verilen kuralların irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak zemin kotu 
üstü 30 kattan oluşan (HN=108m), çerçeve + perde taşıyıcı sistemine sahip betonarme bir yapı TBDY 2018’e 
göre tasarımı yapılmış ve deprem etkisi altında performansı değerlendirilmiştir. TBDY 2018’de verilen sınırlar 
değerlendirilmiş, kuralların uygulanmasındaki hususlara dikkat çekilmiştir. 

TBDY2018’e Göre Yüksek Yapıların Tasarım Aşamaları

TBDY 2018’ yüksek yapıların tasarım ve değerlendirmesi üç aşamada yapılmaktadır. İlk aşamada yapının doğ-
rusal hesap yöntemleri kullanılarak ön tasarımı yapılmaktadır.  II. Aşamada yapının performans hedefine göre 
hesap yöntemi değişmektedir. Bu aşamada ileri performans hedefi için doğrusal olmayan hesap yöntemleri, 
normal performans hedefi için ise doğrusal hesap yöntemleri kullanılmalıdır. Son aşama olan III. Aşamada ise 
yapının deprem hesapları doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. (TBDY,2018)

Çalışmaya konu yapı ilk aşama deprem hesapları yapılırken, doğrusal hesap yöntemi olarak Mod Birleştir-
me Yöntemi (MBY) kullanılmıştır. Mod katkılarının birleştirilmesinde Tam Karesel Mod Birleştirme Kuralı 
(CQC) esas alınmıştır. Bu yöntem kullanılarak deprem hesapları yapılmış ve elde edilen kesit tesirlerine göre 
betonarme yapı elemanlarının ön tasarımı tamamlanmıştır. II. Aşamada yapının normal performans hedefi için 
doğrusal hesap yöntemi olarak MBY kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile yönetmelikte verilen sınır koşul-
lara göre performans değerlendirmesi yapılmıştır. Son açama olan III. Aşamada ise doğrusal olmayan hesap 
yönteminin kullanılması zorunludur. Bu aşamada Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi 
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(ZTADOHY) kullanılmıştır. Bu hesap yöntemine uygun olacak şekilde deprem kayıtları seçilmiş ve deprem 
hesabı yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar istenilen performans sınıfına göre sınır değer ile karşılaştırılmıştır. 
(TBDY,2018) (Celep, 2018)

SAYISAL ÇALIŞMA

Çalışmanın amacı doğrultusunda örnek bir zemin kotu üstü 30 kattan oluşan betonarme yüksek bir yapı tasar-
lanmış ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. Yüksek yapılarda taşıyıcı sistem seçiminde gelen deprem 
etkileri ve yapı yüksekliği etkili olmaktadır. Bu çalışmaya konu yüksek yapı, çerçeve + perde taşıyıcı sistemine 
sahip betonarme bir yapı olarak tasarlanmıştır. 

Tasarlanan yüksek yapının İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü’ne yapılacağı kabul edil-
miş ve buna göre deprem parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen konum için deprem parametreleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Değerler Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) interaktif web uygulamasından alınmıştır.20 
Yapı, 2 bodrum kat ve 30 normal kattan oluşmaktadır. Oluşturulan yapının plan kesiti Şekil 1’de verilmektedir. 

Şekil 1 Bodrum ve normal kat kalıp planı

20  https://tdth.afad.gov.tr/
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Tablo 2. Deprem düzeyleri için spektral ivme değerleri

Spektral 
Parametreler

Deprem Düzeyleri

DD-1 DD-2 DD-3 DD-4

PGA (g) 0.671 0.402 0.164 0.105

Ss 1.689 0.977 0.378 0.243

S1 0.474 0.271 0.105 0.067

PGV (cm/s) 42.329 24.758 10.095 6.459

Fs 1.2 1.2 1.3 1.3

F1 1.5 1.5 1.5 1.5

SDS 2.027 1.172 0.491 0.316

SD1 0.711 0.406 0.157 0.101

TA (s) 0.070 0.069 0.064 0.064

TB (s) 0.351 0.347 0.321 0.318

Tablo 2’de PGA, pik zemin ivmesini; Ss kısa periyot harita spektral ivme katsayısını; S1 1.0 saniye periyot için 
harita spektral ivme katsayısını; PGV pik zemin hızını, Fs kısa periyot için yerel zemin etki katsayısı; F1  1.0 
saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı; SDS  kısa periyot için tasarım spektral ivme katsayısını; SD1  1.0 
saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısını; TA  ve TB ise yatay elastik tasarım ivme spektrumunun 
köşe periyotlarını göstermektedir. Tasarımda kullanılan eleman kesitleri cm cinsinden Tablo 3’de verilmiştir. 
Eleman kesitleri işlem hacmini azaltmak için olabildiğince benzer olarak tasarlanmıştır. Tüm katlarda döşeme 
kesiti 20cm seçilmiş ve kirişli plak sistem oluşturulmuştur.  Hesaplardaki yük kabulleri TS498’e göre alınmış-
tır. Duvar ağırlığı olarak iç kirişlerde 6.5 kN/m, cephe kaplaması dış kirişlerde 7.5 kN/m, zemin kaplaması 
2.5 kN/m2 ve hareketli yük ise 3.5 kN/m2 olarak kabul edilmiştir. Kesitler modellenirken TBDY 2018’e göre 
doğrusal hesap yöntemi için verilen etkin kesit rijitleri kullanılmıştır. (TS498, 1984)

Tablo 3. Tasarlanan eleman kesitleri

Elemanlar Katlar

1-5 6-10 11-20 20-30

Kolonlar 80x80 70x70 60x60 50x50

Kirişler 50x70 50x70 40x70 35x60

Perde 45 45 35 25

I. Aşama için doğrusal hesap yöntemi kurallarına göre model oluşturulmuş ve DD-2 deprem yer hareketi düze-
yi altında MBY kullanılarak deprem hesabı yapılmıştır. Bu aşamada deprem hesapları ETABS (v18) yazılımı 
kullanılarak yapılmıştır. Doğrusal hesap modeli Şekil 2’de verilmiştir. (ETABS, 2019)



655

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 2 I. Aşama hesap modeli

Yapılan analizler sonucunda elde edilen elverişsiz yükleme durumlarına göre TS500 ve TBDY 2018’e göre 
taşıyıcı sistem elemanlarının tasarımı yapılmıştır. Tasarım sonucunda elde edilen donatı ve kesit bilgileri Tablo 
4-5’te verilmiştir. (TS500, 2000)

Tablo 4. Kiriş kesit donatıları

Kiriş 
Kesiti

Boyuna 
Donatı

Gövde 
Donatısı

Enine 
Donatı

Kol 
sayısı

K50/70 Alt 6 Φ 24+2 Φ 
20

2*2 Φ 20 Φ 12/9 4

Üst 6 Φ 24+2 Φ 
20

K40/70 Alt 7 Φ 22 2*2 Φ 20 Φ 10/10 3

Üst 5 Φ 24+2 Φ 
22

K35/60 Alt 5 Φ 20 2 Φ 20 Φ 10/10 2

Üst 6 Φ 22

Tablo 5.  Kolon kesit ve donatıları

Kolon 
Kesiti

Boyuna 
Donatı

Donatı 
Oranı

Enine 
Donatı

Kol 
sayısı

S80x80 26 Φ 20 1.27 Φ 14/9/15 4

S70x70 18 Φ 20 1.15 Φ 14/11/15 4

S60x60 14 Φ 20 1.22 Φ 12/10/15 4

S50x50 18 Φ 20 2.24 Φ 12/12/15 4
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I. Aşamada sistemin tasarımı yapılırken göreli kat ötelemelerinin de sınır değeri aşmaması gerekmektedir. 
Doğrusal analiz sonucu elde edilen göreli öteleme diyagramı aşağıda verilmiştir.
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Şekil 3. Doğrusal hesap göreli kat öteleme diyagramı

II. Aşama hesaplarında DD-4 deprem yer hareketi düzeyi altında, MBY kullanılarak taşıyıcı sistem elemanları-
nın deprem performansı değerlendirilmiştir.  Bu aşamada yapının doğrusal davranması veya doğrusal davranı-
şa çok yakın davranış sergilemesi beklenmektedir. Normal performans hedefi için bu aşamada DD-4 depremi 
altında MBY ile deprem hesapları yapılmış ve kesintisiz kullanım performans sınıfı sağlaması istenmiştir. Bu 
aşamadaki deprem hesabı ETABS (v18) yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Deprem hesapları sonucunda TBDY 
2018’e göre sünek elemanlar için etki/kapasite (E/K) oranı 1.5 değerini aşmamalıdır. Sünek olmayan davranı-
şa sahip elemanlarda ise E/K oranı 0.7 değerini aşmamalıdır. Hesaplar sonucu tüm kesitler kontrol edilmiş ve 
hiçbir eleman verilen sınırıları aşmamıştır. (ETABS, 2019) 

III. Aşama deprem hesapları zaman tanım alanında doğrusal olmayan yöntem kullanılarak yapılmıştır. Toplam 
on bir çift deprem kaydı kullanılarak elde edilen doğrusal olmayan şekildeğiştirmeler sınır değerler ile karşı-
laştırılmıştır. Kolon ve perde elemanlarda yayılı plastik davranış modeli için fiber model kullanılmıştır. Kiriş 
elemanlarında ise işlem süresini kısaltmak için plastik mafsal kullanılmıştır. Bu aşamadaki deprem hesapla-
rında paralel analiz yaparak toplam süreyi kısaltmaya imkân sağlayan SAP2000 (v21) yazılımı kullanılmıştır. 
Sayfa sınırlamasından dolayı sadece bir depreme ait veriler aşağıda verilmiştir. Şekil 4’te Imperial Valley 
depremi ivme kaydı verilmiştir. Deprem kayıtları SEISMOMATCH (v2018) kullanılarak spektral uyuşum 
sağlayacak şekilde ölçeklendirilmiştir.  (SAP2000, 2019) (SEISMOMATCH,2018)
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Şekil 4. Imperial Valley depremi ivme kaydı
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Şekil 5. X-X ve Y-Y yönü göreli kat ötelemesi

Yönetmeliğe göre göreli kat ötelemelerinin ortalaması 0.03 değerini aşmamalıdır. Tek bir deprem kaydı için 
ise bu değer 0.045 olarak verilmiştir. Şekil 5’den göreli kat öteleme sonuçlarını inceleyecek olursak normal ya-
pılara göre farklılıklar olduğu görülmüştür. Bunun sebebi bina yüksekliğinin artması ile birlikte yapının daha 
esnek davranmakta ve göreli kat ötelemeleri diyagramı dalgalı bir görünüme sahip olmaktadır. Aynı zamanda 
şekilden de görüleceği gibi göreli kat öteleme değerleri yönetmelikte izin verilen sınırlar içinde kalmıştır.

Yapılan hesaplar sonucunda Imperial Valley depremi ivme kaydı altında kolonların %24,9’unda, kirişlerin 
%82.29’unda hasar oluşmuştur. Oluşan hasarlar belirgin hasar bölgesinde bulunmaktadır.  Hasar bölgeleri 
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Şekil 6’da verilmiştir. Perde elemanlarda oluşan birim şekildeğiştirmeler sınırlı hasar bölgesinde kalmıştır. 
Imperial Valley depremine ait taban kesme kuvveti değişimi ve tepe noktası ivme değişimi sırasıyla Şekil 7 ve 
8’de verilmiştir. 

Şekil 6. Hasar sınırlarına göre hasar bölgeleri
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Şekil 7. Imperial Valley depremine ait taban kesme kuvveti diyagramı
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Şekil 8. Imperial Valley depremine ait tepe noktası ivme-zaman diyagramı

SONUÇLAR 

Bu çalışmada amaca uygun olarak 2 bodrum kat, zemin kotu üstü 30 kattan oluşan betonarme yüksek bina 
TBDY 2018’e göre tasarımı ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. Yapının taşıyıcı sistemi çerçeve perde-
li sistem olarak tasarlanmıştır. Çalışmada tasarlanan model için performansa dayalı tasarım ve değerlendirme 
ilkeleri çerçevesinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanılarak analizler yapılmış ve 
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elemanların hasarları belirlenmiştir. Eleman hasarları, yönetmelikte verilen sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. 
Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

•	I. Aşama analizlerinde yapının TBDY 2018 ve TS500’e göre tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım sırasında mini-
mum taban kesme kuvveti kuralının uygulanması ile özellikle alt katlardaki düşey taşıyıcı elemanlarda normal 
kuvvet artışına bağlı olarak kesit boyutları arttırılmıştır. Aynı zamanda artan deprem etkisi ile birlikte özellikle 
kiriş elemanlarda çok daha fazla donatı alanına ihtiyaç duyulmuştur.

•	II. Aşama analizleri sonucunda elemanların değerlendirmesi yapılmıştır. Özellikle ilk aşamada kesitlerin 
arttırılmış olması ve bu aşamada kullanılan deprem yer hareketi düzeyinin düşük olmasından dolayı eleman 
kesitleri doğrusal davranış göstermiş, hasar almamıştır.

•	III. Aşama analiz sonuçlarının değerlendirildiğinde tüm kesitlerde kontrollü hasar için verilen sınır değerin 
altında kalmıştır. TBDY 2018’de III. Aşama analizlerinde Göçmenin Önlenmesi (GÖ) performans sınırına ka-
dar hasar almasına izin verilmektedir. Fakat binanın ön tasarımında taban kesme kuvvetinin, minimum taban 
kesme kuvvetine göre ölçeklendirilmiş bu da kesitlerin boyut ve donatılarına etki etmiş ve yapının az hasar 
almasına sebep olmuştur. Kolonlardaki hasarlı eleman yüzdesi yaklaşık olarak %24.9, kirişlerde ise %82.29 
olmuştur. Oluşan hasarların hepsi KH sınırının altında kalmıştır. Bu da depremin ardından çok ağır olmayan, 
onarılması mümkün hasara karşılık gelmektedir. 

•	Sonuç olarak göçmenin önlenmesi performans sınırına kadar izin verilmesine rağmen yapı hasarları kont-
rollü hasar seviyesinin altında kalmıştır. Bu sebeple çözüm çok ekonomik çözüm olmamaktadır. III. Aşamada 
düşey taşıyıcı elemanlarında yapılacak değişiklik tüm aşamaların tekrarlanmasına neden olmaktadır. Bu du-
rumda kiriş elemanlarında gerekli değişiklikler yapılıp son aşama analizleri tekrarlanarak daha ekonomik bir 
tasarım yapmak mümkündür. 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MOBBING’İN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA 
ETKİLERİ

Alican KUTKAN1, Şenay ATABAY2

1,2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Türkçe’deki anlamı bezdiri olan ve işyerinde psikolojik şiddet anlamına gelen mobbing, 20. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren Dünya’da giderek yaygınlaşmaktadır. Bir çalışanın makam, mevkii fark etmeksizin he-
def olarak seçtiği kişiye karşı uyguladığı baskı ve hem psikolojik hem de fiziksel şiddet unsurları ne yazık ki 
ülkemizde de karşılaşılan bir durumdur. Ancak, bu konuda pek çok çalışmalar yapılmasına rağmen, çok yönlü 
ve karmaşık bir konu olmasından dolayı bugüne kadar rasyonel çözümler üretilememiştir. Ayrıca, bu konunun 
çalışanlar tarafından bilinmemesi ve bilinse dahi göz ardı edilmesi çözüm bulma konusundaki zorluğun baş-
ka sebepleridir. Oysa ki, işyerinde sistematik olarak mobbing’e maruz kalan bir kişi bir daha çalışamayacak 
düzeyde mesleki hastalığa yakalanabilmekte veya şantiyede çalışan biriyse hayatına mâl olabilecek iş kazası 
da geçirebilmektedir. Bu çalışmada, hayati bir öneme sahip olan bu güncel konuyu tüm yönleriyle irdelerken, 
inşaat sektöründe çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir anket uygulaması da yapılmıştır. Online sistem üze-
rinden yöneltilen ankete, inşaat sektöründe ağırlıklı olarak teknik personel veya yönetici pozisyonunda çalışan 
169 kişi katılmıştır. Üç aşamadan oluşan ankette öncelikle katılımcının genel bilgileri yer almaktadır. Daha 
sonra ise mobbing’e maruziyet ile ilgili çeşitli sorular yöneltilmiş ve son bölümde sadece bu duruma maruz 
kaldığını düşünenlere yönelik sorular hazırlanmıştır. Bulgular, istatistik programı SPSS vasıtasıyla bilimsel 
metotlarla analiz edilmiş ve inşaat sektöründeki mobbing geniş bir bakış açısıyla irdelenerek elde edilen so-
nuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde iş hayatındaki mobbing 
tehlikesine karşı alınan yasal önlemlerin ülkemizde de yer alabilmesi ve çalışanların daha bilinçli olması adına 
bu çalışmanın önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Mobbing, İş Güvenliği, İş Sağlığı, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Anayasamızın 49. maddesine göre kişinin çalışma hakkı, bir temel hak, özgürlük ve ödevdir. Kişi bu ödevini 
yerine getirebilmesi için çalışma ortamında gerekli fiziksel şartların sağlanması ile çalışan bireyin moral moti-
vasyonunu bozacak faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir ki Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” sözü geçerliliğini ilelebet sürdürsün. Ancak günümüzde rekabetçi piyasa koşullarının hızla yükselme-
si ile birlikte çalışanları olumsuz şekilde etkileyen bir takım etik dışı unsurlar meydana gelmektedir. Bu olum-
suzluklar doğrudan insan hayatını etkileyebildiği gibi, ülke ekonomisine de zararlı etkiler yaratabilmektedir. 

Bilindiği üzere, pek çoğumuzun günlük hayatının önemli bir kısmı işyerinde geçmektedir. Çalışanlar ailelerin-
den, daha fazla iş arkadaşlarıyla zaman geçirmektedirler. İş hayatı kendi içerisinde zaten doğası gereği rekabet, 
baskı, stres, kişisel hırslar gibi unsurları barındırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de, işyerle-
rinde psikolojik taciz ya da diğer adıyla mobbing yaş, cinsiyet, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların 
karşılaşması muhtemel önemli bir işyeri sorunudur21. 

İşyerinde mobbing’in tanımı ilk olarak 1980’li yıllarda İsveçli bilim insanı Dr. Heinz Leymann tarafından 
yapılmıştır. Leymann’ın çalışanlar arasında benzer tipte uzun dönemli düşmanca ve saldırgan davranışların 

21  https://www.meslekhastaligi.net/isyerinde-psikolojik-taciz-mobbing/
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varlığına dair yaptığı saptamalar sonucunda, bu kavramı kullandığı görülmektedir (Tınaz, 2006: 8). Teoride, 
mobbing’in iş yerinde sosyal stres etkeninin aşırı bir çeşidi olduğu düşünülür (Quereshi, 2013:2). Mobbing’in 
çapraşık bir olgu olmasından dolayı, çözülmesi için bazı testlerin yapılması gereklidir. Çünkü, işyerinde kar-
şılaşılan her olumsuz davranış mobbing’e maruziyet anlamına gelmemektedir. Bu, zamana bağlı sistematik 
bir baskıya ve kişide meydana gelen sağlık sorunları ile ilintilidir. 5 aşamadan oluşabilen mobbing süreci, 45 
maddeden oluşan “Psikolojik Terör Ölçeği” ile test edilebilmektedir. 

Kuramsal çerçeve kapsamında geçmişte pek çok farklı sektörü kapsayan ulusal ve uluslararası alanlarda buna 
benzer çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde geçmişte mobbing ile alakalı inşaat/yapı sektörüne yönelik yapılmış 
akademik çalışmalar görülmektedir. Bunlardan ilki, 2011 yılında “Eskişehir ve Kütahya Kentsel Çalışma Alan-
larındaki İnşaat ve Yapı Denetim Firmalarında Mobbing Araştırması” (Kandaz, 2011:1) başlıklı yüksek lisans 
tez çalışması ile yazar, Eskişehir ve Kütahya’daki inşaat sektörü özelinde, gerek çalışanlar arasında gerekse 
ast-üst ilişkileri içinde mobbing (psikolojik yıldırma) yapılıp yapılmadığı, ilk aşamada kamu ve özel sektör 
için karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  Hazırlanan anket çalışması ile çalışanların mobbing ve işyerinde cin-
sel taciz arasında temel bir farklılığın olduğu vurgulanmış, katılımcıların mobbinge maruz kalıp kalmadıkları, 
son derece açık ve net sorularla tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, bu karşılaştırmalı çalışma içinde, 
cinsiyet bazında, iş deneyimi, yaş ve iş pozisyonları bazında da farklılıkların olduğu görülmüş ve analizlerle 
ortaya konmuştur. Buna göre is deneyimi, pozisyon, cinsiyet bazında temel farklılıklar olmasına rağmen çarpı-
cı bir biçimde özel ve kamu sektörleri arasında mobbing boyutları arasında farklılık olmadığı ancak mobbinge 
uğrama sıklıkları açısından farklılıkların olduğu ortaya konmuştur.  Bu çalışma sonucunda yazar mobbing’e 
daha çok kimlerin ve hangi şiddet haline maruz kaldığını tespit etmiştir.

2012 yılında ise; “Yapı ve Mimarlık Hizmetleri Sektörlerindeki İşyerlerinde Mobbing” (Bakırcıoğlu, 2012:1) 
yüksek lisans tez çalışması 2011 yılındaki çalışmaya benzer olarak daha geniş bir çerçevede ve örneklem 
(purposive sampling) metodunu kullanarak istatistiksel sonuçlara varmıştır. Üç bölümden oluşan bulgu bölü-
münün ilki mobbing’e maruziyeti ölçmek ile ilgili olmuştur. İkinci bölümde, mobbing’e karşı verilen tepkiyi 
değerlendiren yazar, son bölümde alınacak önlemler ile ilgili sonuca varmıştır. 

2015 yılında yayınlanan “İnşaat Sektöründe Mobbing Sorunsalı” (Genç, Erdiş, 2015: 1-8) isimli makalede 
yazarlar, Adana ili kapsamında bir çalışma yapmışlardır. Sadece teknik personele yönelik yapılan bu çalışmada 
farkındalık düzeyi ölçülmüş ve ayrıca mobbing şiddetine maruz kalan çalışanların verdikleri tepkiler analiz 
edilmiştir. 

Yine aynı yıl “Yeni Bir Yaklaşım: İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Mobbing Faktörünün Önemi Ve Etkisi” (Şahin, 
2015: 1-17) isimli makale çalışmasında yazar, genel olarak mobbing’in kişide ve toplumda yarattığı olumsuz 
etkileri irdelemiş ve risk değerlendirmesi çalışmalarının etkili olup olamayacağına dair kanıya varmıştır.

Son olarak, “Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: Rize ve Trabzon İllerinde 
Çalışan İnşaat Mühendislerine Yönelik Bir Araştırma” (Karal, 2018: 1) yüksek lisans tez çalışması Rize ve 
Trabzon illerini kapsayacak biçimde ve sadece inşaat mühendislerine yönelik yapılmış bir çalışma olmuştur. 
Burada yazar, çalışanların mobbing algısını araştırmıştır. 

Hazırlanan bu çalışmada, geçmişte yapılan bu konulara ilaveten mobbing’in iş kazalarına ve meslek hastalıkla-
rına ne ölçüde etki edebileceği irdelenmiştir. Bununla birlikte, hedef gurup sadece teknik personel değil, inşaat 
sektöründe görev yapan herkese yönelik olmuştur.   
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; mobbingin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile illiyet bağını araştırmak, buna çözüm 
üretmektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2017 yılı iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri (4-1/a) verilerine 
göre ülkemizde ortalama olarak her gün 1’den fazla inşaat sektöründe çalışan insanımız hayatını ne yazık ki iş 
kazasından dolayı kaybetmektedir22. Bu acı olayların sebebinin genellikle iş yerlerinde, özellikle şantiye orta-
mında, fiziksel koşulların sağlanamaması olduğu düşünülmüştür. Oysa ki burada iş kazalarının dikkatsizlikten 
dolayı meydana gelebileceğini ve bu dikkatsizliğin psikolojik sebeplerini iyice araştırmak gerekmektedir. Aynı 
şekilde, meslek hastalıklarının da sadece fiziksel etkenlerden dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. 2013 
yılında Özkan ve Devecioğlu Kayseri’de mesleki stres kaynaklı tükenmişliği ve hayat tatminini 217 muhasebe 
çalışanı üzerinde gözlemlemiştir. Sonuçlar; mesleki stresin yaşam tatmininde olumsuz etkilerinin  olduğunu 
göstermiştir (Quereshi, 2013:2). 

Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56 iken, Türkiye’de iş kazaları oranının 
yüzde 99,998; meslek hastalıklarının ise yüzde 0,002 (on binde 2) olması çok açık bir çelişki oluşturmaktadır. 
Dünyada her yıl 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor iken Türkiye’de sayının çok az olması; yine 
dünyada her yıl 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını kaybederken Türkiye’de ölüm sayısının 
2006’da “9”, 2007 ve 2008’de “bir (1)”, 2009’da “0”, 2010’da “10”, 2011’de “10”, 2012’de “bir (1)”, 2013, 
2014, 2015 ve 2016’da “0” olması hiç anlaşılır değildir23.

Her ne kadar ülkemizde mesleki psikolojik hastalıklar meslek hastalıkları listesinde yer almasa da Dünya’daki 
pek çok ülkede bu durum mevcuttur. İlk olarak 2010 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) güncel mes-
lek hastalıkları listesinde zihinsel ve davranışsal bozukluklar olarak yer almıştır. Dünya için önemli bir sorun 
teşkil eden mobbing kaynaklı psikolojik meslek hastalığının daha detaylı araştırılması ülkemiz içinde bir amaç 
haline gelmelidir. 

KAPSAM

Bu çalışmada; öncelikle Leymann’ın mobbing ölçeğine göre çeşitli soru taslağı oluşturuldu. Anket’in en başın-
da katılımcıya çalışmayı tanıtan ve istenilenleri anlatan kısa bir ön yazı eklendi. Daha sonra katılımcıya ait ki-
şisel bilgileri kapsayan 15 adet soruya yer verildi. Hazırlanan taslak sorulardan uygun bulunan ve katılımcının 
çok fazla vaktini almayacak şekilde 32 soruluk bölüm anketin temel bölümünü oluşturmuş oldu. 5 seçenekli 
Likert ölçeğiyle hazırlanan bu bölümden sonra mobbing’e maruz kaldığını düşünen katılımcılar mobbing’in 
iş kazaları ve meslek hastalıklarını irdeleyen 17 soruluk çoktan seçmeli, kısa yanıtlı soruları cevapladılar. Bu 
bölümün son kısmında yine Likert ölçeği ile hazırlanan 25 sorudan oluşan sağlık sorunları değerlendirmesi 
yapıldı. Son olarak, katılımcının yorumu ve tavsiyesini istediğimiz serbest bir bölüm ilave edildi. Yalnızca 1 
ay içerisinde 169 kişiden yanıt alındı. Bu yanıtlar doğrultusunda da gerekli istatistiki analizler ve değerlendir-
meler yapılarak çalışmanın sonucuna varıldı.    

YÖNTEM

Çalışmada, anket formu hazırlamak için Google Form’dan yararlanılmıştır. Burada hazırlanan anket çeşit-
li sosyal medya araçlarıyla ve İstanbul İnşaat Mühendisleri Odasının yardımıyla binlerce inşaat sektöründe 
çalışan insana ulaştırılmıştır. Daha sonra gelen cevaplar analiz edilmek için SPSS programına aktarılmış ve 

22  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
23 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/ISG%20raporu%202018.pdf
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öncelikle, analiz güvenilirlik testi olarak Cronbach alfa yöntemi kullanılmıştır. Psikolojik özelliklerin ölçülme-
sinde kullanılan ölçeklerin güvenirliğinin belirlenmesinde yaygın olarak “Cronbach alfa güvenirlik katsayısı” 
kullanılmaktadır. Cronbach tarafından 1951 yılında geliştirilen alfa katsayısı yöntemi, maddeler doğru-yanlış 
şeklinde (iki durumludikotomal) puanlanmadığında, 1-3, 1-4, 1-5 gibi sıralı (ordinal) puanlandığında, kullanıl-
ması uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir. Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k maddenin var-
yansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır (Kılıç, 
2016:47). Alfa yönteminde anketin güvenilir olup olmadığını ölçmek için aşağıdaki aralıklara bakmak gerekir:

0.00 < α < 0,40 Ölçek güvenilir değildir

0.40 ≤ α < 0,60 Düşük güvenilirlik

0.60 ≤ α < 0,80 Oldukça güvenilir

0.80 ≤ α < 1,00 Yüksek derecede güvenilir

32 soruluk ilk bölüm 8 ilgili soru gurubuna ayrılarak analiz edilmiştir. İkinci olarak; en çok maruz kalınan 
mobbing ölçümleri kişisel bilgiler bazında sonuçlandırılmış, bu ölçümler için; betimsel istatistik yöntemi, ki-
kare ve korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel istatistik yönteminde; frekans, yüzdesel oranlar, 
aritmetik ortalama, standart sapma ile birlikte çubuk grafik türü seçilmiştir. 

Örneklememiz normal dağılım eğiliminde olmadığı için yukarıda belirtilen parametrik olmayan analiz türleri 
seçilmiştir. Çalışmada kullanılan analizlerin tanımları ve nerede kullanılacağına dair bilgiler aşağıda kısaca 
belirtilmiştir.  

Ki-kare Testi: Niteliksel (kesikli-kategorik) olarak tanımlanan değişkenlerde kullanılır. Ayrıca, ölçümle tanım-
lanan sürekli değişkenler de, belli bir değerden az veya çok olarak nitelendirilerek kesikli değişkene dönüştü-
rülebilir ve dönüştürülen bu değişkene de ki-kare testi uygulanabilir (Kılıç, 2016:180)

Korelasyon Analizi: Serbest ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini veya derecesini ölçen analizdir. 
Ortalamadan sapmaların esas alınarak ilişki düzeyinin saptanması için uygulanan testlere korelasyon analizi 
denir (Türkbal, 1981: 158). X ve Y gibi iki rastgele değişken arasındaki ilişki korelasyon katsayısı ile gösteri-
lir.    Korelasyon katsayısı; -1 ≤ ρXY ≤ 1’dir. ρXY = 0 olması X ve Y arasında doğrusal ilişki olmadığını gösterir.         
ρXY < 0 olması ters yönde bir ilişkiyi ρXY > 0 olması ise aynı yönde ilişkiyi gösterir. ρXY = -1, ters yönde tam bir 
ilişkiyi, ρXY = +1, aynı yönde tam bir ilişkiyi gösterir. Sıfırdan uzaklaştıkça ilişkinin derecesi güçlenir (Erbaş, 
2007: 283).  

BULGULAR

Katılımcıların vermiş oldukları bilgiler ışığında ilk uygulanan analiz güvenilirlik analizi olmuştur. Cronbach’ın 
Alfa yönteminin kullanıldığı bu testin sonuçları Tablo-1’de gösterilmiştir. Genel olarak %70’in üzerinde olan 
sonuçların güvenilir olduğu söylenebilir.
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Tablo 1: Güvenilirlik Testi Bulguları

Soru Kategorisi Alfa Değeri Değerlendirme

Diyalog 0.7260.726 Oldukça güvenilir

Hakaret 0.855 Yüksek derecede güvenilir

Güven 0.799 Oldukça güvenilir

Rahatsızlık / Taciz 0.727 Oldukça güvenilir

Aşağılama 0.699 Oldukça güvenilir

Pasifize 0.854 Yüksek derecede güvenilir

Özel Hayat 0.695 Oldukça güvenilir

Tehdit 0.702 Oldukça güvenilir

Katılımcıların demografik bilgileri ise betimsel istatistik yöntemleri ile Tablo-2’de belirtilmiştir. Buradan an-
keti yanıtlayanların büyük çoğunluğunun erkek olduğu, eğitim seviyesinin yüksek olduğu, yaş aralığının 26 ilâ 
40 aralığında yoğunlaştığı ve işe giriş şeklinin referans ile olduğu anlaşılmaktadır. Tablo-2’de ayrıca anketin 
ikinci bölümüne yani mobbing’e maruz kaldığını düşünenlerin betimsel istatistiki bilgileri gösterilmiştir. İkinci 
bölümde sorular açık uçlu olduğu için bütün sorulara cevap verilmemiştir. O yüzden, tabloda en yüksek yanıtın 
verildiği soruya göre düzenleme yapılmıştır. İkinci bölümde en yüksek sayıda yanıt verilen sorular hastalık 
bölümündeki stres ve kaygı sorularıdır.

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Bilgileri

1. Bölüm’e yanıt verenler 2. Bölüm’e de yanıt verenler

n1 % Ort. Med. Std. S. n2 % Ort. Med. Std. S.

Kategori

Cinsiyet                                                               

Erkek 143 84.6 98 82.35

Kadın 26 15.4 21 17.65

Eğitim 6.26 6.00 0.8184 6.27 6.00 0.89

Eğitimi yok 1 0.6 1 0.8

İlkokul 0 0.0 0 0.0

Ortaokul 1 0.6 1 0.8

Lise 2 1.2 1 0.8

Önlisans 7 4.1 5 4.2

Lisans 101 59.8 69 57.9

Yüksek lisans 51 30.2 36 30.2

Doktora 6 3.6 6 5.0
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Medeni Durum

Evli 97 57.4 63 52.9

Bekar 71 42.0 56 47.1

Dul 1 0.6 0

Yaş Aralığı 35.0 27 9.57 33.9 51 9.28

Tablo 2 (Devamı): Katılımcıların Demografik Bilgileri

20-25 17 10.1 14 11.7

26-30 57 33.7 47 39.4

31-40 54 32.0 34 28.5

41-50 19 11.2 11 9.2

51 ve üstü 22 13.0 13 10.9

Sektördeki tecrübe 10.6 4 8.98 9.66 27 8.58

1-3 33 19.5 25 21.0

4-6 47 27.8 35 29.4

7-10 28 16.6 22 18.5

11-15 23 13.6 15 12.6

16-20 11 6.5 8 6.7

21-30 24 14.2 12 10.0

31-40 3 1.8 2 1.6

İşe giriş şekli

Referans 99 58.6 69 58.0

Kariyer sitesi 32 18.9 23 19.3

Sınav 17 10.1 10 8.4

Tanıdık 10 5.9 8 6.7

Diğer 11 2.4 9 7.5

Çizelge 1’den de anlaşıldığı üzere, anket çalışmasındaki 8 soru kategorisinden 2’si ön plana çıkmaktadır. An-
keti dolduran meslek çalışanlarının pasifize edilmekten ve diyalog problemleri yaşamaktan şikayetçi oldukları 
görülmüştür. Bu çizelgedeki ilgili sorular aşağıdaki gibidir:

Pasifize 2: Sizinle ilgisi olmayan işlerin sorumluluğu size verildi mi?

Pasifize 1: Mesleki bilgi ve becerilerinizin altında işler verildi mi?

Diyalog 1: İşyerinizde kendinizi rahatlıkla ifade edemediğiniz zamanlar oldu mu?
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Diyalog 3: Üstlerinizle rahat bir şekilde diyalog kuramadığınız zaman oldu mu?

Pasifize 6: Sizin konunuzla alakalı gelişmeler olduğunda size haber verilmediği oldu mu?

Diyalog 2: Kendinizi ifade etme konusunda amiriniz tarafından ne sıklıkta kısıtlamaya maruz kalıyorsunuz?   

Çizelge 1: Mobbing’de en çok maruz kalınan sorunlar

Tablo 3’de mobbing’in insan hayatına sebep olduğu olumsuz etkileri rakamsal ve oransal olarak gösterilmiştir. 
Görece düşük yüzdeye sahip olsa da insanlar hem işte hem de dışarıda, trafikte kaza geçirebilmektedir. Ayrıca, 
zaman baskısından dolayı özel yaşamlarının yüksek bir oranda olumsuz olarak etkilendiği söylenebilir.
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Tablo 3: Mobbing’in İnsan Yaşamına Olumsuz Etkileri

Zaman Baskısına Maruziyet

n %

Evet 74 62,7

Hayır 44 37,3

Zaman Baskısına Bağlı Olarak İş Kazası Tehlikesi 
Geçirenler

n %

Evet 16 28,1

Hayır 41 71,9

İş Baskısından Dolayı Sosyal Hayatta Yaşanan Kazalar 
(Trafik kazası vb.)

n %

Evet 26 44,8

Hayır 32 55,2

Sosyal Hayata Olumsuz Etkiler

n %

Evet 99 83,9

Hayır 19 16,1

Çizelge 2’de ise anketteki 25 hastalık arasından en yüksek oranda rastlanan 6’sı gösterilmiştir. Burada, hepsi 
2,50’nin üzerinde çıkmış ve genel ortalamanın oldukça üzerinde ölçülmüştür.   

Çizelge2:Mobbing’in Sağlığa Etkileri
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SONUÇ

Mobbing kavramı diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de her geçen gün yaygınlaşan bir sorunsal 
olmaya devam etmektedir. Bu örneklemde de görülmüştür ki %71’lik katılımcı mobbing mağduru olduğunu 
düşünerek ve ilk bölümde ona yönelik cevaplar vererek ikinci bölümdeki sorularımızı da yanıtlamıştır. Bu bö-
lümü yanıtlayanlar özellikle stres, kaygı, karamsarlık gibi ileride daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek 
olumsuz durumlarla baş etmektedirler. Yaklaşık %63’ünün zaman baskısına maruz kaldığı ikinci bölüme yanıt 
veren katılımcıların %28’i iş kazası, %44’ü ise dışarıda kaza tehlikesi geçirmiştir. Zaman baskısı yüzünden 
sosyal yaşamlarındaki olumsuzluklar ise çok daha yoğundur. Bu durumlar görece olarak mobbing’in ne denli 
tehlikeli olabileceğini açık bir şekilde göstermektedir. 

Çalışmamızın başlangıcındaki önemli hedeflerden biri de iş kazalarının daha çok görüldüğü mavi yaka per-
sonellere bu anketi yaptırabilmekti. Ancak, şantiye yönetimlerinin ve iş güvenlik uzmanlarının bu konuda 
çekinceli yaklaşımından dolayı bu popülasyon kümesinden yeterince yanıt alınamamış ve analize tabii tutu-
lamamıştır. İleride yapılacak çalışmaların bu sınıfa yoğunluk gösterebilmesi yapmış olduğumuz çalışmanın 
sonuçlarına katkı sağlayacak ve yeni çözüm önerileri getirebilecektir. 

21. yüzyılın ilk 5’te 1’lik dilimi sona ererken ve yeni bir endüstri devrimine doğru hızla ilerlerken Türkiye’nin 
de ileri sınıf ülkeler arasında yerini alabilmesi için, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına mutlaka çözüm bul-
ması gerekmekte ve bu oranları minimize etmek zorundadır. Bu yüzden,  daha önce çıkarılan yasalarda yapı-
labilecek etkili düzenlemeler sektörün tecrübeli kişileriyle, meslek odalarıyla, iş kazası veya meslek hastalığı 
geçiren ve işyerinde psikolojik şiddete maruz kalmış mağdurlarla, sağlık çalışanlarıyla ve yasa yapıcılarla 
mutlaka detaylı bir şekilde ele alınmalı ve acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Yoksa, yıllardır çözüme 
kavuşmayan iş kazaları ve mesleki hastalıklar istatistik tablolarında olumsuz anlamda yerini almaya devam 
edecektir.
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SICAK TEL PROBUNUN VON KÁRMÁN BENZERLİK ÇÖZÜMÜ İLE KALİBRASYONU

Musa ÖZKAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bilecik / Türkiye
Öz: Sıcak tel anemometreleri, bir akışkan içerisinde belirli bir noktadaki akışın hızını ve yönünü hassas bir 
şekilde ölçmek için kullanılan cihazlardır. Çalışma prensibi, akışkan ortama yerleştirilmiş olan silindirik şe-
kildeki bir sıcak tel üzerinden akış olduğunda, telde meydana gelen ısı kaybı ile akışın hızı arasında oluşan 
bağıntıya dayanmaktadır. Sabit akım ve sabit sıcaklık metotlarını kullanan iki çeşit sıcak tel anemometresi 
vardır. Bu çalışmada sabit sıcaklık anemometresi ele alınmıştır. Bu tip anemometrelerde, tel probun üzerinden 
elektrik akımı geçirilerek telin sıcaklığının sabit kalması amaçlanmaktadır. Prob üzerinden geçen akış hızı 
arttıkça telin kaybettiği ısı miktarı artacak dolayısıyla da teli sabit sıcaklıkta tutmak için gerekli olan elektrik 
akımı artırılacaktır. Bu sayede akışın hızı ile kullanılan elektrik akımı arasındaki bağıntı kullanılarak akış hızı 
anlık olarak hassas bir şekilde ölçülebilmektedir. Sıcak tel problarının kullanımları öncesinde hızı bilinen bir 
akış içerisinde kalibre edilmeleri gerekmektedir. Bu kalibrasyon çoğu zaman laminer boru akışı ile veya rüzgar 
tünelleri ile yapılmaktadır. Ancak bazı özel akış konfigürasyonlarında akış hızını belirlemek olanaksız olmak-
tadır. Bu tip akışlara en güzel örneklerden birisi üç boyutlu sınır tabaka akışlarının güzel bir temsili olan dönen 
disk üzerindeki akıştır. Dönen disk akışlarında bilinen bir serbest akış hızı olmadığı için bu deney düzenekle-
rinde kalibrasyonun farklı bir sistemde yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu mecburiyet, probun düzenekler ara-
sında taşınması sırasında hasar görmesi ve de zaman kaybı gibi deneysel riskleri artırmaktadır. Bu çalışmada, 
bu sorunu ortadan kaldırmak için von Kármán tarafından dönen disk akışları için elde edilen Navier-Stokes 
denklemlerinin benzerlik çözümü, sıcak tel probunun kalibrasyonu için kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dönen Disk Akışı, Kalibrasyon, Sıcak Tel Anemometresi, Von Kármán Benzerlik Çözümü

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sıcak tel anemometreleri, deneysel akışkanlar mekaniği alanında en fazla kullanılan akış görüntüleme yöntem-
lerinden birisidir. Akış alanı içerisine yerleştirilmiş olan ısıtılmış tel üzerinden taşınımla ısı transferi esasına 
dayanarak çalışmaktadır. Sabit akım ve sabit sıcaklık olmak üzere iki çeşit sıcak tel anemometresi vardır. Sabit 
akım tipinde tel üzerinden geçirilen akım sabit iken, diğerinde telin sıcaklığı sabit tutulur, telden geçen akım 
değişkendir (Bruun, 1995). Bu çalışmada bir sabit sıcaklık sıcak tel anemometresi kullanılmıştır.

Sabit sıcaklık anemometrelerinde, belirli bir sıcaklığa ısıtılmış olan ince tel, akış içerisinde ölçüm alınmak is-
tenen noktaya yerleştirilir ve tel üzerinden geçirilen akım değiştirilerek telin sıcaklığı sabit tutulmaya çalışılır. 
Telin maruz kaldığı akışın hızı ne kadar yüksek ise taşınım ile kaybedeceği ısı o kadar yüksektir. Dolayısıyla 
telden geçen akım artırılarak sıcaklığı sabit tutulur.

Anemometrelerin çalışma frekansları yüksek olduğu için akışta meydana gelen ani değişimleri algılayabilmek-
tedirler. Bu kabiliyetlerinden ötürü de dalgalanmaların fazla olduğu türbülanslı akışlarda

kullanımları oldukça yaygındır. Bunun yanı sıra, sınır tabaka akışları gibi çok küçük bir bölgede ölçüm ya-
pılması gerektiğinde de sınır tabakalar için özellikle üretilmiş olan sıcak tel problarından sıklıkla faydalanılır.
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Sıcak tel anemometreleri deneylerde kullanılmadan önce özenle kalibre edilmelidirler. Bu amaçla problar, hızı 
kesin olarak kontrol edilebilen bir akış içerisine yerleştirilirler ve farklı hızlara maruz bırakılan telden geçen 
akımlar ölçülür. Bu sayede elde edilen kalibrasyon eğrileri daha sonra yapılacak olan deneylerde probun bu-
lunduğu noktadaki akış hızının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Aşağıdaki Denklem 1, standart bir kalibras-
yon eğrisini temsil etmektedir (King, 1914). Burada, anemometreden elde edilen voltajı, akışın hızını,  , ve de 
korelasyon sabitlerini ifade etmektedir.

=  + (1)

Deney düzeneklerinde, sıcak tel problarının kalibre edilebilecekleri, hızı bilinen bir serbest akış her zaman 
olmayabilir. Şekil 1’de görülen dönen disk akışları bu tip deney konfigürasyonlarından birisidir. Durgun bir 
akışkan içerisinde dönen disk üzerinde oluşan üç boyutlu sınır tabaka dışında bir serbest akış oluşmayan bu 
düzeneklerde, probların farklı bir deney setinde kalibre edilmeleri mecburiyeti oluşmaktadır. Deney setleri 
arasında probun taşınması hem zaman kaybı yaratmakta hem de ince telin zarar görmesi riskini artırmaktadır. 
Bu araştırmada, bahsedilen dezavantajları ortadan kaldırmak için, dönen disk deneylerinde kullanılabilecek 
bir kalibrasyon tekniği üzerinde çalışılmıştır. Bu teknikte dönen disk üzerinde oluşan üç boyutlu sınır tabaka 
akışının benzerlik çözümü temel alınmaktadır (Kármán, 1921).

Şekil 1. Dönen disk üzerindeki üç boyutlu sınır tabaka akışı.

AMAÇ

Bu çalışmada, bir sabit sıcaklık tipi sıcak tel anemometresinin kalibrasyonu yapılmıştır. Hızı bilinen bir ser-
best akışın bulunmadığı dönen disk akışı deney düzeneklerinde kullanılabilecek olan bu kalibrasyon yöntemi 
sayesinde kalibrasyon için farklı deney setleri gerekmeyecek ve böylece oldukça ince olan sıcak tel probunun 
hasar görmesi riski azaltılacak ve de probun farklı deney setleri arasında taşınması sırasında oluşacak zaman 
kaybının önüne geçilecektir.

KAPSAM

Sıcak tel probları akış alanlarının incelenmesinde oldukça sık kullanılan bir yöntem olduğu için bu ölçüm 
cihazlarının doğru kalibrasyonları da fazlasıyla önemlidir. Dolayısıyla, bu araştırmada incelenen kalibrasyon 
yöntemi, özellikle dönen disk üzerindeki akışın incelendiği deney setlerini kapsayıcıdır.
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YÖNTEM

Bu çalışmada, Şekil 2’de görülen, akışkan olarak su kullanan dönen disk deney düzeneği kullanılmıştır (Öz-
kan, 2016). Bir su tankı tabanına yerleştirilmiş olan disk bir motor sayesinde istenilen açısal hızda döndürül-
mekte ve çalışılması amaçlanan Reynolds sayısı aralığı sağlanmaktadır. Prob tutucuya bağlanmış olan sıcak tel 
probu disk üzerinde istenilen yarıçap ve yüksekliğe ayarlanıp, sabitlenebilmektedir.

Deneylerde, Dantec Dynamics firması tarafından üretilmiş olan MiniCTA 54T42 tipi sabit sıcaklık anemomet-
resine, Şekil 3’de görülen TSI 1218-20W tipi sıcak tel probu monte edilmiştir. Bu prob özellikle sınır tabaka 
akışlarının incelenmesi için kullanılmaktadır. Bu sebeple şekilde görülen “prob topuğu”, telin katı yüzey ile 
temas edip zarar görmesini engellemek için yapılmıştır. Anemometre, NI 9215 tipi bir veri toplama kartı ile ve 
de NI USB-9162 tipi bir yüksek hızlı USB bağlantısı ile bilgisayara bağlanmış ve probdan alınan değerler NI 
LabView programı yardımıyla analiz edilmiştir.

Şekil 2. Dönen disk deney düzeneği.
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Şekil 3. TSI 1218-20W tipi sıcak tel probu.

Wu ve Bose (1993), akışkan olarak su kullanılan deney setlerinde, Denklem 1’in genişletilmiş hali olan Denk-
lem 2’nin daha iyi sonuçlar verdiğini raporlamışlardır. Bu sebeple bu çalışmada kalibrasyon eğrisi olarak 
Denklem 2 kullanılmıştır.

2 =  ++   2  (2)

Bunlara ek olarak, von Kármán’ın benzerlik çözümünden elde edilen bazı boyutsuz parametreler sonuçların 
irdelenmesinde yardımcı olacaktır. Benzerlik çözümünde, disk üzerindeki yükseklik, , aşağıdaki denklem ile 
boyutsuzlaştırılmış ve boyutsuz yükseklik elde edilmiştir.

=   /√  /Ω (3)

Burada suyun kinematik viskozitesini, Ω da diskin açısal hızını temsil etmektedir. Disk üzerindeki radyal ve 
teğetsel hız bileşenleri de boyutsuzlaştırılarak  (  ) ve  (  ) hız bileşenleri elde edilmiştir.

 (  ) =  /(Ω r) (4)

 (  ) =  /(Ω r) (5)

Denklem 4 ve 5’te, r ölçümün alındığı, bir başka ifadeyle probun yerleştirildiği yarıçapı belirtmektedir.

BULGULAR

Sıcak tel probu, teğetsel hız bileşenine maruz kalacak şekilde, dönen disk üzerinde uygun pozisyonlara yer-
leştirilerek elde edilen kalibrasyon eğrisi ve denklemi Şekil 4’te gösterilmektedir. Benzerlik çözümü ile elde 
edilen ve kalibrasyonda kullanılan hız sınırı 0 ≤ ≤ 0.363 m/s’dir. Bu hız sınırı içerisinde, eşit aralıklarla bölün-
müş 14 adet noktada voltaj ölçümü yapılmıştır. Benzerlik çözümü sadece laminer akışta geçerli olduğu için hız 
sınırının bir maksimum limiti vardır.
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Şekil 4. Kalibrasyon eğrisi ve denklemi.

Elde edilen genişletilmiş kalibrasyon eğrisi denklemi incelendiğinde üstel ifadenin 0.135 olduğu ve bu değerin 
literatürde raporlanan aralıklarda olduğu görülmektedir (Bruun, 1995).
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Şekil 5. Radyal hız bileşeni karşılaştırması.
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Şekil 6. Teğetsel hız bileşeni karşılaştırması.

Kalibrasyon eğrisi elde edildikten sonra, sıcak tel probu dönen disk üzerindeki üç boyutlu sınır tabaka hız 
profillerini elde etmek için kullanılmıştır. Şekil 5 ve 6, sırasıyla, boyutsuz radyal ve boyutsuz teğetsel hız pro-
fillerini göstermektedir. Bu grafiklerde düz çizgi von Kármán’ın sayısal olarak elde ettiği benzerlik çözümünü 
belirtmektedir. Prob ile elde edilen deneysel hızlar ise noktalar ile temsil edilmektedir. İki grafikten de elde 
edilecek sonuca göre, bu yöntemle sıcak tel probu için elde edilen kalibrasyon eğrisi üç boyutlu sınır tabaka 
akış profillerini belirli bir noktaya kadar tahmin edebilmektedir. Gerçek akış profilleri ile pek çok kabul altın-
da elde edilmiş sayısal benzerlik çözümü arasında fark olması zaten beklenen bir sonuçtur. Dolayısıyla, elde 
edilen deneysel ölçümler ile von Kármán’ın sayısal çözümü arasındaki fark makul kabul edilebilir.

SONUÇ

Sonuç olarak bu araştırmada, özellikle dönen disk akışı konfigürasyonları gibi üç boyutlu sınır tabaka akışları-
nın gözlendiği sistemlerde kullanılabilecek bir kalibrasyon yöntemi çalışılmıştır. Sayısal olarak belirli kabuller 
altında elde edilmiş olan von Kármán benzerlik çözümü, hız profilleri kullanılarak, sıcak tel probu kalibras-
yon eğrisi elde edilmiştir. Bu eğrinin denklemindeki katsayıların literatürde verilen değerler arasında olduğu 
görülmüştür. Ayrıca, elde edilmiş olan kalibrasyon eğrisi ile dönen disk üzerindeki üç boyutlu sınır tabaka 
akışı incelenmiştir. Deneysel olarak elde edilen bu hız profilleri ile sayısal benzerlik çözümünden elde edilen 
profiller karşılaştırılmış ve profiller arasındaki farklılıkların kabul edilebilir oldukları yorumlanmıştır. Özetle, 
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uygulanan kalibrasyon yönteminin, belirli kabul edilebilir hatalar olmakla birlikte, bu özel deney düzenekle-
rinde akışkanın hızını belirlemede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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ARKEOLOJİK ALANLARDA YENİ YAPI TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gonca BÜYÜKMIHÇI1, Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU2, Saniye UÇAR3

1,2,3Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayseri / Türkiye
Öz: Tarihi çevreler, geçmişten günümüze ulaşmış; fiziksel, arkeolojik, sanatsal değerlere sahip olan yapı, 
kalıntı ve açık alanlardan oluşmaktadır. Arkeolojik alanlar, kültürel mirasımızın parçaları olmaları nedeniyle 
oldukça önemli bir konuma sahiptirler. Geçmişte bu alanlarda yaşamış insanların kültürleri, yaşam biçimleri, 
teknolojik olanakları, sosyo-ekonomik yapıları hakkında önemli bilgileri barındıran bu alanlar, geleceği inşa 
etmek için gerekli olan geçmişi anlamlandırma bakımından da oldukça dikkate değerdir. Bu bağlamda, bu 
alanların korunması ve geleceğe aktarılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Arkeolojik alanlarda inşa edilen çağdaş yapılar, alanların korunmasını sağlarken, sanatsal ve 
kültürel faaliyetlere imkân sağlamakta, toplumun bu alanlar hakkındaki bilgi ve farkındalığını artırmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında, arkeolojik alanlarda gerçekleştirilecek yeni yapı uygulamalarında kullanılabilecek 
yöntemler araştırılacak ve bu yöntemlerin uygulandığı örnek yapılar üzerinden bir okuma gerçekleştirilecek-
tir. Bu amaçla, arkeolojik alan üzerinde yapılaşma, arkeolojik alanda yer altında yapılaşma ve koruma çatısı 
uygulamaları olmak üzere üç farklı tasarım kurgusuna sahip üç çağdaş yapı incelenecektir. Bu inceleme ile 
yeni yapıların arkeolojik alanla kurduğu ilişki ve arkeolojik alana ait verilerin yeni yapı tasarımları üzerindeki 
etkilerinin neler olduğu anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Arkeolojik Alanlar, Yeni Yapı Tasarımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

‘’Arkeolojik alanlar, insan varlığının her tür izini kapsayan ve her tür insan etkinliğini yansıtan yerleri, terk 
edilmiş yapıları, toprak ve su altındaki sitler de dâhil olmak üzere her tür kalıntıyı, bunlarla ilişkili taşına-
bilir tüm kültürel malzemeyi içeren alanlardır’’ (ICOMOS, 1990). Kültürel mirasımız içinde önemli bir yere 
sahip olan arkeolojik alanlar, tarihsel değer, anı değeri, artistik ve teknik değer, grup değeri, eğitim değeri ve 
belge değeri olarak nitelendirilen birçok değeri barındırmalarıyla da dikkate değer miras öğeleridir (Madran 
& Özgönül, 2005: 61-74). Kültürel ve mimari miras öğelerinin, pasif koruma anlayışından sıyrılıp, çağdaş 
yaşamla bütünleşerek varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli adımlar atılmaya başlanmışken, arkeolojik 
alanların genellikle ihmal edildiği görülmektedir. Geçmiş dönemlerin izlerini günümüze taşımalarıyla toplum-
sal hafızada yer eden bu alanlar, kent belleğinin bir parçası olan, kenti anlamlandıran mekanlar olarak korun-
malı ve çağdaş kent yaşamına katılmalıdırlar (Büyükmıhçı & Kaderli, 2016). Günümüz ve gelecek kuşakların 
geçmiş ile kuracakları bağ adına da incelenmeleri, değerlendirilmeleri ve çağdaş yaşamla bütünleştirilmeleri 
önemlidir. 

ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nde arkeolojik alanların korunması ve sunul-
masıyla ilgili olarak ‘’Arkeolojik miras yönetiminin genel hedefi, bütün ilgili belge ve koleksiyonların da uzun 
vadeli koruma ve bakımını sağlayarak, anıt ve sitleri yerinde korumak olmalıdır.’’ ve ‘’Arkeolojik mirasın 
halka sunulması, çağdaş toplumların kökenlerinin ve gelişimlerinin anlaşılmasına yardım eden önemli bir 
yöntemdir. Bu aynı zamanda onun korunması gerekliliğinin anlaşılmasına da yardım eden en iyi araçtır.’’ 
denilmektedir. (ICOMOS, 1990).

Arkeolojik alanlardaki yeni yapı tasarımları, ilgili tüzükte belirtilen koruma ilkelerine uygun olarak tasarlandı-
ğında hem arkeolojik alanların korunmasını hem de bu alanlara kazandırdıkları yeni işlevlerle bu alanların çağ-
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daş yaşama katılmasını sağlamaktadır.  Arkeolojik alanların sergilenmesini de sağlayan yeni yapı tasarımları, 
eserlerin çevresel etkenlerden zarar görmesini engellemekte, sürekli bakım ortamını oluşturmakta ve toplumun 
bu alanlardan haberdar olup, arkeolojik mirasa dair farkındalık kazanmasını sağlamaktadırlar. 

Her arkeolojik alan, konumu, inşa edilme amacı, tarihte barındırdığı toplumlar, sahip olduğu kültürel değerler, 
vb. bakımından farklı karaktere sahiptir ve tasarımlar için farklı veriler sunar. Dolayısıyla bu alanlarda uygu-
lanan yeni yapı tasarımları alanın sunduğu verilere göre şekillenmekte ve farklı yöntemleri benimsemektedir. 
Bu çalışmada, arkeolojik alanlardaki yeni yapı tasarımlarında kullanılan farklı yöntemler üzerine bir araştırma 
yapılmıştır. Literatürde kuramsal çerçeveye bir katkı koymak amacıyla Türkiye’de ve dünyada uygulanan ör-
nekler incelenmiş ve üç farklı yaklaşım tipi belirlenmiştir.  Belirlenen bu farklı yaklaşım tipleri üzerinden bir 
okuma gerçekleştirilmiştir.

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, arkeolojik alanlarda uygulanan yeni yapı tasarımlarında kullanılan yöntemleri araştır-
mak, gruplandırmak ve bu yöntemlerin uygulandığı örnek yapılar üzerinden bir okuma gerçekleştirmektir. 
Kullanılan yöntemlerin benzer ve farklı özelliklerinin belirlenmesi, arkeolojik alanlarla kurdukları ilişkinin ve 
koruma ilkelerine uygunluklarının incelenmesi de çalışmanın amaçları arasındadır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, arkeolojik alanlarda uygulanan yeni yapı tasarımlarında tercih edilen yöntemler araştı-
rılmıştır. Tasarımlarda öne çıkan üç farklı yaklaşım tipi, arkeolojik alan üzerinde yapılaşma, arkeolojik alanda 
yer altında yapılaşma ve koruma çatısı uygulamaları olarak belirlenmiştir. Bu yöntemlerle inşa edilmiş birçok 
örnek incelenmiş ancak bildiri süresinin yetersizliği nedeniyle koruma amaçlı yeni yapının arkeolojik alanla 
kurduğu ilişki her bir gruptan tek bir örnek üzerinden verilmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma verilerinin elde edilmesinde kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak literatür taraması 
yapılmış ancak gruplandırma ve sınıflandırma noktalarında yeterli done bulunamamıştır. Daha kapsamlı bir 
araştırma yapabilmek amacıyla arkeolojik alanlarda uygulanan örnekler üzerinden gidilerek araştırma derin-
leştirilmiştir. Elde edilen bilgilere göre tasarımlarda öne çıkan uygulanmış yöntemler sınıflandırılmıştır. Sınıf-
landırma sonrası kaynak taraması her yöntem özelinde yeniden gerçekleştirilmiş, veriler saptanmıştır. Elde 
edilen veriler, konu hakkında yazılmış farklı bilimsel yazılar ve koruma ilkeleri doğrultusunda analiz edilmiş 
ve sonuca yansıtılmıştır.  

BULGULAR

Arkeolojik alanlarda uygulanan çağdaş yapı tasarımları, bu alanların korunması, halka tanıtılması ve çağdaş 
yaşamla birlikte sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle tasarımlar, dikkatle 
düşünülmüş kurgulara sahip olmalıdır. Bu noktada, üzerinde öncelikle durulması gereken olgu, arkeolojik 
alandır. Arkeolojik alanın sahip olduğu değerler, mimari ve kültürel özellikleri, tasarımcıya sunduğu veril-
er, buluntulara saygılı ancak aynı zamanda döneminin özelliklerini yansıtması gereken yeni yapının kurgu-
sunda belirleyici etkenler olacaktır. Diğer yandan tasarımda, tasarımcıların arkeolojik alanı değerlendirme 
ve anlamlandırma durumları da önemli rol oynamaktadır. Bu sebeplerle  arkeolojik alanlardaki yeni yapı 
uygulamalarında farklı yöntemler tercih edilmektedir. 
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1.Arkeolojik Alan Üzerinde Yapılaşma 

Bu yöntem, Yeni Akropolis Müzesi(Atina) örneği üzerinden incelenmiştir. 

Yeni Akropolis Müzesi

Yeni Akropolis Müzesi, Bernard Tschumi tarafından Atina Akropolisi’nin güneydoğusundaki, Makryi-
anni arkeolojik alanı üzerinde tasarlanmıştır24 (Pasin & Varinlioğlu, 2018: 177) (Görsel 1). Alanda yapının 
inşasından önce yıllardır süren ve günümüzde de devam eden arkeolojik araştırmalar yapılmıştır.2 Arkeolojik 
alanı görünür kılarak, yerleri uzmanlarla  müzakere edilerek belirlenen kolonlar üzerinde yükselen yapı, al-
anda kurgulanmış gezi platformları ile ziyaretçilere arkeolojik alanı deneyimleme fırsatı sunmaktadır4 (Ak-
kurt, 2010: 30). Zemin kotundan itibaren döşemede oluşturulan boşluklar ve cam döşemeler sayesinde yapı 
içerisinde arkeolojik alanla ilişkinin devamlılığı sağlanmıştır (Öztürk & Yazıcı, 2017: 171) (Görsel 2). Binanın 
son katı, doğrudan Akropol’e yönlenmesi ve Parthenon plan tipinde tasarımı ile Parthenon’la bütünleşme 
örneği sergilemektedir (Çil & Güner, 2011: 92-93) (Görsel 3). Cepheyi saran cam yüzey, Parthenon ile görsel 
iletişim kurarak ziyaretçilere özgün bir deneyim örneği sunmaktadır. (Öztürk & Yazıcı, 2017: 171-172) (Gör-
sel 4). Bernard Tschumi Architects’in aktardığına göre ‘’Binayı saran cam yüzeylerde  eserleri aşırı sıcağa 
ve ışığa karşı korumak için en çağdaş cam teknolojisi kullanılmış ve böylece sergilenen eserler için ideal ışık 
sağlanmıştır.’’ 25 Kalıntıların yerinde korunmasına olanak veren tasarımıyla, bunların sürekli bakım, koruma 
ve yönetimini sağlamaktadır.  Müzenin, var olan ve yeniden oluşturulan arasında hem görsel hem de zihinsel 
bağ kurma çabası dikkate değerdir. Bu bakımdan için dış ile tarihin günümüz ile bütünleştirildiği başarılı bir 
tasarım örneğidir. 

24  http://www.mimdap.org/?p=20865
25  http://www.tschumi.com/projects/2/#
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Görsel 1.5 Parthenon  ve   Görsel 2.26 Kesit                          Görsel 3.1 Son kat   Görsel 47. Akropol’e yönlenen 

Yeni Akropolis Müzesi                                                           (Parthenon) planı    son kattan Parthenon manzarası                 

                                                                                             

2.Arkeolojik Alanda Yer Altında Yapılaşma

Bu yöntem Pavlov Arkeopark (Prag) örneği üzerinden incelenmiştir. 

Pavlov Arkeopark

27                         8                                                 28                                                 29

26  https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects
27  https://www.archdaily.com/795684/archeopark-pavlov-kvet-architects
28  (Svoboda, J., Dolni Vestonice-Pavlov,  2018: 43)
29  http://bigsee.eu/archeopark-pavlov-by-architectural-office-radko-kvet-czech-republic/ 
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Pavlov Arkeopark, Prag’da bir arkeolojik alan olan Pavlov Köyü’nde konumlanmıştır.8 Halen arkeolojik 
kazıların devam ettiği alanda yerinde sergileme hariç inşaat sınırlı olduğundan ve müzenin yapılacağı alan 
peyzaj koruma alanı olduğundan projede, yer altında yapılaşma yöntemine gidilmiştir.30  Yapının büyük bir 
bölümü yer altında yer alırken sınırlı bir kısmı yer üstündedir31 (Pasin & Varinlioğlu, 2018: 177) (Görsel 9-10). 
Yapıya ışık sağlayan yer üstündeki kısımların tasarımında, bağlamı simgeleyen, yeşil çayırlardan fışkıran ki-
reç taşı kayalar etkili olmuştur (Görsel 11). Paleolitik Çağ’a ait kalıntıların sergilendiği arkeopark, o çağdaki 
mağara yerleşimlerine referans oluşturacak şekilde sınırlı ışık alan mağara odaları şeklinde tasarlanmıştır11 32 
(Görsel 12). Bu özellikleriyle yapı, bölgedeki arkeolojik kazıları somutlaştıran bir kimliğe sahiptir. Modern 
çizgilere sahip yer üstündeki yapı kısımları ve geçmişin izlerini taşıyan yer altındaki kısımlar etkili bir biçimde 
bütünleştirilmiştir.

 

Görsel 9.33 Pavlov Arkopark   Görsel 10.8 Plan          Görsel 11.8  Kesit                     Görsel 12.34 İç mekan

3.Koruma Çatısı Uygulamaları

Bu yöntem Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi (Osmaniye) örneği üzerinden incelenmiştir.

30  https://xxi.com.tr/i/topraktan-fiskiran
31  http://www.archeoparkpavlov.cz/en/the-story-of-the-building/t1221
32  https://www.kilsanblog.com/mimarlik-farkli-ilginc-yapilar/pavlov-arkeopark/
33  https://architizer.com/idea/1734330/
34  https://www.arkitera.com/haber/topraktan-fiskiran-arkeopark-pavlov/
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Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi

35                                                                 36                              16                               37

35  (Çambel,H.,  Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi Çok Yönlü Bir Proje, 2010: 136)
36  https://vimeo.com/338417622 
37  https://www.flickr.com/photos/burciny/5039353934/in/album-72157624587953240/ 
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Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Osmaniye ilinin Kızyusuflu Köyü’nde tamamen ormanlık alan içeri-
sinde yer almaktadır.38 Son Hitit dönemine ait bir sınır kalesinin ayakta kalan kapı kısımlarına ait kalıntıların 
arkeolojik araştırmaları Halet Çambel tarafından yapılmış, üzerlerini örten koruma saçakları, Turgut Cansever 
tarafından tasarlanmıştır (Çambel & Öcal, 1993) (Görsel 17-18).   Arkeolojik araştırmalar yapıldıktan sonra 
eserlerin, çevre iklim koşullarından zarar görmeden kendi doğal çevrelerinde nasıl korunacağı önemli bir 
nokta olmuştur.39 Bu sebeple Karatepe Aslantaş’ta öncelikle geçici bir çatı yapılmıştır.40 Daha sonra, kalıcı bir 
koruma çatısına ihtiyaç olduğundan, eserin önüne geçmeyecek nitelikte hafif ve sade bir saçak sisteminde, 
Türkiye’nin ilk brüt beton örneği olan saçaklar inşa edilmiştir (Kortanoğlu, 2013: 53) (Görsel 19-20). Kara-
tepe Aslantaş aynı zamanda Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olmasıyla da önem arz etmektedir.41 Karatepe 
Aslantaş’ta kalıntıların kendi tarihi ve doğal çevreleri içinde onarılıp bir açık hava müzesi anlayışı içinde ser-
gilenmeleri, bağlamla uyum sağlayan, arkeolojik alanın sunduğu verilere uygun ve eserlerin önüne geçmeyen 
ancak mimari yaklaşım açısından nitelikli bir koruma çatısıyla sağlanmıştır. 

            

Görsel 17.42 Karatepe Aslantaş     Görsel 18.43 Koruma çatısı  Görsel 19.24 Koruma çatısı    Görsel 20.24 Koru-
ma çatısı

SONUÇ

Kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri olan arkeolojik alanların korunması ve çağdaş yaşamla bütün-
leştirilmesi kültürel sürekliliğin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bunu yaparken kalıntıların özgünlü-
ğüne ve arkeolojik alanın kimliğini oluşturan niteliklere zarar vermemek, dikkat edilmesi gereken en önemli 
etkendir. Arkeolojik alanlarda yeni yapı tasarımları, bu alanların her türlü zarardan korunmasını sağlarken 
diğer yandan kalıntıların bakım ve yönetimini sağlamakta ve arkeolojik mirası çağdaş kent yaşamının bir 
parçası haline getirmektedir. Arkeolojik alanların sürekliliğinin sağlanmasında bu bakımdan etkisi büyük olan 
yeni yapı tasarımlarında, farklı yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. Arkeolojik alanın sahip olduğu farklı 
değer ve özelliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu yöntemlerin niteliği arkeolojik alanın iyi analiz edilme-
sine, bağlamın ve alanın sağladığı koşullara uyumlu tasarımlar yapılmasına bağlıdır.  

Arkeolojik alanlarda yeni yapı tasarımları, araştırmaya açık ve yeni bir konu olması bağlamında ele alınmış, 
tasarımlarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili birçok örnek proje incelenmiştir.  Olumsuz örnekler var ol-
makla birlikte, incelenen örneklerin, tasarım yaklaşımları, arkeolojik alanla kurdukları ilişkiler, alana dokun-
ma biçimleri bakımından amacına uygun ve nitelikli uygulamalar oldukları görülmektedir. Arkeolojik alanın 
sunduğu veriler her yöntemde farklı şekilde ele alınarak tasarıma yansıtılmıştır. Ancak arkeolojik alana, zarar 
vermeyecek şekilde dokunmak, onu dış etkilerden korumak, rahat sergileme ortamını oluşturmak ve bu alan-

38  https://www.osmaniyetso.org.tr/karatepe-aslantas-acik-hava-muzesi.html  
39  http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=289&RecID=1685
40  http://www.mimarizm.com/kose-yazilari/karatepe-sacaklari-ve-muelliflik-sorunu_126312#anchor3 
41  http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/100-yas-gununde-karatepenin-anasi-halet-cambel
42  (Çambel,H.,Öcal, A.D., Asativata: Karatepe-Aslantaş Son Hitit Çağı Sınır Kalesi ve Açık Hava Müzesi, 1993)
43  http://www.arkiv.com.tr/proje/karatepe-acik-hava-muzesi/2807  
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ların çağdaş yaşama katılmasını sağlamak her üç yöntem için de ortak paydadır. Kullanılan yöntem ne olursa 
olsun koruma ilkelerine uygun, arkeolojik alana saygılı başarılı tasarımların yapılabileceği görülmektedir. 
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EVALUATION OF PERSPECTIVES ON WOMAN EMPLOYMENT ON BOARD VESSELS

Hakkı Can BEKTAS 1, Tuba KECECI 1*

1Istanbul Technical University, Faculty of Maritime, Istanbul / Turkey
Abstract: In the twentieth century, more women have started to participate in male-dominated professions. For 
a long time, seafaring which is an extreme example of a male-dominated profession has been described from 
masculine perspectives all over the world. Over the last decades, Turkish women have begun to struggle for 
their existence in the maritime sector in which heightened awareness of gender is an issue. The focus of this 
study is to determine the perspective of both men and women Turkish seafarers on the issue of the employ-
ment of women on merchant vessels. A survey was conducted to collect information on the impact of female 
personnel on the ship’s social environment, the process of conducting the work on ships and the participants’ 
willingness to work with female personnel. In this study, the responses of the participants who had previously 
worked with female staff and who had not worked with female staff before were compared. The results sho-
wed that seafarers who had worked with women seafarer before were more positive than those who had not. 
It was found that the negative point of view on the employment of women on board started to be broken with 
the increasing number of women seafarers in the sector and male seafarers seeing the performance of women 
on ships. The findings of this research reveal the need to increase awareness on the employment of women 
seafarers in the maritime sector to improve living conditions on board.

Keywords: Maritime Transportation, seafarers, woman seafarers, ship organizational structure

INTRODUCTION

Although the society, which has been male-dominated over the years, has differed greatly compared to the 
past, the patriarchal structure still continues partly. The effects of this situation can be observed in the maritime 
domain as well.  Seafaring is described as a male-dominated profession all over the world. In Turkey, women 
seafarers are still called ‘seaman’ and they keep license on which it is written ‘seamen’s book.’ This is one of 
the simplest examples that reveal the perspective on woman employment onboard vessels. 

It is advocated that women cannot do this job since the maritime profession requires physical power. However, 
the need for muscle strength decreases due to increasing technological developments (Mack, 2010).

Women’s education level has been increasing year by year. However, there is still no balance in employment 
and training opportunities in active business life and men continue to dominate the sector. Today, female se-
afarers represent only two percent of the world’s 1.2 million seafarers and 94 percent of them are working in 
the cruise sector1.

International Maritime Organization (IMO) undertakes to help its Member States achieve the seventeen Susta-
inable Development Goals (SDGs), especially Goal 5 “Achieve gender equality and empower all women and 
girls” 1. The Previous actions taken by IMO are presented below1. 

I. IMO’s gender programme was initiated in 1988.

II. The Pacific Women in Maritime Association (PaCWIMA) set up in Fiji in February 2004 and rebuilt in 
2016.
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III. The Network of Professional Women Employees in the Maritime and Port Industry in West and Central 
Africa was established in 2007, set for a relaunch in 2019. 

IV. WOMESA (Women in the Maritime Sector of East and Southern Africa) was established in December 
2007.

V. WIMA-Asia (Association for Women in Maritime, Asia) was established in January 2010 and re-launched 
in 2015.

VI. WIMAC (Women in Maritime Association, Caribbean) was established in 2015.

VII. Arab Women in Maritime Association (AWIMA) established in Egypt in October 2017.

VIII. Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red-MAMLa), established in Chile in 
December 2017. 

The international shipping community celebrated the Day of the Seafarer on 25 June 2019 under the theme “I 
Am On Board with gender equality”. It shows that women still need to show their solidarity for gender equality 
in seafaring. 

In this paper, a study was conducted to assess the perspective on women’s employment on board in Turkey.

AIM

This research aimed to determine the perspectives of both male and female seafarers on the issue of women 
employment on commercial ships. 

SCOPE

Turkish seafarers’ perspective was evaluated in this study. The analysis of the individual responses of men and 
women and the responses of participants who had previously worked with female staff and those who had not 
worked were examined.

METHOD

An online questionnaire was used to capture the perspectives of seafarers on working with female staff. Sixty 
seafarers participated in the survey. 16.67% of the participants were female and 83.33% were male.

All participants were seafarers. 80% of male participants work onboard, 14% work in a maritime company, 6% 
work in the academic field and 10% work in other fields such as VTS operator. Some of the participants work 
in more than one field. 90% of the 10 female seafarers work onboard and 10% work in the academic field.

1http://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx

80% of the male participants were qualified to work in the deck department and 20% in the engine department. 
While 60% of the female participants were the staff of the deck department, 40% were qualified to work in 
the engine department. In total, 76% of the members were in the deck department, while 24% of the members 
were in the engine department. 
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76% of the male participants surveyed had previously worked with a female staff, while 24% had not. 9 out of 
10 women surveyed stated that they had worked with another female personnel on board. One of them stated 
that she was the only female personnel on board.

As shown in Figure 1, 15% of the total participants worked with, 1st officer, 33% of them worked with 2nd 
officer, 23% of them worked with 3rd officer and 17% of them worked with deck cadet, 8% of them worked 
with 3rd engineer, 2% of them worked with engine cadet and 2% of them worked with female staff qualified 
as cook.

Figure 1. Woman personnel’s affiliations

The results of the survey were analyzed in terms of percentage distributions of the total response. Comparisons 
were made between the individual responses of men and women, and also the responses of the participants who 
had previously worked with and not worked with female staff.

FINDINGS

1. Comparison of the perspective of the seafarers who had previously worked with female staff and those 
who did not

•	The effect of the existence of woman seafarer onboard on social life 

47 participants, who had previously worked with a female staff on board, evaluated the positive impact of 
women on the social environment. A five-point Likert scale was used for evaluation. The weighted average of 
responses of the 13 participants who had not worked with a female staff on board was 3.42. In other words, the 
weighted average of the evaluation of seafarers who have not worked with a woman before was 0.11 less than 
those who had worked with a female staff before.  Results were given in Figure 2 in which G1 stands for those 
who had previously worked with female staff and G2 for those who had not.
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Figure 2. The effect on social life

•	The effects of female personnel on the execution of the work onboard

All of the 47 participants who had previously worked with a female seafarer onboard answered this question. 
51% stated that the existence of women seafarer makes the work more systematic and 8% stated that the work 
becomes less systematic. While 7% stated that women speed up the work, 28% stated that the work progresses 
slower than before. 34% stated that women cause extra workload for other personnel on board.

Of the 12 seafarers who had not worked with a female sailor on the ship before, 58% thought that the work 
progresses more systematic, 17% stated that their existence speed up the work, 17% stated that the work prog-
resses slower. 50% think that women cause extra workload for other staff. Of those 12 people, no one thought 
work progresses less systematic. The results were given in Figure 3. 

Figure 3. The effect on the execution of work

•	Willingness to work with woman seafarer
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40% of the participants who had previously worked with a female staff answered yes to the question of whether 
you would like to work with a female staff again. 24% answered no and 36% was neutral.

18% of the participants who had not worked with a female staff before, answered yes to the question, 36% 
answered no, and 46% were neutral. The results were given in Figure 4.

Figure 4. Willingness to work with woman seafarer

2. Comparison of the perspectives of Male and Female seafarers

•	The effect of the existence of woman seafarer on board on social life

Of the 50 men surveyed, 49 answered this question. They were asked to evaluate the positive effect of the exis-
tence of woman seafarer onboard on social life by use of a five graded scale: 1 indicating a poor level and 5 a 
high level. The weighted average of male participants’ evaluations was 3.31. 

10 women who participated in the survey answered this question and their weighted average was 4.50. In other 
words, female seafarers have tended to respond that the positive impact on the ship’s social environment is 
very good.

Results were given in Figure 5 in which G3 stands for Men and G4 for Women.
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Figure 5. The effect of the existence of woman seafarer on board on social life

•	The effects of female personnel on the execution of the work onboard

45% of the male seafarers surveyed reported that women’s existence makes the work more systematic, but 
8% said it makes the work less systematic. 8% think women speed up the work and 30% stated that the work 
progresses slower than before. 42% stated that women cause extra workload for other personnel on board. 

90% of the female participants stated that women’s existence makes the work more systematic, %10 think 
women speed up the work and 10% stated that women cause extra workload for other personnel on board.

Since the participants could select more than one answer in this question, the total of the rates exceeded 100%.

The results were presented in Figure 6. 

Figure 6. The effect on the execution of work

•	Willingness to work with woman seafarer
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48 men participants answered this question. 31% of the participants answered yes to the question of whether 
you would like to work with a female staff again. 31% answered no and 38% was neutral.

10 female participants answered this question. 60% of the participants answered yes to the question of whether 
you would like to work with a female staff again. 40% answered no.

Figure 7. Willingness to work with woman seafarer

The findings showed that male seafarers are closer to the negative attitude about female employment. Seafarers 
who had not previously worked with a female staff has a more negative attitude about woman employment.

CONCLUSION

The focus of this study is to determine the perspective of Turkish seafarers on the issue of women’s employ-
ment on merchant vessels. The perspective of male and female participants were tried to be captured and the 
results showed that male seafarers are closer to the negative attitude about woman employment. Although 
some of the participants had not worked with a female seafarer before, their answers were more negative. This 
situation proves that there is prejudice about female employment onboard vessels. On the other side, the ans-
wers of those who worked with a female seafarer before were more positive. It shows that the negative point 
of view on the employment of women on board started to be broken with the increasing number of women 
seafarers in the sector. The findings of this research reveal the need to increase awareness of the employment 
of women seafarers in the maritime sector.  More woman employment should be supported, and new strategies 
should be defined to increase awareness and breakdown of the prejudice.
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ANALYSIS OF ACCIDENT INVESTIGATION PRACTICES IN MERCHANT SHIPPING 
COMPANIES

Tuba KECECI

Istanbul Technical University, Faculty of Maritime, Istanbul / Turkey
Abstract: One of the focal points in the maritime sector is to increase safety by decreasing ship accidents and 
incidents. The nature of onboard operations increases the likelihood of hazardous occurrences, which might 
cause significant damage to the economy, human life, and the environment. According to the IMO require-
ments, to avoid such occurrences or to minimize their impacts, marine accidents/incidents are reported and 
analyzed immediately. Through analyzing ship accidents, it is aimed to specify the underlying root causes that 
cause dangerous situations and to implement corrective and preventive actions. The occurrence analysis is 
carried out according to the procedures of shipping companies. However, the structure of the forms used for 
analysis by shipping companies is quite different from each other. In this research, the structure of analysis 
forms of different international shipping companies was reviewed. It was revealed that while some shipping 
companies use a form as short as one page, some shipping companies use forms designed in detail for in-depth 
analysis of complex accidents. Within the scope of this research, international regulations and standards on 
hazardous occurrence analysis were examined, and shipping company procedures were reviewed. The signifi-
cance of the structure of accident analysis forms in maritime safety was discussed. In conclusion, the need of 
standardization in the structure of form was emphasized.

Keywords: Maritime transportation, safety, accident analysis, shipping company procedures

INTRODUCTION

Maritime transport remains the keystone of globalized trade and the supply chain since more than four-fifths of 
world merchandise trade by volume is carried by maritime transportation (UNCTAD, 2019). World maritime 
trade tends to develop continuously in the last fourty eight years. Figure 1 shows the structure of international 
maritime trade (all cargoes) over the years. Including the small vessels less than 500 GT, the total number of 
ships in the world fleet is 116,857 in 2018 (EQUASIS, 2018). Accidents or hazardous occurrences are inevi-
table in such a heavily used mode of transport.

Figure 1. International Maritime Trade (All cargoes) (UNCTAD, 2019).
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According to the report released by EMSA (2019), the average number of marine incidents or casualties recor-
ded in the last five years in EMCIP is 3239. When under-reporting of incidents is taken into account, the best 
estimate is 4000 occurrences per year. In the report, the key figures of the year 2018 were indicated as 95 very 
serious casualties, 53 fatalities, 941 persons injured and 25 ships lost. As it is seen, marine accidents cause 
loss of vessels, loss of lives or injury to seafarers. National and international organizations investigate ship 
accidents/incidents to prevent their recurrence and to seek an answer to the question ‘which precaution would 
have prevented the accident?’.  It may be impossible to completely eliminate accidents; however, reducing the 
risk by accident analysis is a reasonable approach to reduce the probability of occurrence.

Accident investigation draws attention on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
article 94, paragraph 7 which keeps the flag state responsible for the investigation of ship accidents under 
certain conditions. The necessity of investigation and reporting is also mentioned in SOLAS regulation I/21, 
regulation XI-1/6, MARPOL Convention article 12, Load Lines Convention article 23 and ILO Convention 
No.134 article 2. In addition to these articles, there are resolutions published by the International Maritime 
Organization (IMO) on maritime casualty investigation. Among all the resolutions, the Casualty Investigation 
Code seems to be a vital step as it allows us to keep records and statistics by bringing a common approach. 

According to the IMO requirements, marine accidents/incidents are reported and analyzed immediately. The 
occurrence analysis is carried out according to the procedures of shipping companies. According to the ISM 
code which is meant for the standard of safety and pollution prevention., there should be procedures for repor-
ting non-conformities, dangerous situations and accidents on-board to the shipping company. To carry out this 
task, the company should include accident & incident analysis form in its Safety Management System (SMS). 
This form is used for safe data exchange between the company’s fleet. However, the format and details of these 
forms used by shipping companies are quite different from each other and do not have a standard structure. To 
improve safety by enhancing the accident analysis process, the structure of accidents/incidents analysis forms 
is a significant subject to be examined. In this study, we examined ten shipping companies’ accident analysis 
forms.

AIM

This study aimed to examine the structure of the shipping companies’ accident analysis forms. 

SCOPE

In practice onboard vessels, master of the ship and responsible officers use a form to analyze & report an acci-
dent/incident or near-miss occurred on board to the shipping company. The purpose of this study is to analyze 
the structure of accident analysis forms. In the study, “reporting” refers to the reporting to the shipping com-
pany which includes accident analysis to identify root causes. The forms are used by shipping companies for 
internal use and it is not the reporting form that is used by the maritime authorities.

METHOD  

In the literature, there has been an increase in the number of studies that mention document analysis is a part of 
the methodology (Bowen, 2009).  Document analysis is a systematic procedure used for examining documents 
which can be both printed and electronic material. Like other analytical methods in qualitative research, this 
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type of analysis requires evaluation and interpretation of data to make sense, gain understanding, and develop 
empirical knowledge (Corbin & Strauss, 2008; Rapley, 2007; Bowen, 2009).

Steps in Document Analysis are as follows.

•	Define the environment

•	Specify the textual features 

•	Examine the relationships among the features 

•	Enrich the collection of text features

In this study, the document analysis method used as a qualitative methodology.  Accident analysis forms of ten 
shipping companies were reviewed. Not only the text features but also the structural features of the documents 
were reviewed. 

All the companies were engaged in international shipping. 40% of the companies were engaged in chemical/
oil tanker shipping, 20% were in bulk shipping, 20% were in bulk/oil tanker shipping, 10% in ferry shipping 
and 10% in container shipping. 

FINDINGS

The accident analysis documents of ten shipping companies were examined according to the below steps. 

1st step: Review in terms of content

2nd step: Evaluation in terms of pellucidity

3rd step: Examination of layout

4th step: Checking the length of the null document

5th step: Analyzing the filling structure

6th step: Defining the root cause analysis technique used in the document for accident analysis

7th step: Determining the purpose of use

The steps described above were completed and Table 1 was formed.

 In the first step, although similar information was found in the content of the documents, some documents 
found to contain more detail. It was found that insufficient information requested in the 10% of the documents 
and the expert conducting the analysis was expected to add any information he/she needs to the Annex section. 
It was seen that 30% of the documents contained sufficient information and 60% of the documents contained 
moderate information.
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Table 1. Review of shipping companies’ accident analysis documents

Particular Shipping Company Forms

I II III IV V VI VII VIII IX X

Pellucidity 

Easy x x x x x x x

Moderate

Difficult x x x

Organization/Layout

Complicated x x

Moderate x x x

Well-Organized x x x x x

Number Of Page

0-1 x

1-3 x x x x x x

3 and over x x x

Content

Enough Information x x x

Moderate x x x x x x

Insufficient x

Purpose Of Use

To Be Used For Both Analysis And Reporting x x

There Are Separate Analysis Documents For 
Analysis And Reporting

x x x x x x x x

Filling Structure

Has Mostly Selective Structure x

Has Sections Only For Writing x

Selective But Mostly Has Sections For Writing x x x x x x x x

Use A Root Cause Evaluation Technique

Yes x x x

No x x x x x x x

In the second stage, the level of pellucidity was evaluated. 70% seemed easy, 30% were difficult to understand.

In the third stage, the layout of the documents was examined. 20% were complicated, 30% were well organized 
and 50% were moderately organized.
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In the fourth stage, the length of the null document was checked. 30% were 3 pages and over in length, 10% 
were one-page length and 60% were between 1 to 3 pages in length.

In the fifth step, the filling structure was analyzed. There were three different structures of the design. 10% of 
the companies used a mostly selective structure, whereas 10% of the companies prefered to use a structure only 
for writing and 80% of them used selective but mostly has sections for writing. 

In the sixth step, the forms were reviewed in terms of the existence of a root cause analysis technique. 30% of 
the documents had a root cause evaluation technique in the form and 70% had not. 

In the seventh step; the purpose of use was determined. 20% of the documents were used for both analysis and 
reporting while 80% of the companies used a separate document for reporting and analysis. 

According to the review of the accident analysis forms of subjected shipping companies, it was seen that there 
is a gap in the structure of accident analysis forms. Each company has different document design which pre-
vents data transfer between shipping companies. 

CONCLUSION

In this study, the structure and content of different shipping companies’ accident analysis forms were reviewed. 
It was found that each shipping company used different accident analysis documents which they use in their 
fleet. Study results showed that there is no standard accident analysis document to be used in the maritime sec-
tor. This situation prevents data transfer between shipping companies. Sharing information about past occur-
rences for preventing recurrence of the same type of accidents has vital importance in terms of safety. To imp-
rove safety, the structure of the accident analysis documents should be design according to a certain standard. 
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Öz: İnsanın var olduğu ilk dönemlerden itibaren çeşitlenen teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha 
çok değiştirmektedir. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de 
başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Endüstri Devrimi sürecidir. Bu dönemde yeni buluşlar 
ortaya çıkmış, makineleşme ve üretim hızla artmış, kırdan kente göçlerin sonucunda fiziksel çevrede deği-
şimler yaşanmıştır. Giderek gelişen ve çeşitlenen teknolojik gelişmeler 20. yüzyılın sonunda Bilişim Devrimi 
olarak adlandırılan döneme yol açmıştır. Endüstri Devrimi, makineleşme ve seri üretimi yaygınlaştırırken, 
Bilişim Devrimi yapay zeka, elektronik ticaret, elektronik iş ve online yaşam gibi süreçleri beraberinde getir-
miştir.  Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler insan yaşamının her alanında olduğu gibi konut tasarımında 
ve üretiminde de kendini göstermiş ve konutların teknik özelliklerini değiştirmeye başlamıştır. Zamana uygun 
çözümler üretmek, teknolojik ürünleri yönetmek ve doğayı korumakla birlikte enerji ve yaşam maliyetinde 
tasarruf sağlamak, kısacası yaşam kalitesini artırmak için, evdeki yaşamı kolaylaştıran, daha güvenli, daha 
konforlu ve daha tasarruflu bir ortam sunan sürdürülebilir “Akıllı Ev” önerisi de bu süreçte ortaya çıkmıştır. 
Akıllı evlerde sıcaklık, nem, ışık gibi fiziksel faktörler kontrol altına alınmaktadır. 

İlk akıllı ev 1950 yılında tasarımcı Emil Mathias tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyale-
tinde inşa edilmiştir. Bu akıllı ev, teknoloji kullanımı sayesinde evde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verebil-
miş, onların hayatlarını kolaylaştırmış ve daha güvenli, konforlu ve tasarruflu bir yaşam sunmuştur. Geleceğin 
nasıl olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, teknolojinin gelişmesi ile yaygınlaşan akıllı evler saye-
sinde insan zekasının artacağı mı, yoksa yapay zekanın gölgesinde mi kalacağını zaman gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ev, Otomasyon, Teknoloji, Enerji, Yaşam Kalitesi.

GİRİŞ

Tarih öncesinden günümüze kadar bilim ve teknoloji alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde teknolojinin 
gelişiminde iki önemli nokta ortaya çıkmaktadır. Birinci nokta teknolojinin doğa ile ilişkili olmasıdır çünkü 
insanlar nesneler dünyasını, doğayı şekillendirerek, hatta bazen doğadan esinlenerek oluşturmaktadır. İkinci 
nokta ise insanların hayatlarını sürdürebilmek için teknolojik materyallere ihtiyaç duymasıdır (Basalla, 2013).

Teknolojinin gelişimi ile insanların işe yaklaşımları, iletişim kurma ve günlük işleri ele alma şekilleri yeniden 
tanımlanmıştır. Küresel ölçekte bağlantılı bir dünya ise, internetin ortaya çıkışı ile birlikte gelişim göstermiştir. 
Akıllı evler de bu gelişmelerin bir sonucudur.

Geleceğin tasarımı olarak ortaya çıkan akıllı evlerin temel amacı, doğal kaynakları korumak, enerji tasarrufu 
yapmak ve bunun yanısıra güvenlik ile konfor ihtiyacını karşılamaktır. Son yıllarda sıkça sözü edilen yeni nesil 
yenilikçi tasarım akıllı evler, teknolojik sistemleri sayesinde zaman, güven, hız ve konfor kazandıran yaşam 
alanlarıdır. 
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AMAÇ

Çalışmanın amacı, kapsamlı literatür ve akıllı ev uzmanları ile yapılan yüz yüze görüşmeler ışığında, akıllı 
evlerin geleceğini, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmektir. 

KAPSAM

Çalışmada akıllı evin tarihi gelişimi incelenmiş, akıllı ev tasarımı, akıllı ev ve mimarlık ilişkisi değerlendiril-
miştir. Akıllı ev çeşitleri literatür araştırması ve görüşmeler doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışma konusu ile 
ilgili çok sayıda bilimsel verinin toplanmasına özen gösterilmiştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki akıllı ev örnek-
leri incelenmiş ve akıllı evlerin özellikleri ele alınmıştır.

YÖNTEM

Çalışmada akıllı evler hakkında kapsamlı bir literatür araştırması ve akıllı ev uzmanları ile yapılan yüz yüze 
görüşmeler sonucunda bilgi birikimi oluşmuştur. Kavramsal çerçeveyle başlıklar ilişkilendirilmiştir. Çalışma 
konusu ile ilgili çok sayıda bilimsel verinin toplanmasına özen gösterilmiştir. 

AKILLI EVLERİN GELİŞİMİ

Teknoloji, sanayi dallarından biri ile bağlantılı yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların 
kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi olarak tanımlanmıştır. 44 Teknolojinin eti-
molojisi incelendiğinde Yunancada sanat ve zanaat anlamlarını içeren ‘’tekhne’’ ile söz, sözcük anlamına gelen 
‘’logos’’ kelimelerinden oluştuğu görülmektedir.

Birinci Endüstri Devrimi öncesinden günümüzde devam etmekte olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ne kadar 
birçok buluş ve gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı yirminci yüzyılın sonlarında ortaya 
çıkan ve Bilişim Devrimi olarak da adlandırılan Dördüncü Endüstri Devrimi yepyeni bir dönemi başlatmıştır. 
Bu döneme sanayinin dijitalleşmesi de denilebilir. Endüstri 4.0 olarak bilinen Bilişim Devrimi, nesnelerin in-
ternet üzerinden birbirleri ile iletişime geçebilmesini, makineler arası iletişim, internet, otomasyon, yapay zeka 
ve robotik cihazlar gibi teknolojik gelişmeleri içermektedir. 

Endüstri devrimlerinin gelişimi 45

44  http://tdk.gov.tr 
45  https://powerzeka.com/bilim-teknoloji/endustri-4-0-nedir/ 



701

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Birinci Endüstri Devrimi’nde su ve buhar gücünün kullanılması ile mekanik üretim tesisleri kurulmuştur. İkinci 
Endüstri Devrimi’nde elektrik enerjisinin kullanımı ile seri üretim başlamıştır. Üçüncü Endüstri Devrimi’nde 
elektronik sistemler ile otomasyon üretim başlamıştır. Dördüncü Endüstri Devrimi’nde nesnelerin interneti, 
hücresel taşıma sistemi, otonom etkileşim ve sanallaştırma geliştirilmiştir. Dördüncü Endüstri Devrimi sadece 
akıllı ve bağlantılı makine ve sistemlerle ilgili değildir, kapsamı çok daha geniştir. Gen dizilimlerinden nano 
teknolojilere, yenilenebilir enerjilerden kuantum bilgi işleme bir dizi alanda eşzamanlı ileri atılım dalgaları 
yaşanmaktadır. Dördüncü Endüstri Devrimi’ni önceki devrimlerden temelden farklı kılan, bu teknolojilerin iç 
içe geçip kaynaşması ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı etkileşimidir (Schwab, 2016).

Bilişim Devrimi sürecinde, artan teknoloji kullanımı gündelik yaşam tarzımızda, gündelik yaşam ihtiyaçları-
mızda farklılaşmalara sebep olduğu gibi konut tasarımında ve üretiminde de kendini göstermiş ve konutların 
teknik özelliklerini değiştirmeye başlamıştır. Zamana uygun çözümler üretmek, teknolojik ürünleri yönetmek 
ve doğayı korumakla birlikte enerji ve yaşam maliyetinde tasarruf sağlamak, kısacası yaşam kalitesini artırmak 
için, evdeki yaşamı kolaylaştıran, daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu bir ortam sunan “Akıllı Ev” 
önerisi de bu süreçte yaygınlaşmıştır.

Ütopyacı düşünce, var olan durumdan hoşnutsuz olunup, gelecekte olması istenen durumu hayal etme üzeri-
ne kurgulanmıştır. Akıllı ev fikri de geleceği öngören, şu anki durumu yetersiz gören ütopyacı bir anlayıştan 
kaynaklanmaktadır. Akıllı ev sistemleri ilk olarak bilim-kurgu filmlerinde görülmeye başlanmıştır. Filmlerde 
görülen dokunmatik ekranlar, sesle kumanda, dışarıdan telefon veya bilgisayarla kumanda gibi teknolojiler 
artık akıllı evler sayesinde gündelik hayatımızın bir parçası olmuştur. 

Amerikalı psikolog Abraham Maslow 1940’lı yılların sonu ve 1950’li yılların başında insanın temel ihtiyaçla-
rını piramit haline getirerek, bir hiyerarşi oluşturmuştur. Maslow’a göre alt basamaktaki ihtiyaçlar karşılandık-
tan sonra üst basamaklara çıkılabilir. Örneğin, önce fizyolojik, sonra güvenlik ihtiyacı sağlanmalıdır. Güvenlik 
ihtiyacı karşılandıktan sonra ise sevgi ve ait olma, bir üst basamakta saygı, piramidin en üstünde ise kendini 
gerçekleştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Akıllı evler de Maslow’un temel ihtiyaçlarından güvenlik ve konfor 
gereksinimlerini karşılamak ve en iyi düzeye çıkarmak üzere geliştirilmiştir. Akıllı ev bu özelliklerinin yanı 
sıra çevre dostu olup enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 46

46   https://rekreasyonliderleri.wordpress.com/2016/02/11/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi/  
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Akıllı ev ile ilgili yapılan çalışmalarda, günümüze kadar akıllı ev yerine, ev otomasyonu, zeki yapı, yapı oto-
masyon sistemi, akıllı bina ve entegre ev sistemleri gibi kavramlar kullanılmıştır. Akıllı evin adı için günümüze 
kadar birçok farklı kavram kullanılmış, akıllı ev için de günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından çeşitli 
tanımlamalar yapılmıştır (Akdaş ve Güneş, 2015).

Tüm tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, akıllı ev, genel olarak, uzaktan kumanda, akıllı telefon veya 
tablet gibi teknolojik cihazlar ile yönetilebilen ve programlandırılabilme olanağı sağlayabilen, ev sakinlerinin 
önceden belirlenmiş ihtiyaç programlarına göre oluşturulmuş senaryolar ile olağan dışı bir durumda kullanı-
cıya haber verebilen, en önemlisi ise çevre dostu olup konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlayan, kullanıcı-
ların evlerini her zaman ve her yerden izleyebildikleri, yaşamlarında kendilerine kolaylıklar sunan yeni nesil 
teknolojik bir tasarım olarak tanımlanabilir.

 Akıllı evlerde, evde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarına göre ev otomasyon sistemleri belirlendiğinden ve özellik-
leri, kullanıcısının isteğine göre farklılık gösterdiğinden akıllı evler esnektir. Aslında akıllı evin tanımı kulla-
nıcılarına göre değişiklik göstermektedir, çünkü herkesin akıllı evden beklentisi birbirinden farklıdır. Örneğin, 
engelli ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlı insanların, akıllı evden beklentisi sağlık kontrollerinin yapılabilmesi ve 
ilaçlarını düzgün kullanabilmesi iken, evinde yakınları ile kutlama yapmak isteyen üniversite öğrencisinin 
ihtiyacı, evin ses sisteminin, ışık sistemin ve duvarlarının görüntüsünün değişmesidir.

AKILLI EVLERİN ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde, akıllı evlerin özellikleri ev otomasyon sistemleri, enerji ve ekoloji, güvenlik ve emniyet, konfor, 
sağlık, teknoloji, eğlence, esneklik alt başlıkları üzerinden değerlendirilecektir. 

1. Ev Otomasyon Sistemleri

Akıllı evde uygulanan ev otomasyon sistemlerinden ısıtma soğutma sistemi, konut içine giren güneş ışığını, 
havalandırmayı, ışık ve gölge ile kontrol ederek ayarlamaktadır. Aydınlatma sistemi, mekanın genel ışık düze-
yini ölçerek, dış ortam aydınlığına göre kontrol etmektedir. İletişim ve multimedya sistemi sayesinde uzaktan 
evin kontrolü sağlanmakta, güvenlik sistemi, hırsızlık, yangın ve su baskınları önlenebilmektedir. Akıllı evler 
ses, titreşim, ışık, ısı gibi değişen durumları algılayan sensörlere sahiptir.

Akıllı Ev Otomasyon Sistemleri 47 

47   https://www.slideshare.net/myasinpak/akll-ev-otomasyonu 
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2. Enerji ve Ekoloji

Akıllı evler sayesinde evde veya işyerinde kullanılan her bir elektronik cihazın ne kadar elektrik tükettiği, 
kullanıcı nerede olursa olsun, anlık olarak takip edilebilmekte ve raporlar incelenebilmektedir. Akıllı kontrol 
teknolojisi sayesinde, konfordan feragat etmeden elektrikli aletlerin, aydınlatma sistemlerinin, ısıtma soğutma 
sistemlerinin harcadığı enerji (elektrik, doğalgaz vb.) tüketiminden tasarruf edilebilmektedir. 

3. Güvenlik ve Emniyet

Akıllı ev sistemi, kullanıcının belirlediği özel senaryolara göre, bilgilendirme amaçlı sms gönderebilmekte, 
e-posta atabilmekte veya senaryolar doğrultusunda kamera kaydı oluşturabilmektedir. Kullanıcı için değerli 
olan her şey, izinsiz kullanım, hırsızlık, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve benzeri her türlü istenmeyen durum-
dan korunmakta ve karşı önemler alınabilmektedir. Akıllı evler, sıradan güvenlik sistemleri gibi sadece bir 
uyarı ve alarm sistemi yerine, önleyici ve koruyucu bir hizmet vermektedir. 

4. Konfor

Akıllı ev ile tamamen kullanıcıya özgü bir otomasyon ve güvenlik çözümü tasarlanabilmektedir. İleri düzey 
programlayıcı sayesinde evin kullanıcı yerine düşünmesi ve yönetmesi sağlanabilmektedir. Zamanlayıcı özel-
liği sayesinde tanımlayacağı bütün senaryolar ve komutlar istenilen saat ve dakikada çalışabilmekte, kolayca 
sisteme kural tanımlanabilmekte, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda konfor için akıllı ev 
konfigürasyonuna ekleme ve çıkarma yapılabilmektedir.

5. Sağlık

Çeşitli sensörler ve kameralar kullanılarak, evdeki yaşlı ve engellilere özgü senaryolar oluşturularak kişinin 
bakımını üstlendiği kişilerin can güvenliğinden 7/24 haberdar olmasını ve gerektiğinde de acil yardım butonu 
ile sms, email atmak ve telefon açmak suretiyle hızlı müdahale etme imkanını sağlamaktadır.

6. Teknoloji

Akıllı saatler, akıllı bileklikler ve akıllı anahtarlar birkaç yıldır alışık olduğumuz teknolojilerdir. Her şeyin 
dijital hale geldiği bir dünyada evlerin de akıllı uygulamalar aracılığıyla artması beklenmektedir. Akıllı ev kul-
lanıcısının yakınlarının akıllı telefondan gidip geldikleri yerler takip edilebilmekte, geo-fence teknolojisi sa-
yesinde evden uzaklaştığında veya eve ulaştığında cep telefonuna bildirim gelmesi sağlanabilmektedir. Akıllı 
evler, üretilen bütün teknolojilerin eklenmesiyle geliştirilebilmektedir. Öyle ki, akıllı buzdolabı ile yiyecekle-
rin son kullanma günleri görülebilmekte, internete bağlanıp yemek tarifleri öğrenilmekte ve biten yiyeceklerin 
siparişi verilebilmektedir. 

7. Eğlence

Evdeki tüm ses, video ve ev sineması sistemleri entegre bir şekilde uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bilgi-
sayar veya cep telefonu uzaktan kumanda olarak tüm multimedya cihazları için kullanılabilmekte, otomatik 
olarak medya ünitelerini açıp, kapatabilmektedir. Evde değilken hırsızlara karşı evde birisi var izlenimi için bu 
sesli cihazlar uzaktan açılıp kapatılarak, caydırıcı unsur olarak kullanılabilmektedir. 
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8. Esneklik

Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabil-
mesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine 
bağlıdır. Esneklik, süreç içerisinde olası değişimler karşısında yapının değişimleri karşılayabilmesini sağlayan, 
mekansal ve yapısal stratejiler içeren bir tasarım yaklaşımıdır. Bu kapsamda bir değerlendirme yapıldığında, 
akıllı evler sürdürülebilir çözümlere sahip olup, ev otomasyonunun yanı sıra mekan kullanımına esneklik ge-
tirmektedir. 

AKILLI EV ÇEŞİTLERİ

Akıllı evler, gelişmişlik sırasına göre uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir evler, programlanabilir evler, 
senaryolandırılmış ve yapay zekaya sahip akıllı evler olarak sıralanabilir. Bu evler günümüzde uygulanabil-
mektedir. Uygulaması henüz yapılamamış, fakat gelişimi halen sürmekte olan, yapay zekaya sahip akıllı evler 
de bulunmaktadır. Ayrıca, akıllı evler kullanıcının ihtiyacına ve kullanım amacına göre özel olarak da tasarla-
nabilmektedir. 

Uzaktan Kumanda ile Kontrol Edilebilen Evler

Radyo frekansı ile çalışabilen, ana kontrol ünitesi bulunmayan, sadece kumanda ile kontrol edilebilen evlerdir. 
Herhangi bir programlanma ve senaryolandırma özelliği yoktur. Tıpkı bir televizyon kumandası gibi perdeleri, 
ışıkları veya başka cihazları kontrol edebilmektedir. 

Programlanabilir Evler

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen evlerin zamana bağlı programlanabilme özelliği eklenmiş halidir. Za-
manlayıcı röleler ile bir veya daha fazla cihaz programlanabilmektedir. Üzerinde bulunan saat ile otomatik 
olarak istenildiği zamanda açılıp, istenmediğinde de kapanması ayarlanabilen sistemlere sahip evlerdir.

Senaryolandırılmış Akıllı Evler

Senaryolandırılmış akıllı evler, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen ve zamana bağlı ayarlanabilen prog-
ramlanabilir evlerin tüm özelliklerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak ana kontrol cihazı, yani akıllı ev sis-
teminin beyni ile birlikte modülleri ve sensörleri bulunmaktadır. Bu sisteme senaryolar girilir. Örneğin, ana 
kontrol cihazının içerisine eklenen CPS takip özelliği sayesinde, eve yakınlaştığımızda klima çalıştırılabilir. 
Ancak, bunun için akıllı evin ana kontrol cihazına kullanıcı arayüzü ile çeşitli senaryoların önceden girilmesi 
gerekmekte olup, sonradan bu senaryolardan biri seçilmektedir. (Evden çıkıyorum senaryosu, film gecesi se-
naryosu, uyku ortamını ayarla senaryosu gibi.) 

Yapay Zekaya Sahip Akıllı Evler

Senaryolandırılmış akıllı evlerde, senaryolar insanlar tarafından oluşturulurken, yapay zekaya sahip evlerin 
öğrenme yeteneği vardır. Kullanıcılarını belli bir zaman izleyip, tekrarı olan hareketlerin analizlerini çıkartarak 
kullanıcılarının göstermiş olduğu tepkilere göre gerçekleşmesi istenen komutu devreye sokarlar. 

Yapay zekaya sahip akıllı evlerin senaryosunu kullanıcı yazmaz, akıllı evin kendisi tekrarlanan hareketlere 
göre öğrenerek yazabilmektedir. Bunun için de günümüzde hala çalışmaları devam eden yapay zeka gerek-
mektedir.
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SONUÇ

Teknolojik ürünlerin geliştirilebilmesi için ihtiyaç dürtüsünün yanında hayal gücü de gerekmektedir. Tekno-
lojik ürünü icat etme sürecinde sosyo-ekonomik ve kültürel etkenler incelenmeye değer konulardır, çünkü bu 
tür kısıtlamalar teknolojik çeşitlilik arayışını da sınırlandırmaktadır. İleri robot teknolojileri gelecekte insan-
ların ellerini üretimden ve ağır işlerden çekmesine yol açacağı için bir çok mesleğin yeniden tanımlanması 
beklenmektedir. Bağlantılı cihazlar ürün ve nesnelere bakışımızı ve davranış biçimlerimizi büyük ölçüde de-
ğiştirmekte, insanlar arasında bambaşka ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Akıllı evde nesnelerin 
internete bağlı olması geniş bir ağa bağlanabilme olanaklarını sunarak nesneler arası iletişimi daha güçlü bir 
hale getirmektedir.

Akıllı evlere giren nesnelerin internetinin nereye gideceğini bilmek zor olsa da teknoloji merkezli bir dünyada, 
evlerin daha çok otomatikleşmesi, akıllı araçların kullanılması, etkileşimli mağazalardan alışveriş yapılması, 
sağlığa temel yaklaşımın yeniden tanımlanması gibi gelecek yıllarda birçok farklı akıllı sistemin kullanılması 
beklenmektedir.

Teknoloji tarihi geleceği daha mutlu, sağlıklı ve dinlence odaklı bir yer olarak düşünen iyimser fikirler ile do-
ludur. Ancak, her yeni teknoloji olumlu veya olumsuzdan öte bir değişimi beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
akıllı evlerde sensörler ile donatılmış sulama sistemi, sulamayı kolaylaştırırken bir yandan da tasarruf sağlar. 
Nesnelerin interneti sayesinde hava durumuna bağlanarak yağış olup olmayacağına dair bilgilere sahip olunur. 
Bu sistemin tüm şehirle bağlantılı olduğu düşünülürse, her sistemin kendi başına çalışarak koşulları optimize 
ederken, bütün şehirle daha verimli çalışabileceği ifade edilebilir. Ancak, bu sistemler hackerlar tarafından sa-
bote edilirse veya kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilirse, kişilerin gizli verilerine ulaşabilir. Nesnele-
rin interneti, dijital hayatlarımızı sürdürme tarzımızla, güvenlik ve gizlilikle ilgili zorluklar getireceği için hem 
iyi hem kötü amaçla kullanılabileceği açıktır. Bunların yanısıra toplumsal geleneklerde önemli değişimlerin 
yaşanmasına neden olacaktır. 

Otomatikleşmiş sistemlerin güvenirliliği ve verimliliği giderek arttığı için insanlar, otomatikleşmiş sistemlere 
bel bağlamakta ve kendi bilgi ve becerisini kullanma konusunda kayıtsızlaşmaktadır. Ancak, kaza veya ufak 
aksaklıklarda ortaya çıkan sorunlar daha büyük olmaktadır çünkü bu sistemlerin ne gibi hatalar verebileceği 
öngörülememektedir.

Geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, teknolojinin gelişmesi, insanın yaşam kali-
tesini yükseltip, bazı açılardan kolaylaştırıp, güvenliği arttırırken, bazı açılardan ise zorlaştırıp daha zahmetli 
hale getirecektir. Endişe veren bir diğer konu ise cihazlar akıllanırken zihnimizin çalışma şeklinin değişip 
değişmediğidir. Bununla ilgili bir çok paradoks vardır. Cihazlar bizim yerimize ne kadar çok iş yaparsa, doğal 
ortamımız ile o kadar az temas etmekte olunduğu ve bedenin ve zihnin daha az çalıştığı açıktır. Bu süreçte, 
beyinlerimizin teknolojiye uyum sağlamak için değişeceğini varsayabiliriz. İnsan zekasının artacağı mı, yoksa 
yapay zekanın gölgesinde mi kalacağını zaman gösterecektir.
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TABANCA KABZA TASARIMINDA FONKSİYONELLİK VE ERGONOMİ

Celal ADANUR 

Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Ar-Ge Merkezi,  Trabzon/ Türkiye
Öz: :  İlk örnekleri on altıncı yüzyılda geliştirilen tabancalar sadece metal toplar fırlatıyordu. O günden bu 
güne gelişen tabancalar çok farklı tür ve çapta çok farklı malzemelerden üretilir hale geldi. Hafif silah katego-
risine giren tabancalar, daha çok savunma ve askeri amaçlarla kullanılsalar da günümüzde hedef yarışmaları 
veya avcılık gibi hobi aktivitelerinde de kullanılmaktadırlar. Tabancaların önemli avantajları, küçük ve hafif 
olmaları, aynı zamanda sadece savunmada değil saldırıda da iyi bir atış gücü sağlamalarıdır. Tabancaların 
ürettiği güç saldırganı düşürmek için yeterli, ancak geri tepme yapmayacak kadar az olmalıdır.  Kullanıcı 
ile silahın etkileşim noktası ise kabza bölümüdür. Bu nedenle silah seçiminde kabza kısmının ele tam olarak 
oturmasına özen gösterilmelidir. Bu çalışmada; küresel pazarda satılması amacıyla tasarlanan bir silahın, farklı 
coğrafyalarda yaşayan insanların antropometrik ölçüleri, kişisel tercihleri ve operasyonel kullanım gereksi-
nimleri dikkate alınarak en verimli tutuşu sağlayacak kabza tasarımının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Göv-
de üzerine sabitlenebilen farklı ölçülerde kapak tasarımları düşünülmüştür. Kullanıcı profilleri; küçük, orta ve 
büyük olmak üzere gruplandırılmıştır. Silah gövdesi de üç farklı kabza formuna uyumlu bir platform halinde 
tasarlanmıştır. Kabza üzerinde tutunma yüzeyini artırmak için yapılan yüzey çalışmalarında biyomimikri bili-
minden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda kullanıcıların kişisel tercihleri ve el ölçülerine göre 27 farklı 
kabza tutuş kombinasyonu oluşturulabilen fonksiyonel, ergonomik ve estetik bir kabza tasarımı elde edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: kabza, tabanca, silah, ergonomi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

On beşinci yüzyıl sonlarında savaşlarda ve özellikle yakın muharebelerde tüfeklerin etkili olamadığı anlarda, 
daha etkili olabilecek bir ateşli silaha ihtiyaç duyulmuştu. Tüfeklerin boyları kısaltılarak çeşitli çözümler de-
nenmiş, sonrasında ise kişinin tek elle rahatlıkla kullanabileceği tabancalar üretilmiştir. Tabancalar önceleri 
soylular ve orduların üst rütbelilerince kullanılmış olsalar da zamanla kullanımı yaygınlaşmıştır. Zor şartlarda 
kullanıma uygunluğu sayesinde süvari birliklerinin ve piyadelerin öncelikli silahı haline gelmiştir.48 Tabanca-
lar ilk yıllarda farklı amaç ve çalışma prensiplerine göre çeşitli şekillerde üretilmiştir.  İlk dönemlerde her atış 
için doldurma ihtiyacı duyulan tabancalar silah sanayisindeki gelişmelere paralel olarak kapasiteleri artmış ve 
seri üretime uygun hale getirilmiştir (Şekil 1(a)). Önceleri subaylar tarafından kullanılan tabancalar kompakt 
yapıları sayesinde orduların tüm kademelerinde kadro silahı olarak kullanılmaya başlamıştır. Artan tabanca 
ihtiyacını karşılamak için her ülke kendi ihtiyaçları çerçevesinde üretim yapmış veya ihtiyacına en yakın ta-
bancayı edinmiştir. Birinci Dünya Savaşı tabancaların en etkin kullanım alanı olmuştur.49

Tabancalar günümüzde ülkelerin güvenlik güçleri, askeri ve polis teşkilatlarında kullanılmasının yanı sıra 
atıcılık gibi hobi aktivitelerinde de kullanılmaktadır. Tabancaların icadının ardından uzun süre çalışma sistemi 
üzerine geliştirmeler yapılmıştır. Teknoloji ve üretim yöntemlerindeki gelişmeler ile birlikte tabanca mekaniz-
maları da belli standartlara oturtulmuş ve çalışmalar bu mekanizmalar üzerinden devam etmiştir (Şekil 1 (b)).

48  https://www.warhistoryonline.com/history/history-of-pistol.html
49  https://www.bilgiustam.com/tabancanin-icadi-ve-tarihsel-gelisimi/
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(a)                                               (b)

Şekil 1. (a) Tabancaların Tarihsel Gelişimi. (b) Güncel Silah Modelleri.

Tabancaların belli standartlarda üretiliyor olması ve artan rekabet koşulları nedeniyle hem firmalar hem de 
kullanıcılar yeni arayışlara girmiştir. Bu arayışların odak noktası ise tabancanın kullanıcıya en uyumlu şekil-
de üretilmesi ve maksimum verimin alınabilmesidir. Tabancanın kullanıcı ile etkileşim noktalarından birisi 
de kabza kısmıdır. Günümüzde yapılan çalışmalarda kullanıcı etkileşimini artırmak için kabza ergonomisine 
önem verilmeye başlanmıştır. Tutuş ergonomisi ön planda tutularak yapılan kabza tasarımları ürün satışlarında 

da etkisini göstermiştir. 

Şekil 2. 2018 Yılı En Çok Tercih Edilen 10 Tabanca Modeli

Kullanıcıların silahın kabza kısmından beklentisi silahı güvenli ve istikrarlı bir şekilde kavramaya olanak sağ-
lamasıdır. Kabza kısmında parmakların silahı tam olarak kavraması ve tetik ile parmak arası konumlandırma 
büyük önem taşımaktadır. Kullanıcının el ölçülerine uygun olarak üretilen kabza ile tetik kontrolü artacaktır. 
Bunun sonucu olarak hem isabetli atış yapabilme kabiliyeti artacak hem de uzun süreli kullanımlarda oluşacak 
yorgunluk en az seviyeye inecektir (Şekil 3 (a)). Ayrıca şahlanma ve geri tepmenin oluşturacağı olumsuz so-
nuçlar da minimize edilmiş olacaktır (Şekil 3 (b)).
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(a)                                 (b)

Şekil 3 a): Doğru Kabza Kavrama. b) Atış Sırasında Oluşan Şahlanma Kontrolü.

AMAÇ 

Bu çalışmada; küresel pazarda satılması amacıyla tasarlanan bir silahın, farklı coğrafyalarda yaşayan insanla-
rın antropometrik ölçüleri, kişisel tercihleri ve operasyonel kullanım gereksinimleri dikkate alınarak en verimli 
tutuşu sağlayacak kabza tasarımının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bu kapsamda askeri birliklerin operasyon şartları, ülkelerin boy ortalamaları araştırılmış, üretilen prototipler 
ile çalışmaların amaca uygunluğu test edilmiştir. 

YÖNTEM

Endüstri devriminden günümüze kadar olan dönemde farklı zamanlarda farklı yönelimlerin etkisiyle ürün 
tasarım sürecinde izlenen yol ve prensipler değişim göstermiştir. Endüstri devrimi ile birlikte ürünler artık 
çok sayıda kullanıcı için tasarlanıp seri halde üretilmeye başlanmış ve tüketicinin dikkatini çekebilmek adına 
ürünün fiziksel anlamda farklılaşması gerektiği gündeme gelmiştir. Bu dönemdeki modern tasarım anlayışın-
da “form fonksiyonu izler” ya da “biçim işlevi izler” prensibi benimsenmiştir. Buradaki fonksiyon kavramı 
kullanılabilirliği ifade etmekte ve ürünün nasıl yapıldığı, bir başka deyişle ürünün görsel estetiği sadelikte ve 
işlevsellikte aranmaktadır. “Genel tasarım terminolojisinde kısaca 3F kuralı olarak adlandırılan prensip etken 
bir işlevsel analizden yola çıkarak biçimsel bütünlük içinde işlevselliği sağlanmış nesnelerin belli bir estetik 
değere ulaşacaklarını savunur (Asatekin, 1997: 86).

Ergonomi, insanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve tolerans-
larını göz önünde tutarak, sistem verimliliği ve “insan-makine-çevre” uyumunun temel yasalarını ortaya koy-
maya çalışan, çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır. Böyle bir tanım, iş ortamı ile insan özellikleri-
nin uyumlu hale getirilmesi ve bu çevrede ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin başlangıçta belirlenmesi 
ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına imkân verir (Karayel,2019: 141-153). 

Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyut-
ları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Antropometri, ergonominin yararlandığı bilim alanlarının başında gelmekte-
dir. Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli 
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faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasa-
rımlar yapma imkanı sağlar. Çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve beden yeteneklerini maksimum düzeyde 
kullanabilmeleri için kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin kendi boyutları ile uygun 
olmasına bağlıdır. Böyle bir yaklaşımda antropometrik veriler kullanılır (Gündüz Cengiz,2009:1).

Biyomimikri doğadaki modelleri inceleyerek, tasarımında tabiattan ilham alarak insanların problemlerine çö-
züm getirmeyi amaçlayan bir bilim ve inovasyon kaynağıdır. Benyus (1997) biyomimikriyi insanların sorunla-
rına çözüm bulmak adına doğanın modellerini inceleyen, taklit eden ve ilham alan yeni bir bilim olarak ifade 
eder. Bu doğrultuda sıraladığı temel özelliklerden birisi de işleve uygun form yaratılmasıdır. İndirgeyici ve 
bütünlüğe ait biyomimikri olarak iki temel görüşe ayrılmakla birlikte uygulamalarda indirgeyici bakış açısı 
daha yaygındır. Ergonomik alet tasarımlarında kaymaz yüzeylerin ve kavrama hissini artıracak dokuların oluş-
turulmasında indirgeyici biyomimikri yaygın olarak kullanılmaktadır. (Eryılmaz, 2015:469).

Ülkelerin güvenlik teşkilatları her türlü iklim ve arazi şartlarında, çok farklı harekât koşullarında görevlerini 
icra ederler (Şekil 4). Askeri personeller görevleri sırasında +50 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda ve kar, 
yağmur, çamur, toz gibi çeşitli iklim koşullarına maruz kalır. Askeri personellerin kullandıkları araçların da bu 
görev şartlarında en verimli aralıkta çalışmaları beklenmektedir.  Bu doğrultuda aşırı sıcak veya nemli ortam-
larda oluşacak havalandırma ihtiyaçlarına ve yağmur, çamur, kum gibi tutunmayı azaltacak ortam şartlarına 
uyumlu bir kabza modeli üzerinde çalışılmıştır.

Şekil 4. Dünya İklim Haritası.

BULGULAR

Verimli çalışan bir tabanca mekanizmasının, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun forma getirilmesi için kabza kısmın-
da yapılacak değişimlerin uygun olacağı görülmüştür. Gövdesi ve çalışma mekanizması aynı kalmak koşulu 
ile farklı kullanıcıların el ölçülerine rahatlıkla uyarlanabilecek bir tabanca tasarımı için en uygun çözümün 
değiştirilebilir kabza kapaklarının olduğu saptanmıştır. 

Bu kapsamda kullanıcı profilleri oluşturmak amacıyla dünyadaki insanların boy ve el ölçüleri araştırılmıştır. 
Bu araştırmalara istinaden; 

•	Erkeklerin en uzun boy ortalamasına sahip olduğu ülkelerdeki ortalama boy ölçümü 179,64cm,

•	Erkeklerin en kısa boy ortalamasına sahip olduğu ülkelerdeki ortalama boy ölçümü 165cm,
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•	Erkeklerin dünya boy ortalaması 171,28cm,

•	Kadınların en uzun boy ortalamasına sahip olduğu ülkelerdeki ortalama boy ölçümü 166,1cm, 

•	Kadınların en kısa boy ortalamasına sahip olduğu ülkelerdeki ortalama boy ölçümü 153cm, 

•	Kadınların dünya boy ortalaması 159,49cm olarak belirlenmiştir.  

Bu veriler ışığında ölçü gruplandırması yapılmıştır. Ölçüler küçük, orta ve büyük olmak üzere üç ana gruba ay-
rılmış ve kabza tasarımlarında bu üç kullanıcı profili üzerinden modelleme sürecine devam edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Kadın ve Erkeklerin El Ölçüleri (Dreyfuss, 1993: 42).

Kullanıcı profilleri arasında ilk grup el ölçüleri küçük olan ve küçük boyutlu kabza isteyen kullanıcılar olarak 
belirlenmiştir. Tasarlanan kabza modelinde ölçüler olabildiğince daraltılmış ve el ölçüleri küçük olan kullanı-
cıların rahat bir tutuş hissi elde etmeleri amaçlanmıştır. 

İkinci grup olarak ortalama kullanıcılar hedeflenmiştir. Bu model tasarlanırken dünyadaki ülkelerin boy orta-
lamaları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ortalama kullanıcı ölçüleri belirlenmiştir (Şekil 6). Ayrıca 
yapılan araştırmalarda geçen yıllarla birlikte boy ortalamalarının düzenli olarak artma eğiliminde olduğu gö-
rülmüş ve yapılan tasarımlarda bu ölçüt de dikkate alınmıştır. 

Üçüncü ve son gruplandırmanın kapsamı ise ortalamanın üzerinde vücut ölçülerine sahip olan ve daha kaba 
silah kabzalarını tercih eden kullanıcılar olarak belirlenmiştir. 
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EN 420 ULUSLARARASI STANDART EL ÖLÇÜLERİ KAPAK İÇİN UYARLANAN ORTALAMA 
ÖLÇÜLER

EL BEDENİ XS S M L XL XXL EL BEDENİ KÜÇÜK ORTA BÜYÜK

EL ÇEVRESİ (mm) EL ÇEVRESİ ORTALAMASI  
(mm)

 

 152 178 203 229 254 279  165 216 266,5

EL UZUNLUĞU (mm) EL UZUNLUĞU ORTALAMASI  (mm)

 160 171 182 192 204 215  165,5 187 209,5

Tablo 1. En 420 Uluslararası Standart El Ölçüleri Referans Alınarak Oluşturulan Ortalama Ölçüler

Şekil 6. Ülkelere Göre Erkek ve Kadınların Boy Ortalamaları.

El ve vücut ölçülerinde tespit edilen sınırlar çerçevesinde kavramsal eskiz çalışmalarına başlanmıştır. Eskiz 
çalışmalarında el ebatları ve yönü, tutuş ve kavrama açısı, parmak ile tetiğin konumlandırılması, yapı malze-
mesi, yüzey dokusu, kavrama parmakları için parmak yivleri dikkate alınarak eskiz çalışmaları devam etmiştir 
(Şekil 7 (a)). El ebatlarının belirlenmesinde Tablo 1’deki veriler dikkate alınmıştır. Bu veriler ışığında farklı 
vücut ölçülerine uygun değiştirilebilir kabza eskizleri yapılmıştır. Her iki el ile de kullanıma uygunluk açısında 
simetrik formlar kullanılmıştır. Yapılan biyomimikri araştırmaları ile birlikte remora balığının ve ahtapotların 
vantuzları, gecko türü kertenkelelerin el ve vücutlarında bulunan geometrik formlar ele alınmıştır. 

Remora balıkları yüksek oranda sıvı kayması olan yüzeylerde bile yapışma özelliğini kaybetmemektedir 
(Wen,2017). Remora balığının vantuzlarındaki kaymaz yapılı form kabza kapaklarında kullanılan tırtıklı yapı-
nın geliştirilmesine önayak olmuştur. 

Ahtapotlarda bulunan ve ıslak yüzeylerde tutunma sağlayan vantuz formları dairesel eskizlerde kullanılmıştır. 

Geckolar parmak uçlarında bulunan kılcal çizgili yapı sayesinde herhangi bir yapışkan salgı olmadan cam 
tavanda bile rahatlıkla yürüyebilmektedir. Gecko’ların ayaklarında bulunan bu form eskizlerde kullanılan bir 
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diğer tasarım detayı olarak değerlendirilmiştir. Form ve işlev bütünlüğü göz önünde bulundurularak kabza 
yüzeylerinde tutunma yüzeyleri oluşturulmuştur (Şekil 7 (b)).

(a)         (b)

Şekil 7. a) El Anatomisi ve Tabanca Kavrama Taslak Çizimleri.  b) Kabza Tasarım Eskizleri.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı iklim ve doğa koşulları altında kullanılan tabancaların her ortamda en 
yüksek performansı göstermesi beklenmektedir. Bu sebeple yapılan kabza tasarım eskizlerinde aşırı sıcak veya 
nemli ortamlarda oluşacak havalandırma ihtiyaçlarına ve yağmur, çamur gibi tutunmayı azaltacak ortam şart-
ları göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan eskiz çalışmalarının ardından üç boyutlu modelleme programı 
SolidWorks  ile elin iç yapısına uygun bir kabza formu modellenmiştir. Oluşturulan kabza formu belirlenen 3 
farklı ölçü standardına uyarlanmıştır. Kabza kapakları küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılmıştır. Sağ, sol 
ve arka kapaklar birbirinden bağımsız olarak sökülüp takılabilecek formda tasarlanmıştır. Kabzanın sağ, sol 
ve arka kapakları için üç farklı ölçüde modellemeler yapılmıştır (Şekil 8). Bu formlar asimetrik kullanımlarda 
gövde bütünlüğünü devam ettirmektedir. Dairesel ve çizgisel tutunma yüzeyleri ayrı ayrı modellenerek kabza 
yüzeyinde kullanılmıştır. Tasarlanan bu modelin 1/1 ölçekli prototipleri üretilerek farklı el ölçülerine sahip 
kullanıcılar tarafından test edilmiştir (Şekil 9).
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Şekil 8. 3 Boyutlu Modelleme Programı İle Yapılan Kabza Kapaklarının Patlak Perspektif ve Görü-
nüşleri.

Şekil 9. Üretilen Prototipler ve Değiştirilebilir Kabza Kapakları.

Yapılan araştırma, eskiz ve prototipler neticesinde üç farklı kabza ölçüsü çıkarılmıştır. Küçük orta ve büyük 
boy olarak sınıflandırılan kapakların ölçüleri Tablo 2.’de verilmiştir. 
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kabza modeli genişlik uzunluk çevre

S              32mm 52mm 135,5mm

M 34mm 55mm 143,5mm

L 36mm 58mm 151,5mm

Tablo 2. Kabza ölçüleri

SONUÇ

1- Ergonomik bir kabza tasarımı ortaya çıkarılmıştır.

2- Her türlü ortam şartında tutunmayı artıran ve kaymayı engelleyen bir kabza yüzeyi oluşturulmuştur. 

3- Oluşturulan kabza yüzeyi sıcak havalarda avuç içinin hava almasını sağlarken ıslak ortamlarda da suyun 
tahliyesini kolaylaştırmaktadır. Böylece rahat bir kavramanın yanı sıra kararlı bir tetik kontrolü elde edilmiştir. 

4- Yan ve arka kapaklar küçük, orta ve büyük olarak üç farklı ölçüde tasarlanmıştır.  Kapak tasarımları asimet-
rik kullanımlarda da bir bütün oluşturmaktadır.

5- Tasarlanan modüler yapı sayesinde kullanıcının kişisel zevk ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği 27 
farklı kabza tutuş formu oluşturulmuştur.
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TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

Mehmet GÜMÜŞ1, Ayşe Nur KARABAYIR2

1,2 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Alanya / Türkiye
Özet: İşletmeler rekabet avantajını ve pazardaki konumunu sürdürmek veya artırabilmek için değişen ve artan 
müşteri taleplerine istenilen zamanda, fiyatta ve miktarda rakiplerinden daha kısa sürede cevap vermeye çalış-
maktadırlar. En uygun tedarikçi veya tedarikçilerden yapılan doğru satın alımlar müşteri taleplerine cevap ver-
mede önemli rol oynamaktadır. Bu aşamada, mevcut veya yeni tedarikçilerin değerlendirilmesi ve çalışılacak 
olanlara karar verilmesi problemi karşımıza çıkmaktadır. Tedarikçi seçimi yapılırken, birçok seçme kriterine 
göre değerlendirme yapıldığından dolayı süreç karmaşık bir hale gelebilmektedir ve bu problem bu yüzden çok 
kriterli karar verme yöntemleriyle ele alınmaktadır.

Tedarikçi seçimi problemlerinin çözümünde öncelikle, değerlendirmede kullanılacak seçme kriterlerinin be-
lirlenmesi gerekmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiği zaman genel olarak tek bir endüstriyel 
sektör için kısıtlı sayıda kriter kullanıldığı görülmektedir. Uygulamada da satın alma faaliyetlerin fiyat, kalite 
ve teslimat gibi belirgin ama birkaç kriter üzerinden yapıldığı, sistematik ve analitik modellere dayanmadan 
tedarikçi seçimi yapıldığı gözlenebilmektedir. Mevcut çalışmalar ve uygulamadaki durum göz önüne alınarak 
bu çalışmada literatüre ve uzman görüşlerine göre belirlenen kriterler, Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara 
yöneltilen anket çalışması sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek sektörlere göre değerlendirme kri-
terleri arasında farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Wilk’s 
Lambda değeri 0.878 olarak hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyinin 0.05’ten büyük çıkması H0 hipotezinin red-
dedilemeyeceğini, yani sektörlerin bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulun-
madığını göstermektedir. Yani, incelenen sektörlerde, sektöre göre kriterlerin anlamlı bir şekilde birbirinden 
farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Değerlendir Kriterleri, Faktör Analizi, MANOVA

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Tedarik Zinciri Konseyine göre tedarik zinciri: “Son ürünün üretilmesi ve dağıtımı (tedarikçinin tedarikçisin-
den müşterinin müşterisine kadar) ile ilgili bütün çabaları kapsar. Bu çabalar plan (tedarik ve talebin yönetimi), 
kaynak (hammadde ve yarı mamullerin temini), üretim (imalat ve montaj), teslim (depolama ve stok takibi, 
siparis alımı ve yönetimi, bütün kanal boyunca dağıtım ve müşteriye teslim) olmak üzere dört temel süreçten 
oluşur.” olarak tanımlanmıştır. Tedarik zincirinin ilk halkasını, ürünlerin temin edilmesini sağlayan tedarikçiler 
oluşturmaktadır. Zincirin bu ilk aşamasında yaşanan aksaklıklar tüm süreçte katlanarak artacağı için, çalışıla-
cak tedarikçi veya tedarikçilerin doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

Seçimi yapılacak ya da çalışılacak tedarikçilerin belirlenmesi sürecinde sektörün, işletmelerin ya da temin 
edilecek ürünün özelliklerine göre farklı değerlendirme kriterleri kullanılabilmektedir. Çalışılacak tedarikçi-
lerin belirlenmesinde direkt etkili olduğu için kullanılacak kriterlerin doğru bir şekilde belirlenmesi de ayrıca 
önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında ilk kapsamlı çalışma Dickson 
(1966) tarafından yapılmıştır. Çalışma sonucunda önem sırasına göre 23 kriter belirlenmiş ve Tablo 1’de yer 
almaktadır.
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Tablo 1. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri (Dickson 1966)

Sıra Kriter Sıra Kriter

1 Kalite 13 Yönetim ve organizasyon

2 Teslimat 14 İşletim maliyetleri

3 Performans 15 Tamir hizmetleri

4 Garanti ve şikayet 
politikaları

16 Tedarikçi tavırları

5 Üretim tesisi ve kapasitesi 17 Etki

6 Fiyat 18 Ambalajlama Kabiliyeti

7 Teknik açıdan yeterlilik 19 Çalışanlarının kayıtlarının 
tutulması

8 Finansal durum 20 Coğrafik konum

9 Prosedürlere uyma 21 Geçmiş işlerin durumu

10 İletişim 22 Eğitim

11 Sanayideki durum 23 Karşılıklı anlaşmalar

12 İş için istekli olma

Literatüre yer alan güncel çalışmalara bakıldığı zaman tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler genel olarak 
direkt literatürden alınmakta veya bir veya birkaç uzmanın görüşüne danışılarak belirlenmektedir. Bu çalışma-
nın ilk aşamasında, literatürde yer alan çeşitli tedarikçi seçimi kriterlerinin ilgili sektöre göre önem dereceleri 
verileri uzman görüşüne başvurarak anket yardımı ile toplanmıştır. Ankete göre elde edilen kriter verileri ikinci 
aşamada faktör analizi yöntemi ile indirgenerek gruplandırılmıştır. Gruplandırılan kriterlerin verileri üzerin-
den, kriterlerin sektörlere göre farklılık gösterip göstermediği çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile 
değerlendirilmiştir.

AMAÇ

Tedarikçi seçimi problemlerinde, en önemli aşamalardan biri değerlendirme aşamasında kullanılacak kriter-
lerin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan kriterlerden hangi-
lerinin seçim aşamasında kullanılabileceği ve bu kriterlerin sektörlere göre farklılık gösterip göstermediğini 
uzman görüşlerinden elde edilen verilerle istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamın tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi ve istatistiksel analizi üzerinde durulmuştur. 
Çalışma için veriler satınalma alanında uzman kişilerden sosyal iş ağları yardımı ile elde edilmiş ve 154 sa-
tınalma uzmanı çalışmaya katkı sağlamıştır. Kullanılacak kriterlerin belirlenmesi ve sektörel farklılıklarını 
görmek için SPSS paket programı ile yapılan istatistiksel analizlerde 6 ana grup altında toplanan 22 kriter için 
otomotiv, inşaat, gıda ve diğer sektörler göz önüne alınmıştır.
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YÖNTEM

Çalışmanın ilk bölümünde çok sayıdaki değişkeni az sayıda boyuta indirgemek amacıyla faktör analizi kulla-
nılmıştır. Faktör analizi iç bağımlı bir yöntem olduğu için bu aşamada 22 tane tedarikçi değerlendirme kriteri, 
değişken olarak kullanılmıştır. Bu değişkenlere ait veriler 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan uzman kişilerden 
alınan cevaplardan oluşturulmuştur.

İkinci aşamada ise gruplandırılan kriterlere ait veriler toplamalı ölçek yaklaşımına göre birleştirilmiştir. Ça-
lışmada faktör olarak adlandırılan ikinci aşama verilerinin birleştirilmesinde aritmetik ortalama kullanılmıştır 
(Hair, 1998). Faktör analizine göre gruplandırılan değişkenler yani kriterler (Faktör 1, Faktör 2, Faktör 3, 
Faktör 4, Faktör 5 ve Faktör 6) MANOVA yöntemindeki bağımlı değişkenlerdir, bağımsız değişkenler yani 
kategoriler ise otomotiv, inşaat, gıda ve diğer olmak üzere sektörlerdir.

İstatistiksel analiz için kullanılan farklı paket programlar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise analizlerin yapılma-
sı ve sonuçların yorumlanabilmesi için SPSS paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmada kullanılan veriler, 154 uzmandan 5’li likert ölçeğine ile oluşturulmuş anket sonucunda elde edilen 
veriler olup katılımcılardan birebir alınmadığından dolayı veriş setinde bazı eksik bilgi yani kayıp veriler bu-
lunmaktaydı. Kayıp verilerin %5’den az olması durumunda listeye göre silme seçeneğinin (listwise deletion) 
kullanılması önerilmektedir ancak bu yaklaşıma alternatif olarak kayıp verilerin ataması da yapılabilir. Eksik 
veri olan gözlemlerin veri grubundan çıkartılması gözlem sayısını azalttığı için örneklem büyüklüğü deği-
şecektir ve buna bağlı olarak güvenirlik katsayısı etkilenecektir. Bu yüzden çalışmada örnek hacmini düşür-
memek adına bu eksik veriler, analiz için kullanılan SPSS programında kayıp veri atama ile tamamlanmıştır. 
Bu veriler faktör analizinin girdileri olup, ikinci aşamada MANOVA’da kullanılan veriler ise faktör analizi 
sonucunda oluşturulan veri setidir ve bu bölümde eksik bilgi bulunmamaktadır.

Faktör analizinde uygun örneklem büyüklüğü, normal dağılıma uygunluk ve faktör analizine uygunluk olarak 
sağlanması gereken üç temel varsayım bulunmaktadır. MANOVA’da ise çok değişkenli normal dağılıma uy-
gunluk, varyans-kovaryans matrislerinin eşitliği varsayımları aranmaktadır.

Faktör analizinde kullanılan verilerin normal dağılıma uyduğu varsayılmıştır. Örneklem büyüklüğünün belir-
lenmesine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneklem büyüklüğü için 50 ve altı çok zayıf, 100 zayıf, 
200 orta, 300 iyi, 500 çok iyi ve 1000 ise mükemmel olarak tanımlanmaktadır. Faktör analizinde örneklem 
büyüklüğünün en az 300 olması gerektiği ise bir başka görüştür. Literatürde yer alan bir diğer görüş ise, örnek-
lem büyüklüğünün değişken sayısının 10 katı kadar olmasının yeterli olacağıdır. Hatcher (1994) ise, örneklem 
sayısının ölçekte yer alan madde sayısının 5 kat fazlası veya 100’den büyük olması gerektiğini savunmaktadır 
(Aksu et al., 2017, Meyers et al., 2016). Çalışmada örneklem kümesi 154 kişiden oluştuğu için, örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir. Veri yapısının faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek 
için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve bu katsayının anlamlılık düzeyine bakılmaktadır (bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testi

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

,811

Bartlett’s Test of Approx. Chi-Square 1044,341

Sphericity df 231

Sig. ,000

Tablo 2’ye göre KMO değeri 0.811 bulunmuştur ve veri setinin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna ula-
şılmıştır. Barlett’s testi ise, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını incelemektedir. Bu değerin %95 güven 
aralığında 0.05 den küçük olması beklenmektedir ve tablodan görüleceği gibi bu değer 0.05’den küçüktür.

Tablo 3. Normal Dağılım için Skewness ve Kurtosis Değerleri
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MANOVA için de öncelikle verilerin normal dağılıma uyup uymadıkları test edilmiştir. SPSS ile yapılan test 
sonucunda olup verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Dışa düşen verilerin veri setinden çıkartılması yön-
temi ile veriler temizlendikten sonra normal dağılıma uyup uymadığı tekrar test edilmiştir. Skewness ve Kurto-
sis değerleri -2.0 ve +2.0 arasında ise verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilmektedir (George and Mal-
lery, 2012). Shapiro-Wilk testine göre normal dağılıma uymayan verilerin Skewness ve Kurtosis değerlerine 
bakılmış ve Tablo 3’de yer alan verilere göre verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilebilmektedir.

MANOVA’da bir diğer varsayım Varyans-Kovaryans matrislerinin eşitliğidir. Çok değişkenli varyans analizin-
de gruplar arasında bağımlı değişkenlerin kovaryans matrislerinin eşitliğini test etmek için Box’s M testi kul-
lanılmaktadır. Box’s M testi sonucuna göre p değeri 0.05 değerinden büyük olduğunda kovaryans eşitliğinden 
söz edilebilir. Tablo 4.a’ya göre p değeri 0.135 olarak bulunmuştur ve H0 hipotezi reddedilemez, kovaryans 
matrisleri eşittir.

Tablo 4.a. Kovaryans Matrisleri Eşitliği Testi   Tablo 4.b. Varyansların Eşitliği Testi

Her bir bağımlı değişken için varyans homojenliği Levene testi ile ile sınanmaktadır. İstatistiksel olarak anlam-
lı bir sonuç elde etmek için Levene test sonucu elde edilen p değerinin 0.05’ten büyük olması gerekir. Tablo 
4.b’de görüldüğü gibi tüm değişkenler için anlamlılık düzeyi 0.05’den büyük bulunmuştur. Her bir değişken 
için de H0 hipotezi reddedilemez yani gruplar arası varyanslar eşit bulunmuştur.

SONUÇ

Yapılan faktör analizinin sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Analizde değişkenler arası ilişki olabileceği düşünül-
düğü için “Direct Oblimin” dönüşümü kullanılarak faktörler daha kullanışlı ve anlamlı hale dönüştürülmüştür. 
Faktörlerin yorumlanması ve gruplandırılmasında faktör ağırlıkları kullanılmaktadır. Genel olarak değişkenin 
faktörle korelasyonu yani faktör ağırlığı ±0.30’dan büyükse değişken faktörle anlamlı bir ilişki göstermekte-
dir. Ancak bazı araştırmacılar örneklem sayılarına göre bu değerin çok düşük olduğunu savunmaktadır ve 150 
örneklem için bu değerin 0.45 olduğunu belirtmektedirler (Hair, 1998). Bu yüzden Tablo 5’de 0.45’den büyük 
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değerler yer almaktadır. Ödeme şartları, zamanında teslimat, değişikliklere cevap verebilme ve iletişim kolay-
lığı faktör dağılımını bozduğu için yani birden fazla faktörde yer aldığı için analizden çıkartılmıştır. Gizliliğe 
uyma kriteride iki faktörde yer almasına rağmen analizden çıkartılmamıştır. Bu değişkeni analizden çıkardığı-
mız zaman faktörlerin daha kötü dağıldığı görülmüştür. Bu yüzden faktör matrisi bu şekilde kabul edilmiş ve 
MANOVA için kriterlerin gruplandırılması buna göre yapılmıştır.

Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçları

Pattern Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6

SMEAN(Doğruürünteslimatı) ,713

SMEAN(Ürünkalitesi) ,615

SMEAN(TeslimSüresi) ,574

SMEAN(Kaliteproblemleriiçinçöz
üm

,570

bulma)

SMEAN(Redoranı) ,502

SMEAN(İletişimdeaçıklık) -,775

SMEAN(İşbirliğipotansiyeli) -,736

SMEAN(Performansgeçmişi) -,589

SMEAN(Satışsonrasıdestek) -,507

SMEAN(CoğrafiKonum) -,864

SMEAN(Üretimtesisivekapasitesi) -,597

SMEAN(Gizliliğeuyma) ,525 -,546

SMEAN(Kalitebelgeleri) ,851

SMEAN(Garanti) ,706

SMEAN(SatınalmaFiyatı) ,816

SMEAN(Taşımamaliyeti) ,560

SMEAN(Teslimatmiktarınınuygunlu ,766

ğu)

SMEAN(Ürünlerinambalajlıteslimi) ,739

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
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Rotation converged in 20 iterations.

Çalışmada otomotiv, inşaat, gıda ve diğer olmak üzere 4 sektör bağımsız değişken yani MANOVA için faktör 
olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilk kısmında veriler bu üç sektöre yönelik toplanmamıştır ancak geri dönüş 
olan cevapların bu üç sektörde yoğunlaşmasından dolayı farklı sektörlerden 1 veya 2 cevap alınması durumun-
da bu diğer grubu içerisine dâhil edilmiştir.

Sektörlere ait MANOVA sonucu Tablo 6’da yer almaktadır ve tablodaki test istatistikleri bağımsız değişkenin 
bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirtmektedir. Varsayımlar tamamen sağlandığı zaman en iyi test ista-
tistiği Roy’s Largest Root iken, varsayımların tamamen sağlanamadığı durumlarda Wilk’s Lamda tercih edil-
mektedir. Bu yüzden bu çalışmada Wilk’s Lamda değeri dikkate alınmıştır. Wilk’s lambda değeri küçüldükçe 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi artmaktadır. Tablodan Wilk’s Lambda değerinin 0.878 
olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyinin 0.05’ten büyük çıkması H0 hipotezinin reddedilemeyeceğini gös-
termektedir. Yani sektörlerin altı bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamak-
tadır. Yani sektörlere göre kriterler anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaşmamaktadır. Partial Eta squared 
etki düzeyini gösterir. 1’e yaklaştıkça etki düzeyi artmaktadır. Tablodan bu değerlerin çok yüksek düzeyde 
olmadığı görülmektedir.

Tablo 6. Çok Değişkenli Varyans Analizi Sonuçları

Sektörler arası farklılıklardan dolayı kriterlerin sektörlere göre farklılaşacağı düşünülebilmektedir ancak ça-
lışma sonucunda bunun aksine sektörlere göre kriterler arasında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Gelecek çalışmalarda veri seti ve kriter kümesi genişletilerek, faaliyet gösterilen bölgelerde göz önüne alınarak 
bir farklılaşma olup olmadığı iki yönlü çok değişkenli varyans analizi ile çalışma genişletilebilir.
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YEŞİL ALTYAPI YAKLAŞIMLARI

Prof. Dr. Serpil ÖNDER1, Dinamis OBUZ2, 
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Öz: Günümüzde artan çevre problemleri, gittikçe azalan ve bozulan kaynaklar ile birlikte doğal dengenin ve 
biyolojik zenginliğin korunmasına yönelik yeni çözümler geliştirilmektedir. Tüm dünya ülkeleri sürdürüle-
bilirliğin sağlanması için yeni yaklaşımlar üretmeye devam etmektedir. Yeşil altyapı sistemleri bu noktada 
günümüzde başvurulan yeni, başarılı ve etkili sistemler bütünüdür. Özellikle gelişmiş ülkelerin planlama stra-
tejilerinde önemli bir yere sahiptir. Yeşil altyapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları 
gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı 
arasında bağ kurmak fikrine dayanan, gelişmekte olan bir planlama ve tasarım konseptidir. Temel amacı; 
mevcut peyzajın korunması, geliştirilmesi ve yönetimidir. Yeşil altyapı planlamada 150 yıllık geçmişe sahiptir. 
Yeşil altyapı planlaması, yerel yeşil alanları korumak, yeşil alanların çeşitliliği ve kalitesini arttırmak, stratejik 
olarak yeşil alanların birbiri ile bağlantısını kurmak ve mülkiyetine bakılmaksızın tüm yeşil alanları dikkate 
almaktır. Yeşil altyapı sistemleri ekolojik dengeyi doğal olarak korumak için tasarlanmış yapay mühendislik 
sistemleridir. Ekosistem dengesini korurken, daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için bize doğal ve yarı 
doğal alanları sağlarlar. Günümüzde evrensel ölçütler temelinde yönetilen kentlerin sürdürülebilirliğini sağla-
yan ‘yeşil altyapı’ uygulamalarının da mevzuatımızda bir karşılığı bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel yeşil altyapı, yeşil altyapı planlaması, yeşil altyapı sistemleri.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bugün küresel ölçekte incelendiğinde dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı görülmekte-
dir (Gülçin, 2018: 1). Dünya nüfusunun artışına paralel olarak kentsel alanların miktarı da artmaktadır (Rees, 
1997: 63). Kentsel yeşil alanların salt mevcudiyetinin ötesinde, yeşil alanların kent genelinde adil ve fonk-
siyonel bir dağılım sergilemeleri önem taşımaktadır (Yaman ve Doygun, 2014: 253). Yeşil altyapının peyzaj 
yönetimi açısından önemli bir planlama aracı olduğunu gösteren aynı zamanda alan kullanımı ve doğa koruma 
için stratejik bir yaklaşım olduğunu belirten tanımlara da rastlanmaktadır (Naumann ve ark., 2011: 14). Yeşil 
altyapı; sürdürülebilir çevre varlığı açısından yüksek kalitede doğal ve yapılanmış çevreye katkı sağlayan çok 
fonksiyonlu yeşil alan sistemidir (Acar ve ark., 2007: 90). Temel ilke; yerel peyzajın korunması, geliştirilmesi 
ve yönetimidir. Yeşil altyapı yeni bir terim olmasına rağmen, yeni bir olgu değildir. Planlamada 150 yıllık 
bir geçmişe sahiptir. Başlangıçta yeşil ağlar yeşil kamalar fikrine dayanmaktadır (Eroğlu ve ark, 2016: 31). 
Benedict ve McMahon (2006)’a göre; yeşil altyapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları 
gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı 
arasında bağ kurmak fikrine dayanan, gelişmekte olan bir planlama ve tasarım konseptidir (Aslan ve Yazıcı, 
2016: 31-32). 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı; literatür araştırmalarından yola çıkılarak yeşil altyapıyı tehdit etmekte olan dünya çapın-
da kentleşme yönelimindeki şehirlerimizin ekosistemlerin artan önemini daha iyi anlamasını sağlamak, yeşil 
altyapı sistemlerinin amaçlarını, hedeflerini ve uygulama sistemlerini açıklamaktır.
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KAPSAM

Bildirinin konusu; doğal ve ekolojik süreçleri destekleyen ve sürdürülebilir toplamların sağlığının ve yaşam 
kalitesinin ayrılmaz bir parçası olan çok işlevli açık alan sistemi olan yeşil altyapı sisteminin incelenmesi şek-
linde belirlenmiş ve ‘’Yeşil Altyapı Yaklaşımları’’ şeklinde başlıklandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında; konu 
ile ilgili tanımlarla birlikte kentsel peyzaj ekolojisinin iyileşmesi ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına 
önemli katkısı olan yeşil altyapı kavramının sistematik yapısı, tarihçesi, ölçeklendirilmesi, planlanmasında 
temel yaklaşımlar ve ilkeleri, avantaj ve dezavantajları ile kentlerde uygulama alanlarıdır.

YÖNTEM

Araştırma konusu olarak son zamanlarda hızla gelişen ve değişen kentlerde çevre sorunlarına etkili bir çözüm 
olan, ekolojik süreçleri destekleyen ve sürdürülebilir bir çevre sağlayan yeşil altyapı seçilmiştir. Araştırmada 
konuya ait yerli ve yabancı tüm veriler, yeşil altyapı ile ilgili tanımlar, tarihçesi,  planlaması ve tasarımı ile il-
gili daha önce sunulmuş bilgiler, yazılmış tezler, yayınlanan makaleler vb. literatür olarak kullanılmıştır. Dün-
yadaki ve ülkemizdeki örnekleri incelenmiştir. Yeşil altyapı kavramının tanımı yapılmış, planlamanın önemi 
ve kentlerdeki tasarımının ne şekilde olması gerektiği belirtilmiştir. Sonuç olarak sürdürülebilir bir çevre için 
yeşil altyapı planlama ve tasarımı hakkında ayrı ayrı öneriler verilmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI

YEŞİL ALTYAPIDA ÖLÇEK KAVRAMI

İlgili literatür incelendiğinde bu kavramın kentsel tasarım, doğa koruma ve planlama ile ilgili disiplinler ile 
ilişkili olduğu görülmektedir (Gülçin, 2018: 2). Yeşil altyapı sisteminin bileşenleri, ölçeksel farklılıklar nede-
niyle değişiklik gösterebileceği gibi çalışılmak istenen alana göre de farklılık gösterebilir (Selim, 2015: 16). 
Yeşil altyapı parsel ölçeği (alt ölçek) ve bölgesel ölçek (üst ölçek) sınıflandırılmıştır (Benedict ve McMahon, 
2001: 16). Üst ölçekte yeşil altyapı planları genellikle; kentsel büyük yeşil alanlar, kıyı şeridi, büyük orman-
lık alanlar, yeşil kuşaklar, biyolojik çeşitlilik, habitatların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 
yapılırken; alt ölçeğe inildiğinde kent içi cadde ve sokakları ağaçlandırma / yeşillendirme, geçirgen cadde / 
sokak / otopark döşemeleri, atık suların değerlendirilmesi / drenaj sistemleri, çatı sistemlerinde yeşil kullanımı, 
bisiklet / yaya yolları gibi başlıklar üzerinden yapılmaktadır (Semiz, 2016: 11). Yeşil altyapı çalışmalarının öl-
çeği farklılık göstermekle birlikte, yeşil altyapı tanımı, ölçeğe bağlı olarak iki başlık altında gruplandırılmıştır 
(Gülçin, 2018: 6). Bunlar, kentsel ölçekte yeşil altyapı ve peyzaj ölçeğinde yeşil altyapı (bölgesel, ulusal ve 
uluslararası ölçek)’dır. Kentsel ölçekte yeşil altyapı; kentsel alanda çok amaçlı yeşil alan ağının korunmasını 
ve geliştirilmesini ifade ederken, peyzaj ölçeğinde yeşil altyapı; peyzaj ölçeğindeki geniş ve ekolojik açıdan 
değerli habitatlar arasındaki bağlantının korunmasını ve geliştirilmesini ifade eder (European Environment 
Agency, 2011: 81).

YEŞİL ALTYAPIDA PLANLAMA

Weber ve Allen (2010)’a göre; artan popülaritesine rağmen yeşil altyapı zor bir kavram olmaya devam etmek-
tedir. Bunun bir nedeni, ölçeğinin genişliğidir. Bilimsel literatürde yeşil altyapı planlaması, çok işlevli olma, 
bağlantı veya işbirlikçi planlama gibi çeşitli ilke veya kılavuzlara dayanarak tartışılmaktadır. Bununla birlikte, 
yeşil altyapı planlamasını karakterize eden spesifik ilkeler değişmektedir (Hansen ve Pauleit, 2014: 516). Mell 
(2009), yeşil altyapı planlamasını, tamamen yeni bir yaklaşımdan farklı planlama yaklaşımlarının bir sentezini 
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temsil ettiğini belitmiştir. Yeşil altyapı planlamasının belirleyici özelliği, doğanın korunması ve yeşil planla-
ması alanındaki yenilikçi planlamanın yaklaşımları için bir eritme potası olmasıdır (Hansen ve Pauleit, 2014: 
516). Yeşil altyapı sistemi, yeşil yollar (green ways), yeşil kuşak (green belt), ekolojik ağ (ecological network), 
ekolojik altyapı (ecological infrastructure), yeşil kama (green wedge), doğal çerçeve (natüre frame) vb gibi 
peyzaj ekolojisi temelinde benzer ancak stratejik olarak küçük farklarla birbirinden ayrılan ekolojik planlama 
yöntemlerini bir bütün olarak ele alıp, sistematik olarak değerlendiren bütüncül bir yaklaşımdır (Selim, 2015: 
16). Yeşil altyapı planlamasının amaçları; mevcut yeşil alanları değerlendirmek ve kaybını-tahribini önlemek, 
yeşil alanların kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak, stratejik bağlamda yaklaşarak yeşil alanları birbiriyle bağ-
lantı kılmak ve mülkiyetine bakılmaksızın bütün yeşil alanları dikkate almak olarak sayılabilir. Yeşil altyapı 
terimi, özellikle son yıllarda arazi kullanım planlaması ve koruma planlamalarında sıkça kullanılmaya başlan-
mıştır (McDonald ve ark., 2005: 7). Li ve ark. (2005)’a göre yeşil altyapı; tıpkı yollar, kanalizasyon sistemleri, 
hastaneler ve inşa edilmiş veya diğer bir ifade ile gri altyapının diğer bileşenleri gibi, toplumun önemli ge-
reksinimlerini karşılamaktadır. Toplumun sağlığının ve yaşamının tamamlayıcısı, bütünleyicisi durumundadır 
(Aslan ve Yazıcı, 2016: 32). Yeşil altyapının planlanmasında temel yaklaşımlar şu şekilde özetlenebilir (Çe-
tinkaya, 2014: 227-228); Bütüncül tasarım, detaylı planlama, stratejik tasarım, halkın katılımcılığı temelinde 
planlama ve uygulama, disiplinler arası yaklaşım, öncelikli yatırımlar kapsamında olmalıdır.

YEŞİL ALTYAPIDA AVANTAJ VE DEZAVANTAJ

Yeşil altyapı sisteminde hem avantaj hem dezavantajlar bulunmaktadır. Yeşil altyapının literatürlerde yer alan 
avantajları bir araya getirirsek şu şekilde özetlenebilir (Anonymous, 2013: 6; Demir, 2017: 14; Europen En-
vironment Agancy, 2011: 36; Ünal ve Akyüz, 2018: 56-57; Yenil ve ark., 2017: 142-143; Yiğit Avdan ve 
ark., 2015: 736-737’dan yararlanılarak hazırlanmıştır); Biyoçeşitlilik faydalar, iklim değişikliği adaptasyon 
ve azaltma faydaları, çevre faydaları, sosyal ve psikolojik faydalar, ekonomik faydalar, toplumsal faydalar, 
gıda üretimi ve güvenliği, uygulama ve planlama bakımından faydalar mevcuttur. Yeşil altyapı sistemlerinin 
avantajları kadar dezavantajları da vardır. Bunlar genellikle uygulama ve yönetimsel sorunlar olmakla birlikte 
aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Kaplan, 2012: 28); Peyzaj mimarlığı çalışma alanlarının diğer meslek disiplin-
lerinin etki alanına girme riskini ve ‘gri’ bölgelerin yaygınlaşarak meslek disiplinleri arasında yetki çatışmasını 
arttırabilir. Eğitim-öğretimde ve uygulamada yasal, yönetsel ve kurumsal altyapının ne şekilde oluşturulacağı 
belirsizlikler taşımaktadır. Bu nedenle mevcut kaotik durumu daha da derinleştirecektir. Yeşil altyapı sistem-
leri tampon bölgeye sahip olmadığı için sistemi koruyan bir çepere sahip değildirler. Bu nedenle dış etkenlere 
daha fazla maruz kalabilirler ve bununla bağlantılı olarak tahribat görmeleri olasıdır (Tokuş ve Eşbah, 2010: 
505-506).

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMİNİN KENTLERDE UYGULAMA ALANLARI

Kentsel ve kırsal alanlarda yeşil altyapı uygulamaları veya yeşil altyapı güçlendirme çalışmalarıyla kente 
birçok yeni fırsat alanları doğması sağlanmaktadır. Bu çalışmalar yeşil altyapı sisteminin uygulanacağı yere 
ve uygulanma amacına göre çeşitlilik göstermektedir. Yeşil altyapı sisteminin uygulama alanları başlıca şu 
şekilde sıralanmaktadır; yeşil sokaklar / sokak ağaçlandırması, yeşil kaldırımlar / yeşil yaya yolları, geçirgen 
yüzeyler, yeşil otoparklar, yeşil çatılar, parklar, göletler, yağmur bahçeleri (bioretention), yağmur varilleri / 
yağmur depoları, bitki örtüsünden yapılan hendekler, ağaç kümeleri (Semiz, 2016: 29).

Geçirgen Yüzeyler: Bu tür kaplamalar, yüzey suyu akış miktarının ve debisinin azaltılmasını, kentsel kirle-
ticilerin uzaklaştırılmasını, yağış sularının geçici olarak depolanmasını ve yer altı suyunun takviyesini sağ-
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lamaktadır. Kentsel alanlarda geçirimsiz yüzeylerin miktarını azaltmak amacıyla kullanılır (Levi, 2007: 15). 
Scholz ve Grabowiecki (2007)’de su geçirgen kaplamalar, gözenekli ve geçirgen kaplamalar olarak ikiye ayrı-
lır. Gözenekli kaplamalar çim ve çakıl yüzeyli gözenekli beton veya asfalttan oluşurken, geçirgen kaplamalar 
beton bloklardan oluşmaktadır (Levi, 2007: 15). Gözenekli ve geçirgen kaplamaların kullanılmasıyla yüzey 
akışında %42’ye varan bir azalma gözlenmiştir (Scholz ve Grabowiecki, 2007: 3833).

Yeşil Sokaklar/Sokak Ağaçlandırması: Sokak ağaçlandırması yeşil altyapı sisteminin kentlerde uygulanan 
en önemli parçasını oluşturan çalışmalardır. Semiz (2016: 32)’ya göre, yeşil sokakların; kent içindeki yeşil 
alan miktarını artırma, hava kalitesini artırma, gri altyapı içerisindeki boruları koruyarak verimliliğin uzun 
sürmesini sağlama, insanları yürümeye teşvik etme ve yaya güvenliğini sağlama, yüzey suyunu azaltarak yer 
altı suyunun artmasını sağlama, ısı adası etkisini hafifletme gibi faydaları bulunmaktadır. Ayrıca yeşil sokaklar, 
kanalizasyon taşkınları ve sel riskinin ortadan kaldırılması sağlamaktadır.

Yeşil Kaldırımlar / Yeşil Yaya Yolları: Yeşil kaldırımlar sokakların gelişiminin sağlanması için önemli fırsat-
lardır. Yeşil altyapı kapsamında yapılan bu çalışmaların içinde; bitki kümelerinin oluşturduğu kaldırım uzan-
tıları, yaya yolu bitkilendirmelerinin, ağaç bariyerler ve geçirgen kaldırım taşları kullanımları bulunmaktadır 
(Semiz, 2016: 34).

Yeşil Otoparklar: The City of Lancaster (2011), Gelişen dünyada otoparklar kamusal hayatın ve kent yaşamı-
nın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle geleneksel park ihtiyaçları gelişen yaşam tarzları 
ve değişen önceliklere göre yeniden kurgulanmalıdır. Otopark tasarımları genelde araç hareketlerine uygunluk 
hesaplanarak, park alanlarının maksimum düzeyde tutulması planlanarak, bakım ve servis kolaylığı göz önün-
de bulundurularak yapılmaktadır. Dikkate alınmadan yapılan otopark tasarımları; kalitesiz peyzaj, kötü sokak 
manzaraları, yaya güvenliğinin minimum düzeye indirgenmesi, aşırı yağmur suyu akışı ve ısı adası etkisini 
artışı gibi sorunlara sebep olmaktadır. Yeşil altyapı sisteminde yüzey otoparkları uygulamaları; doğal bitki tür-
leri ve ağaçların gerekli aralıklarla ekilmesini, toprak kalitesinde ve peyzaj alanlarında iyileştirme yapılmasını, 
yaya ve bisiklet altyapısının geliştirilmesini, sürdürülebilir malzemeler (geçirgen, gözenekli yer döşemeleri) 
kullanılmasını içermektedir (Semiz, 2016: 34-35).

Yeşil Çatılar: Yeşil çatılar genel olarak, binaların soğutma ısıtma sistemlerinde enerji verimliliğini hedefleyen 
ve bunun yanında kent hayatına birçok alanda katkı sağlayan bina çatılarının yeşil örtüyle kaplanması sistem-
lerdir (Semiz, 2016: 36). Bitki kullanımına göre çatı alanları; yoğun ve yarı yoğun olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Getter (2009)’a göre, yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılar, doğal zemin seviyesinde bulunan peyzaj düzenleme-
sine benzer olacak şekilde tasarlanan; 15 cm’den daha derin bitki büyüme katmanına ve yoğun bakıma ihtiyaç 
duyan yeşil çatılardır (Tohum, 2011: 24). Seyrek bitkilendirilmiş yeşil çatı tipinde kullanılan bitkiler yüksek 
sıcaklık, kuraklık, rüzgâr ve donu tolere edebilir nitelikte olmalıdır. Bu tip çatılarda bitkilerin bitki taşıyıcı 
katman kalınlığı 2 ile 15 cm arasında değişmektedir (Tohum, 2011: 25).

Parklar: Parklardaki yeşil altyapı uygulamaları yakın çevredeki geçirimsiz sokak yüzeylerinden gelen yağ-
mur suyunun yönetimini sağlamaktadır. Parklar için uygulanan yeşil altyapı sistemi içerisinde; kaliteli toprak 
kullanımı, su tutan bitki ve ağaçların kullanılması, gerekli yerlere ağaç bariyerler yapılması gibi uygulamalar 
bulunmaktadır (Semiz, 2016: 38).

Yağmur Bahçeleri: Yeşil altyapı sisteminin yağmur suyu yönetiminde kullanılmakta olduğu bir diğer yöntem 
yağmur bahçeleridir. Demir (2012)’de; yağmur sularının herhangi biri işleme tabi tutulmadan direkt olarak 
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yönlendirildiği ve üzerinde doğal ve yabani tür bitkilerin yetiştirildiği sığ çukur alanlar yağmur bahçesi veya 
biyolojik tutma alanı (bioretention) olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu ve Perçin, 2015: 29). Yağmur bah-
çeleri özellikle kaldırım, cadde – sokak – otopark kenarları, yürüyüş yolları gibi geçirimsiz yüzeylere yakın 
yerlere entegre edilirse yağmur suyunu yakalama oranı daha fazla olacaktır (Semiz, 2016: 39).

Yağmur Varilleri / Yağmur Depoları: Yağmur varilleri veya yağmur depoları yağmur suyu akışını kesmek 
ve suyu depolamak için tasarlanmış yeşil altyapı sistemi elemanlarındadır. Bu sistemle bina çatılarından gelen 
yağmur suyu, tekrar kullanılması için çatı ile varil arasındaki bağlantıyı sağlayan boru yardımı ile variller veya 
depolarda toplanmaktadır. Toplanan su, peyzajın sulanmasında veya diğer su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır 
(Semiz, 2016: 41).

Bitki Örtüsünden Yapılan Hendekler: Bitkili açık kanal sistemleri geleneksel uygulamalara alternatif se-
çenek olabilmekte ve mazgal, kaldırım kenar taşı ve kapalı sistemleri ile yer değiştirebilmektedir. Süzülme 
hatları, göletler ve sulak alanlar gibi suyu toplayan, depolayan iyileştiren, dağıtan ve yeniden çevirime sokan 
su arkları kentsel alanlarda kullanılabilecek yeşil yaklaşımlardır (Levi, 2007: 19-20). PSWOA (1990)’a göre, 
su arklarında kirleticilerin uzaklaştırılma derecesi esas olarak suyun bekletilme süresine, bitki örtüsü tip ve 
yüksekliğine bağlıdır (Anonymous, 1996: 7). Yapılan bazı çalışmalar, su arkları kullanımının sudaki ağır metal 
konsantrasyonlarında %89 ile %93 arasında azalma sağladıklarını göstermektedir (Berndtsson, 2004: 21). 

Göletler: Su göletleri su kalitesinin iyileştirilmesi ve kirliliğin hafifletilmesi amacıyla kullanılan kalıcı su 
birikintisi içeren sistemlerdir. Bu göletler, kentsel kirleticilerden kurtulmaya toplam su hacmi ve çevresindeki 
alanlardan kaynaklanan serbest akış debisi bakımından daha yüksek kapasiteye sahiptirler.  Yağışın olduğu 
anda gölete giren yağış suyu, bir sonraki yağış suyu ile yer değiştirinceye kadar tutulmakta, sedimentlerin 
çökmesi ve biyolojik alınımı ile iyileştirme gerçekleşmektedir. Çökelme süresinin artması ile kaba ve inse se-
dimentler dibe çökmektedirler. Yosunların biyolojik aktiviteleri ve sulak alan bitki örtüsü etkisiyle çözünebilir 
kirleticiler de azaltılabilmektedir (Levi, 2007: 13-14).

Ağaç Kümeleri / Bitki Kutuları: The City of Lancaster (2011), yeşil altyapı sistemi kapsamında özellikle 
kent içerisinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının yapılması; yağmur suyunun emilimini sağlama-
ları ile yüzeydeki yağmur suyu hacminin azalması, hava kirliliğinin azalması, kent – kentli sağlığının iyileş-
tirilmesi, ısı adası etkisinin azaltılması, bina cephelerinde çok yıllık uzun ömürlü ağaçların kullanılması ile 
binaların soğuma ve ısınma sistemleri için gereken enerjide verimlilik sağlanması ve maliyeti düşürmesi gibi 
olumlu etkileri bulunmaktadır (Semiz, 2016: 42-43).

SONUÇ

Yeşil altyapı sadece ‘yeşil’ kısımdan ibaret değildir; nehirler, göller, akarsular, çöller, kurak alanlar gibi farklı  
bölgeleri de kapsayan geniş bir tanımdır. Çok geniş bir çalışma alanı mevcut olup; sulak alanlar, suyolları 
ve yaban hayatı habitatları gibi doğal korunmuş alanları; milli parklar, eyalet parkları, doğa koruma alanları, 
yaban hayatı koridorları, kır gibi özel koruma altında olan alanların yanı sıra; ormanlar, çiftlikler gibi koruma 
değeri olan arazileri, parklar, yeşil yollar gibi pek çok doğal ve onarılmış alanları kapsamaktadır.

Planlama ölçeğinde öneriler; Yeşil altyapı sistemleri ile yenilenen birçok kent ve yeşil altyapı içeriğiyle oluş-
turulan yeni yerleşim alanları hızla artarken sürdürülebilirliğin hedeflendiği, ekolojik duyarlılığı olan kentlere 
ulaşmak önem teşkil etmektedir. Yeşil altyapı sistemleri ile yaratılan; sürdürülebilir, daha yaşanabilir, çevreye 
duyarlı, kentleşmenin olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışan, ekolojik açıdan faydacı, yaşam kalitesini 
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artırıcı, toplumları birleştirmek adına fırsatlar yaratan, ve tüm bu konulara hassas nesiller yetişmesini sağlayan 
kentler yaratmak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelik kazanmalıdır. Yeşil altyapı sistemlerinin ülke-
mizde birebir örnekleri henüz uygulanmış olmamasına karşın ekolojik ve sürdürülebilirlik bağlamında birçok 
proje uygulamaya geçirilmektedir. Ana teması; ekolojik yaklaşımlar ve kent sürdürülebilirliği doğrultusunda 
Antalya kentiyle bir bütün olacak yeni bir yerleşim yeri yaratmak amacıyla oluşturulan Antalya Green Hub 
Projesi örnek olarak gösterilebilir. Bozulmayan bir doğal dengeyi sağlamayı amaçlayan yeşil altyapı, ülkemiz-
de yeni, yaratıcı projelerle geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizde kalkınma ve sürdürülebilir çevre stratejisinin 
içinde yer verilmeli önemsenmeli ve desteklenmelidir. Yeşil altyapı planlanmasında çeşitli konuları entegre 
etmekle beraber ortak hedeflerin tanımlanması, bu amaçta disiplinler arası çalışmaların yürütülmesiyle ilgili 
kesimlerin aynı duyarlılıkta katılım göstermesi gerekmektedir. Uygulanabilir çözümler üretmekle beraber ya-
sal ve idari çerçeveye oturtmak ve işlerlik kazandırılmalıdır.

Tasarım ölçeğinde öneriler; Uygulanmış yeşil alt yapı sistemlerinin, ekosisteme olumlu katkılar sağlama-
sının yanı sıra peyzaj öğesi olarak da görsel kalitesi yüksek mekânlar oluşturduğu görülmektedir. Yeşil alt 
yapı sistemlerinde, yağmurlama sisteminin önemi, yapılan projelerle de ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin, yağmur 
suyu ile su ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca asfalt veya beton zeminlerde su akışını engellenmek, görüntü 
kirliliğini azaltması için yapılan yeşil alt yapı sistemleri projelerinin geliştirilmesi, bunların yanı sıra bu konu-
lara benzer yeni adımlar ve oluşan sorunlara bu yönde yeni çözümler geliştirilmelidir. Ülkemizde 2018 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘Yağmur Bahçesi Hazırlama Kılavuzu’ yeşil altyapının 
kentlerde uygulama alanlarından biri olan yağmur bahçesi konusunda halkın bilinçlenmesi ve tasarım sürecine 
büyük katkı sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu kılavuz gibi belediyelerde 
halkı bilinçlendirebilecek uygulama ve çalışmalarda bulunmalıdır. Kentsel alanlarda yağmur bahçesinin uy-
gulanması, son derece kolay ve ekonomik olmanın yanı sıra, yağmur suyu yönetimi açısından da oldukça 
etkilidir. Bu nedenle yağmur bahçeleri hakkında halk bilinçlendirilmeli ve yağmur bahçeleri yaygınlaştırılma-
lıdır. Toprak-su kaynaklarının ve ayrıca flora ve faunanın doğal yaşam alanlarının da korunmasını sağlayan 
projeler oluşturulmalı ve bu tip projelere de sahip çıkılmalıdır. Yeşil altyapı sisteminin kentlerde yeşil sokaklar 
/ sokak ağaçlandırması, yeşil kaldırımlar / yeşil yaya yolları, geçirgen yüzeyler, yeşil otoparklar, yeşil çatılar, 
parklar, göletler, yağmur bahçeleri (bioretention), yağmur varilleri / yağmur depoları, bitki örtüsünden yapılan 
hendekler, ağaç kümeleri gibi uygulama alanları bulunmaktadır. Kentlerde tasarım sürecinde bu yeşil altyapı 
yaklaşımları esas alınmalı ve sürdürülebilir tasarımlara yer verilmelidir.
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KENTSEL YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YAĞMUR BAHÇELERİ

Serpil ÖNDER1, Hatice AYDOĞDU2

1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Fakültesi, Konya / Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya / Türkiye

Öz: Çevre sorunlarının artmasıyla doğal kaynakların her geçen gün azalması sürdürülebilir kent kavramı gün-
deme getirmiş, peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Gelecekte 
yaşanacak en önemli sorunlardan biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalmasıyla gelişecek olan su kıtlığıdır. 
Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu bir doğal kaynak olan suyun verimli ve ekono-
mik kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı ekosistemlerin korunması ve 
bu bağlamda sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır. Buradan hareketle, yağış suları doğal su 
döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır. 
Yağış suyunun verimli olarak yönetiminin sağlanması, yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik 
ve ekolojik boyutta fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir 
konudur. Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetimiyle 
geliştirilen kentsel peyzaj tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, su çayırları, 
su tutma bahçeleri ve yağmur bahçeleri olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları bulunmaktadır. 
Çalışmanın amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak 
iklim bölgeleri için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten 
beri alternatif yöntemlerden biri olan yağmur suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri 
aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçla bildiride kentsel peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik 
yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmış, kentsel alanlarda ekolojik tasarım kapsamında kentsel yağmur 
suyu yaklaşımları ve yağmur bahçeleri incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında; kentsel sürdürülebilirlik çerçe-
vesinde yağmur bahçelerinin yeri ve önemi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel yağmur suyu yaklaşımları, Yağmur bahçeleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentler, arazi kullanımının en yoğun olduğu, insan etkisinin en fazla olduğu mekanlardır. Kentlerde sanayinin 
gelişmesi ile birlikte üretim merkezlerinde çalışmak üzere kırdan kente giderek artan göç, konut, ulaşım, ticari 
amaçlı kullanımlar, fosil yakıt tüketimi, ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, atmosfere salınan sera gazla-
rından kaynaklanan kirlilik, üretim ve tüketim baskıları bu alanları çevresel sorunların yoğunlaştığı alanlar 
hâline getirmektedir. Bunun sonucu, kentsel mekanlarda giderek azalan yeşil alanlar, doğal ve tarihi dokunun 
tahrip edilmesi yaşamı giderek zorlaştırmakta, insan doğa ilişkilerini koparmakta, bu da kentlerde giderek 
artan ekolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. (Korkut ve ark., 2017).

Sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesinden sonra, çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek 
için, kentsel mekânların ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 
peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar da giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeşil altyapı, yeşil yol, 
yeşil kama vb. sistemleri bu yönde yapılan çalışmalardan bazılarıdır. Keza, Eroğlu ve Acar (2016)’ın da bah-
settiği gibi bu tür yaklaşımlarla kent içerisinde yer alan kent parkı, oyun parkı, spor alanı vb. farklı nitelikteki 
açık ve yeşil alanlara kent bütünü içerisinde birtakım çözüm önerileri getirilmektedir. Bu çalışmada, sürdü-
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rülebilir kentlerde peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmaktadır 
(Korkut ve ark., 2017).

AMAÇ

Bildirinin amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak 
iklim bölgeleri için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten 
beri alternatif yöntemlerden biri olan yağmur suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri 
aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Literatür araştırmalarından yola çıkılarak giderek azalan temiz su 
kaynaklarına geçmişten itibaren alternatif olarak kullanılan yağmur suyu yöntemleri açıklanarak değerlendi-
rilmesi, yapılan son araştırmaların aktarılarak konunun yaygınlaştırılmasına, yağmur bahçesinin sürdürülebilir 
yağmur suyu yönetimi kapsamında kentler için yararlarından bahsederek katkıda bulunmaktır.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında; konu ile ilgili tanımlarla birlikte sürdürülebilir kentler ve kentsel tasarım, sürdürü-
lebilir peyzaj tasarımı, ekolojiyi temel alan yaklaşımlar, peyzaj tasarım ve yönetiminde ekolojik yaklaşımlar, 
kentlerde ekolojik tasarımın önemi ve gerekliliği, kent ölçeğinde ekolojik yaklaşımlar, mahalle ölçeğinde eko-
lojik yaklaşımlar, yapı ölçeğinde ekolojik yaklaşımlar, sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi, yağmur bahçeleri 
ve Dünya’da yağmur bahçesi uygulamaları aktarılacaktır.

BULGULAR

Sürdürülebilir kentler ve kentsel tasarım

Yazar (2006)’a göre; 1996 Habitat II Kent Zirvesi’nin sonuç bildirgesi olan İstanbul Deklarasyonu’nun

15. maddesi şu şekildedir; “21. yüzyıla girerken, sürdürülebilir insan yerleşimleri için pozitif bir vizyon, or-
tak geleceğimiz için umut duygusu ve herkesin itibar, sağlık, güvenlik, mutluluk ve umut dolu nezih bir ha-
yat vadeden güvenli bir evde yaşayabileceği, bütünüyle faydalı ve cazip bir meydan okumaya katılmayı teş-
vik ediyoruz.” Böylece Habitat Zirvesi’nde sürdürülebilir bir yaşamı olanaklı kılan yerleşmelerin ve yaşama 
mekânların önemi vurgulanmaktadır (Karakurt Tosun, 2009). Bu durum ise sürdürülebilir kentleşme olgusunu 
gündeme getirmiş; “sürdürülebilirlik” ve “yaşanabilir çevre” adı altında kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımın 
gelişimine yol açmıştır. Buna bağlı olarak, günümüz kentlerinde sürdürülebilirlik eğilimi giderek önem kazan-
maya başlamıştır (Yedekci Arslan, 2014).

Günümüzde kentsel gelişmenin sürdürülebilir olması için ekolojik temele dayandırılması gerekmektedir. Eko-
lojik temele dayalı kentsel gelişme, bugün ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir yaşam kalitesini ve çevre 
korumayı amaçlar. Aynı zamanda doğal, yapay ve kültürel çevrenin bütüncül olarak korunmasını da gözetir. 
Onur (2012)’a göre; peyzaj tasarım ve yönetiminde ekolojik yaklaşım olarak adlandırılan bu eğilim, günümüz 
uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Peyzaj tasarımında temel amaç; sürdürülebilirlik bağlamında 
ve tasarım ilkeleri ışığında çalışma alanına ilişkin mümkün olan en iyi mekansal kompozisyonun ortaya ko-
nulmasıdır. Tasarımcının vizyonu, kültür ve birikimi, estetik anlayışı vb. nitelikler peyzaj tasarımında sonsuz 
sayıda çözümler ortaya koyar (Korkut vd., 2010).

Sürdürülebilir peyzaj tasarımı
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Sürdürülebilir peyzaj tasarımında temel amaç; kendi kendine yetebilen, kentsel ekosistemin bir parçası olabi-
lecek sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda doğayı model alan, doğal süreçler ile 
alanın yapısal ve ekolojik özelliklerine sistematik çözümler getiren anlayışlar benimsenmelidir.

Ekolojik tasarım yaklaşımına ilişkin temel ilkeler McHarg (1969)’tan geliştirilerek aşağıda verilmiştir (Akla-
noğlu, 2009; Seçkin vd., 2011):

• Mevcut peyzaj karakterinin korunması,

• Ekolojik koşullara ve iklimsel verilere uygun tasarım,

• Tasarımda yerel kaynakların kullanımı,

• Su etkin peyzaj tasarımı (water-efficient landscaping), kurakçıl peyzaj düzenleme (Xeriscape),

• Enerji etkin peyzaj tasarımı (energy-efficientlandscaping)

• Sürdürülebilir tarım (permaculture),

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

• Yeşil çatı ve yeşil duvar uygulamaları (greenroof, greenwall),

• Alternatif yeşil alanların oluşturulması

McHarg’a (1969) göre, sürdürülebilir gelişim için, doğanın ve doğal süreçlerin planlama ve tasarım çalış-
malarına dahil edilmesi gerekir. Ancak çalışma sonuçlarının doğanın dinamik sürecine bağlı olarak zaman 
içinde ortaya çıkacağı dikkate alınmalıdır. Özellikle kentlerde, doğal alanların varlığının az olması nedeni ile 
bu sürecin daha da yavaş işleyebileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda kentsel alanlarda doğal özelliklerini 
yitirmemiş nadir alanlarda, doğa ile tasarım yaklaşımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Kışlalıoğlu ve Berkes (1997)’e göre ekolojik ilkeler kısaca şöyle ifade edilebilir: Doğanın bütünlüğü ilkesi, do-
ğanın sınırlılığı ilkesi, doğanın özdenetimi ilkesi, doğanın çeşitliliği ilkesi, yok olmama ilkesi, bedelsiz yarar 
olmaz ilkesi, doğanın geri tepme ilkesi, “en uygun çözümü doğa bulmuştur” ilkesi, kültürel evrim ve gelenek-
sel ekolojiye saygı ilkesi ve doğa ile birlikte gitme ilkesi olmak üzere toplam on ilkeden oluşmaktadır. Tüm 
bu ilkeler doğanın sürekliliğinin sağlanması için, doğanın çeşitli öğeleri arasındaki ilişkilerin bir bütünsellik 
içinde ele alınmasını öngörmektedir (Özcan, 2007).

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ VE YAĞMUR BAHÇELERİ

Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan su, sınırlı ve stratejik doğal bir kaynaktır. Temiz su kaynakları yalnızca 
kurak iklim bölgeleri için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmiştir (Siva-
nappan 2006).

Su olmazsa bahçelerimiz yeşil alanlarımız da olmaz. Su, en güzel ilk bahçe örneklerinin tasarlandığı Orta 
Doğu kültürünün öncelikli kaynaklarındandır. Kavrulmuş çöl topraklarına hayat getiren sulama kanallarının 
tasarlandığı Cennet Bahçesi ve İncil’deki Eden Bahçesi kurak çevreyi suyla besleyerek yemyeşil hale getiril-
diği ilk örneklerdir (Şekil 1).
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Şekil 1: Su, gölge, renk ve koku gibi klasik öğeleri içeren İspanya’nın Granada kentindeki Cennet 
Bahçesi (Worldsrides, 2016)

İnsanoğlu tarih boyunca havuzlar, göletler, göller, akarsular ve çeşmeleri onlardan fayda sağlamak, çevresini 
güzelleştirmek, yaban hayatını çekmek ve yakınlarında olmaktan memnuniyet duyduğu için vazgeçilmez pey-
zaj unsuru olarak kullanmıştır (Dunnett and Clayden, 2007). Ama bugün insanoğlu su kullanımı konusunda 
çok farklı bir noktaya ulaşmış, suyun sınırsız bir kaynak olmadığının farkına varılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2: İspanya’da Alcazar bahçelerinde yürüme yolları ve basamaklarda su akışı kanallarla peyzaj 
boyunca bir hat halinde devam etmektedir (Sparber, 2016).

Geçmişte kullanılan pek çok geleneksel yöntemler gibi modern çağda da yağmur suyu yönetiminde oldukça 
güzel uygulamalar kentsel yaşamı daha konforlu ve yaşanır hale getirmeye devam etmektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Yürüme yollarında su kanallarıyla yağmur suyumun taşınması (Knickerbocker, 2016).
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Gelecekte ise yaşanacak en önemli sorunlardan biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve buna bağlı 
gelişecek olan su kıtlığıdır. Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu bir doğal kaynak 
olan suyun verimli ve ekonomik kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı 
ekosistemlerin korunması ve bu bağlamda sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır (Aküzüm ve 
ark., 2010). Buradan hareketle, yağış suları doğal su döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su 
kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır. Yağış suyu ise; yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan 
serbest suyun, arazi yüzeylerinden ve su geçirmez yüzeylerden akışıdır (Levi, 2007). Yağış suyunun verimli 
bir şekilde yönetiminin sağlanması ve yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik ve ekolojik boyutta 
fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir konudur.

Şekil 4: Portland, Oregon, Convention Center’ın çatısından akan suları toplayarak kentin kanalizas-
yon sistemimden akıp gitmesinden ziyade yavaşça yeraltı sularına karışmasını sağlayan yağmur bah-

çesinin bir kısmı (Cook, 2006).

Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetim planları kap-
samında geliştirilen kentsel peyzaj tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, 
su çayırları, su tutma bahçeleri ve yağmur bahçeleri olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları 
bulunmaktadır (Anonim 1, 2014, Benliay ve Altuntaş 2010).

Yağmur bahçeleri; genellikle doğal bir eğim üzerinde kurulan, doğal türler, çalılardan, çok yıllık bitkiler ve 
çiçeklerden oluşabilen; çatılardan, karayollarından, yeşil alanlardan ve teraslardan akan yağış suyu fazlasını 
geçici olarak tutmak için tasarlanmış bahçelerdir (Anonim 1,2014).

Yağış suyu geçirimsiz bir yüzeye düştüğünde, yer altına inemez, kanala ya da yakındaki bir çaya giremez. Bu 
da o yüzeydeki toprağın normalden daha hızlı bir şekilde aşınmasına sebep olur. Daha sonra yer çekimi, bu su-
yun sedimentlerle birlikte pestisit, gübre ve diğer kirlilikleri bünyesine katarak yol boyunca artan bir şekilde en 
yakın sele ya da başka bir suyoluna doğru akışına sebep olur. Yağmur bahçeleri yağış suyu fazlasını durduran, 
yavaşlatan ya da absorbe edip içerdiği kirliliklerin çoğunu tutan bitkilerden oluşur (Seymour 2012, Anonim 
1,2014). Binanın çatısından inen yağış suları, şehrin drenaj sistemine karışmak yerine bu tarz uygulamalar ile 
süzülmesi sağlanarak yer altı suyuna katkıda bulunur (Şekil 4) (Cook 2012).

Yağmur bahçesinin sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi kapsamında kentler için birçok yararları bulunmak-
tadır. Bu yararlar;
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• Atık su kanalına gidecek olan yüzey akışı toplayarak miktarının azalmak, sel kontrolü sağlamak (Jaber 
et al., 2012),

• Yüzey akışın hızının düşmesini sağlamak (Jaber et al., 2012),

• Yeraltı suyunu beslemek (Doğangönül ve Doğangönül, 2008),

• Evapotranspirasyonu  (terleme+buharlaşma)  artırmak,  (Department  of  Environmental Protection Bu-
reau of Watershed Management, 2006),

• Uygulandıkları alanlarda karşılaşılan drenaj problemlerine çözüm üretmek (Doğangönül ve Doğangönül, 
2008),

• Yüzey suyunun sıcaklığını düşürmek (Anonim 1, 2014),

• Yüzey akışı, kirletici yabancı maddelerden (yağ, ağır metal vb.) temizlemek ve böylelikle su kalitesini 
artırmak, (Alıcı sulara ulaşan kirliliğin %30 civarında azaltılması söz konusudur) (Demir, 2012),

• Akış suyu üzerindeki sedimentlerin %80’ine kadarını, nitrojen ve kimyasalların da %90’ına kadarının 
elenerek, toprağa geçmesini önlemek (Anonim 1, 2014),

• Kentler için güzel görünümler oluşturarak estetik katkıda bulunmak (Doğangönül ve Doğangönül, 2008)

• Biyolojik aktiviteyi artırarak kuşlar, kelebekler gibi birçok hayvana doğal yaşam ortamı sağlayarak kent-
sel ekolojinin korunması yönünden önemli katkılar vermektir (Anonim 1, 2014).

Dünya’da Yağmur Bahçesi Uygulamaları

Yağış sonrası yüzey akış miktarının azaltılması, yeraltı suyu besleniminin iyileştirilmesi ve noktasal kaynaklı 
olmayan kirleticilerin alıcı sulara ulaşmadan tutulması amacıyla kullanılan yağmur bahçeleri; konut sahipleri, 
belediyeler ve diğer kamusal alanlar için son derece basit ve maliyet etkin bir yağmur suyu yönetimi aracıdır 
(Jaber et al., 2012. Müftüoğlu ve Perçin, 2015).

Kent içinde ve eğitim kurumlarında yağış suyu yönetimi modelleri yakın zamanda birkaç ülkede uygulan-
mış, bu uygulamalardan ise oldukça tatmin edici sonuçlar alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
Avustralya’da birçok eyalette bu tarz uygulamaların örnekleri bulunmakta olup, ülkemizde ise geleneksel ör-
neklerini sıkça gördüğümüz yağmur bahçelerinin kentlerde yeterince uygulanmadığını söylemek mümkündür. 
Amerika’nın Portland kenti yağmur suyu yönetiminde oldukça ileri seviyede uygulamalara sahiptir. Portlant 
State Üniversitesi Setephen Epler Hall Projesi 2004 yılında 2004 En İyi Yeşil Bina ve 2004 En İyi Öğrenci 
Evi olmak üzere iki ödül almakla kalmamış, 2005 yılında, 2005 En İyi Yağmur Suyu Yönetimi ve 2006 da ise 
ASLA’nın Merit Ödülünü almıştır (Şekil 5).
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Şekil 5: Stephen Epler Hall, Portland State Universitesi Yağmur Bahçesi Detayları

Kamusal bir alan olarak ilk defa bir yağmur bahçesi Portland’da Mount Tabor Orta Okulu’nda tasarımcı Kevin 
Robert Perry tarafından yapılmıştır. ASLA’nın 2007 Onur ödülünü alan proje Portland eyaletinin yağmur bah-
çesi konsepti ile tanınmasını sağlamıştır (Şekil 6,7,8,9,10,11) (Anonim 1,2014, Chen 2012).

Şekil 6: Yağmur Bahçesi yapılmadan önce, otoparkın bulunduğu avluya bakan güney cepheli sınıf pen-
cerelerine bitişik sıcak ve çekici bir ortam yaratılmıştır (ASLA, 2016)
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Şekil 7: Mount Tabor Ortaokulu Yağmur Bahçesi, yağmur suyunu yöneterek otopark olan avluyu “gri 
alan”dan ”yeşil alan”a dönüştürmenin yanında, iklimi daha serinleştirdi ve öğrencilere, personele ve 

görenlere çevresel açıdan önemli bir katkı sağlamıştır (ASLA, 2000)

Şekil 8: Okulun doğu cephesinde 60 cm genişliğinde çakıl koridor, bahçeyi bir uçtan bir uca bağlar-
ken, ziyaretçilerin farklı kotlardaki bahçeyi görmesini sağlamakta ve aynı zamanda altındaki drenaj 

boruları sayesinde fazla suyu da drene etmektedir (ASLA, 2016).
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Şekil 9: Yaklaşık 200 m2 lik bir alan kaplayan yağmur bahçesi 300 m2 alan kaplayan çatı, otopark ve 
asphalt oyun alanından gelen temiz suyu toplamaktadır. Bu fonksiyon, şekilde örneği görülen yağmur-

suyu toplama kanalları ile gerçekleşmektedir (ASLA, 2016).

Şekil 10: Fotoğrafta yağmur suyunu bahçeye ulaştıran toplama kanallarından bir örnek verilmiştir 
(ASLA, 2016).
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Şekil 11: Portland Oregon’da Mount Tabor Orta Okulu’nda yağmur suyu bahçesinde suyun çatıdan 
bahçeye taşınması (ASLA, 2016)

İngilizce adı Bioswales olan bu tür yağmur bahçeleri bitkilendirilmiş, malçlı, ya da çakıllı kanallarla hareket 
halindeki taşkın suyunu bir yerden başka bir yer taşıyarak zararlı etkisinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu 
yağmur bahçeleri, bitkiler sayesinde suyun akışının yavaşlamasını, toprağa yavaş bir şekilde sızmasını sağlar 
ve yollar, otoparklar ve sokaklar boyunca doğrusal olarak devam eder (Şekil 12,13). (G3 Partnership, 2016).

Şekil 12: Yağmur bahçesi işleyişi, (G3 Partnership, 2016)
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Şekil  13:  New  Hampshire  Universitesinin  Yağmur  suyu bahçesi (G3 Partnership, 2016)

“Aqua Garden” da “Ecologic Studio”’nun (Claudia Pasquero ve Marco Poletto), iki genç tasarımcıyla birlikte 
bu yıl oluşturdukları ve ilk kez “Milan Mobilya Fuarı”’nda tanıttıkları, oldukça ilgin bir sistem sergilenmiştir 
(Şekil 14). Sistem yapı malzemesinden daha ziyade, biçimsel olarak yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Yeni 
tasarımla, yağmur suyunu depolamak ve tekrar kullanmak için, yer altına gömülü depolardan farklı olarak, 
doğal bir manzara eşliğinde yapılan enstalasyonla sunulmaktadır. Yapay bahçe, kollara ayrılan lif sisteminden 
oluşmaktadır. Bu lifler halindeki sistem, binaların oluklarında biriken fazla suyu, yerde bulunan torbalarda 
toplamakta ya da direk olarak su arıtma sistemini içeren çiçek soğanlarına taşıyarak suyun kullanımına olanak 
tanımaktadır. Uygulamada, 230 metre karelik alanda 256 adet çiçek soğanı bulunabilmekte ve her biri, bulun-
duğu yere göre, kendisine doğru uzanan borunun eğimine bağlı olarak farklı miktarlardaki su ile sulanabilmek-
tedir (Sommariva, 2007).
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Şekil 14: Claudia Pasquero ve Marco Poletto’nun Yenilikçi Yağmur Bahçesi (Sommariva, 2007).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Yeşil alanların giderek yerini betona bıraktığı ülkemiz kentlerinde kamusal alanlarda, okullarda üniversiteler-
de yağmur suyu yönetimi konusunda uygulamaların artması peyzaj mimarlığı ve diğer tasarım disiplinleri ile 
birlikte yerel yönetimlerin üzerinde durması gereken geç kalınmış zorunlu bir konudur.

Bugün içilebilir suyun dünyada %0.5’e düşmesi ve akiferlerin kuruması önemli düzeyde yağmursuyu yöneti-
mine yönelimi gerektirmektedir. Biyosferin hızla yıpranmakta olduğu gerçeği insanoğluna her yerde ekolojik 
restorasyon gerekliliğinin bir göstergesidir. Ekolojik bilgelikle ve ekolojik ilkelere göre kendi yaşamımızı ve 
içinde bulunduğumuz yaşam sürecini kendi kendine sürdürebilecek dirençli sistemleri kurabilecek tasarımlar 
yapılması gerekmektedir.
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İÇ MİMARİDE, FARKLI KOMBİNASYONLARDA ÜRETİLEN LAMİNE AĞAÇ 
MALZEMELERİN KULLANIMA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK1*, Hakan KESKİN2 

1Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 
Antalya / Turkey

2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara / Turkey
Öz:  Bu çalışma, farklı kombinasyonlarda üretilen lamine ağaç malzemelerin iç mimaride kullanıma uygun-
luğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.) ve sarıçam 
(Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından Desmodur-VTKA (Desmodur Vinil Trieketonol Asetat)  tutkalı ile beş 
katmanlı olarak hazırlanan lamine ahşap malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan 275 adet deney örneği üze-
rinde; yoğunluk TS 2472, eğilme direnci TS 2474, eğilmede elastiklik modülü TS 2478, basınç direnci TS 
2595, makaslama direnci ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deneyler sonunda, sapsız meşe ve 
sarıçam kombinasyonu ile üretilmiş lamine ahşap malzemelerin hava kurusu yoğunluğu 0.568 g/cm3, eğilme 
direnci 107.523 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10656.998 N/mm2, basınç direnci 66.359 N/mm2, makas-
lama direnci 9.935 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; sapsız meşe ve sarıçam kombinasyonu ile 
üretilmiş lamine ahşap malzemeler iç mimaride mobilya ve yapı malzemesi olarak kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İç mimari, mobilya, laminasyon, ağaç malzeme, tutkal.

1. GİRİŞ

Ağaçişleri endüstrisinde her geçen gün daha yaygın kullanım alanı bulan lamine ağaç malzeme, ilgili standart-
ta (TS EN 386) belirtildiği gibi; ahşap kaplamaların özellikle lifleri birbirine paralel olarak yapıştırılmasıyla 
elde edilen yapı elemanı olarak tanımlanmaktadır.

Lamine elemanı oluşturan katlar arasındaki rutubet farkı TS EN 386 ve Alman standartlarına (DIN 68140) göre 
% 4’ü aşmamalıdır. Aksi halde, farklı çalışma şartları sonucu oluşan gerilmeler liflere dik yöndeki çekme di-
rencini aşarak çatlamalara sebep olabilir. Laminasyon işleminin yapıldığı ortam sıcaklığının en az 15 0C, bağıl 
nemi ise % 40-70 arasında olması gerekmektedir.

Lamine edilmiş ağaç malzemelerde biçim değişmelerinin oluşmaması için lamine katların düzenlenmesinde, 
yıllık halkaların konumuna dikkat etmek gerekmektedir. Bu-nun sebebi ağaç malzemenin yıllık halkalara teğet 
ve radyal yönlerde farklı çalışmasıdır. Bilindiği gibi, ağaç türlerine göre daralma miktarları, yıllık halkalara 
teğet yönde % 3,5-15, radyal yönde % 2,4-11, liflere paralel yönde % 0,1-0,9 arasında değişir (Dilik, 1997).

Laminasyon işleminde kullanılan odunun yapısı, yüzey pürüzlülüğü, pres basıncı, presleme süresi ve kulla-
nılan tutkalın teknik özellikleri odunun yapışma mukavemeti üzerine etkili olmaktadır. Farklı ağaç türlerinin 
aynı anda preslenmesi halinde pres basıncı yumuşak oduna göre belirlenir. Dilik tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, pres basınçlarının yumuşak ağaçlarda 0,6-1 N/mm2, sert ağaçlarda ise 0,2-1,6 N/mm2 arasın-
da olması gerektiğini göstermiştir (Dilik, 1997).

Düzgün yüzeyli parçaların yapıştırılmasında yeterli basınç uygulandığında, tutkalın bir yüzeyden diğer yüzeye 
transferi yeknesak olmakta ve yapışma direnci en iyi sonuç vermektedir. Kusursuz yüzeylerin birleştirilmesin-
de 0,7 N/mm2 basınç uygulandığında, yapışma direnci en yüksek değere ulaşmaktadır (Franklin Glue Comp.).
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2 ve 4 mm kalınlığındaki Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) kaplamalarından Poliüretan tutkalı ile lamine 
edilen ağaç malzemelerin direnç değerlerinin, PVAc tutkalı ile lamine edilenlerden daha yüksek olduğunu 
bildirmiştir (Şenay, 1996).

5 mm kalınlığındaki sedir (Cedrus libani A. Rich), sarıçam (Pinus sylvestris L.), kayın (Fagus orientalis L.) 
ve meşe (Quercus petrea Liebl.) kaplamalarından, PVAc-D4 tutkalı ile 4 katmanlı olarak lamine edilmiş ağaç 
malzemelerin teknolojik özelliklerinin, bu ağaç türlerini temsil eden masif ağaç malzemelere göre daha üstün 
oldukları belirlenmiştir (Keskin, 2001).

4 mm kalınlığındaki Doğu ladini (Picea orientalis Lipsky) kaplamalardan, PVAc-D4 tutkalı tutkalı ile 5 kat-
manlı olarak lamine edilmiş Doğu ladini ağaç malzemelerin mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet ele-
manlarında ve yapı elemanı olarak kullanılması önerilmiştir (Keskin, 2003).

Masif ağaç malzemeye göre, estetik, ekonomik ve teknolojik özellikleri bakımından daha üstün olan lamine 
ağaç malzemelerin LVL (Laminated Vineer Lumber) mobilya üretiminde özellikle dolap, masa, sandalye, raf 
ve döşemeli mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet elemanlarında tercih edilmesi gerektiği bildirilmiştir 
(Eckelman, 1993). Ayrıca bu malzemeler, yapı elemanı olarak kolon ve kirişlerde kullanılabildiği gibi, papel 
kaplama levhalarının sıcak veya soğuk kalıp preste yüksek basınç altında, düz veya eğimli olarak yapıştırıl-
masıyla, özellikle yüksek statik ve dinamik kuvvetlere maruz kalan mobilyalarda kullanılmaktadır (Döngel, 
1999).  

4 mm kalınlığındaki Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Kara kavak (Populus nigra Lipsky) kaplama-
lardan, PVAc-D4 tipi tutkal ile beş katmanlı (3 kat kayın, 2 kat kavak) olarak hazırlanan lamine masif ağaç 
malzemelerin hava kurusu yoğunluğu 0.571g/cm3, eğilme direnci 98.66 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 
9020.24 N/mm2, basınç direnci 54.49 N/mm2, makaslama direnci 9.11 N/mm2, yarılma direnci 0.540 N/mm2 
olarak bulunmuş ve bu sonuçlara göre; kayın ve kavak kombinasyonu ile üretilmiş lamine ağaç malzemelerin 
mobilya malzemesi olarak kullanılması önerilmiştir (Keskin ve Togay, 2003).

Bu çalışma, Desmodur-VTKA (Desmodur Vinil Trieketonol Asetat) tutkalı ile farklı kombinasyonlarla üre-
tilmiş lamine ahşap malzemelerin bazı mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek, iç mimaride ve mobilya 
endüstrisinde kullanım olanaklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD

2.1.1. Ağaç Malzeme

Ülkemiz mimaride ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılması nedeniyle sapsız meşe (Quercus pet-
raea Liebl.) ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) odunları deney materyali olarak seçilmiştir. Ağaç malzeme-
ler, Ankara’daki kereste işletmelerinden tamamen tesadüfi yöntemle temin edilmiş ve seçiminde kerestenin 
kusursuz olmasına, liflerinin düzgün, ardaksız, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğ-
ramamış olmasına özen gösterilmiştir. Odunların türlerine ait olup olmadığı makroskopik tanı metodu ile belir-
lenmiştir (Örs ve Keskin, 2001). Masif ağaç malzemelerden 70x780 mm ölçülerinde kesilen 4 mm kalınlıktaki 
kaplamalar istiflendikten sonra, iklimlendirme odasında 20 ±2 0C sıcaklık ve % 65 ±5 bağıl nem şartlarında % 
12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmişlerdir.
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2.1.2. Yapıştırıcı

Araştırmada, tutkal olarak Desmodur-VTKA (Desmodur Vinil Trieketonol Asetat) tipi tutkalı kullanılmıştır. 
Desmodur-VTKA tutkalı çözücü içermeyen, tek kompenantlı poliüretan esaslı ve nem kürlemeli bir yapıştırı-
cıdır. Kullanılan tutkal, suya, rutubete ve soğuğa karşı dayanıklı olup, yoğunluğu 20 0C 1,11±0,02 g/cm3, 25 0C 
de viskozitesi 3300-4000 cps, kullanım miktarı 150-200 g/m2, uygulama şekli fırça yada silindirli sürme ma-
kinesi, sertleşme süresi 20 0C sıcaklık ve %65 bağıl nemde 30 dakikadır. Yapıştırılacak yüzeyler temiz, tozsuz 
ve yağsız olmalı ve tutkalın sertleşme hızını arttırmak için kuru yüzeyler hafifçe nemlendirildikten sonra tutkal 
doğrudan doğruya emiciliği yüksek alana sürülmelidir (Özen ve diğerleri, 2001).  

2.1.3. Deney örneklerinin hazırlanması  

Laminasyon işlemi TS EN 386 esaslarına uyularak, hava kurusu haldeki 4 mm kalınlığındaki kaplamalardan 
20x70x780 mm boyutlarında ve 5 katmanlı olarak üretilmiştir (Şekil 1). Üretici firma önerileri dikkate alınarak 
tutkal çözeltisi, yüzeylerden sadece birisine fırça ile ve 180-200 gr/m2 hesabıyla sürülmüştür. Tutkal çözel-
tisinin başlangıçtaki ağırlığı ile tutkallama işleminden sonraki ağırlığı tartılmış ve kullanılan tutkal miktarı 
(fırçada kalan miktar hesaba katılarak) tutkallanan toplam yüzeye bölünmüştür.

Yapıştırma işleminde; yüzeyler tutkallanıp yaklaşık 5-6 dakika bekletildikten sonra pres basıncı; sarıçam için 
0.8 N/mm2, sapsız meşe için 1 N/mm2 ve meşe ve çam kombinasyonu için 0.9 N/mm2, pres sıcaklığı 20 0C, 
presleme süresi 30 dakikadır. Laminasyon işlemi, sıcak ve soğuk preslemeye uygun basınç göstergeli hidrolik 
kaplama presinde yapılmıştır.

Şekil 1. Deney örneklerinin hazırlanması

20x70x780 mm ölçülerinde hazırlanmış lamine meşe-çam kombinasyonu, lamine meşe, lamine çam, masif 
meşe ve masif çam ağaç malzemelerin bir kenarları planya edildikten sonra yüksek devirli daire testere maki-
nesinde ve standartlarda belirtilen ölçülerde toplam 275 adet deney örneği hazırlanmıştır.

2.1.4. Deney metodu

Hava kurusu yoğunluk tayininde Türk Standartlarında belirtilen (TS 2472) esaslara uyularak 20x20x30 mm öl-
çülerinde hazırlanan örnekler; 20 ±2 0C sıcaklık ve % 65 ±5 bağıl nem şartlarında değişmez ağırlığa ulaşıncaya 
kadar bekletilmiştir. Bu durumda ±0,01g duyarlıklı analitik terazide tartılıp (M12), ±0,01mm duyarlıklı dijital 
kumpasla boyutları belirlendikten sonra hacimleri V12 hesaplanarak, hava kurusu yoğunluklar (D12);
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12

12
12 V

MD = (g/cm3)      [1]

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Eğilme direnci ve elastiklik modülü belirlenmesinde kullanılan örnekler Türk Standartlarında belirtildiği (TS 
EN 326) gibi hazırlanmıştır. Eğilme direnci (TS 2474) ve  eğilmede elastiklik modülü (TS 2478) ilgili standart-
lara göre yürütülmüştür (Şekil 2). Bu standartlar dikkate alınarak her iki deney grubu için örnekler 20x20x360 
mm boyutlarında hazırlanmıştır. 

  Şekil 2. Eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü deneyi

Deneyler bilgisayar kontrollü 1000 kp kapasiteli Üniversal Test Makinesinde yapılmıştır. Kırılma anındaki 
maksimum kuvvet (Fmax) için eğilme direnci (σe); 

22
.max3

bh
LF

e =σ  (N/mm2)       [2]

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada, L; dayanak noktaları arasındaki açıklık (mm), b; örneğin genişliği (mm), 
h; örneğin kalınlığı (mm) dır.

Elastiklik modülünün belirlenmesinde eğilme direncinde kullanılan deney örnekleri kullanılmıştır. Elastik de-
formasyon bölgesinde uygulanan kuvvet farkı (∆F) için örnekteki eğilme miktarları farkı (∆f) yardımı ile 
elastiklik modülü (E),  

fhb
LFE
D

D
=

...4
.
3

3

 (N/mm2)       [3]

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada, ∆F; elastik deformasyon bölgesinde yüklemenin alt ve üst limitlerinin 
aritmetik ortalamaları arasındaki farka eşit kuvvet (N), L; dayanak noktaları arasındaki açıklık (mm), ∆f; net 
eğilme alanındaki sehim, yüklemenin alt ve üst limitlerinde ölçülen sehimlere ait sonuçların aritmetik ortala-
maları arasındaki fark (mm), b; deney parçasının en kesit genişliği (mm), h; deney parçasının en kesit kalınlığı 
(mm) dır.
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Liflere ve tutkal hattına paralel basınç direnci deneylerinde ilgili standart (TS 2595) esaslarına uyulmuştur. Bu 
maksatla, 20x20x30 mm boyutlarında 55 adet deney örneği hazırlanmıştır. Deneylerden önce, kuvvetin uygu-
landığı enine kesit alanı (A) ölçülüp, kırılma anındaki maksimum kuvvet (Fmax) belirlenerek basınç dirençleri 
(σb);

A
F

b
max=σ (N/mm2)         [4]   

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Liflere ve tutkal hattına paralel makaslama direnci deneyinde ilgili standart (ASTM D 3110) esaslarına uyul-
muştur (Şekil 3). 

Şekil 3. Makaslama direnci deneyi

Deneylerden önce kuvvetin uygulanacağı ve makaslama etkisine maruz kalacak alanların boyutları ±0,01mm 
duyarlıklı dijital kumpasla ölçülmüştür. Kırılma anındaki maksimum kuvvet (Fmax) yardımı ile makaslama 
dirençleri (σm);

σm lb
F

.
max=  (N/mm2)            [5]

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada, b; makaslama yüzeyi genişliği (mm), l; makaslama yüzeyi uzunluğu 
(mm)’dur. 

2.1.5. Verilerin Değerlendirilmesi

Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22 for Windows programı kullanılmıştır. Lamine ve masif 
ağaç malzemelerin (lamine meşe-çam kombinasyonu, lamine meşe, lamine çam, masif meşe ve masif çam) 
bazı mekanik ve fiziksel özellikleri arasındaki farkı belirlemek için F testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki 
farklılığın önemli çıkması halinde (α = 0.05) güven düzeyinde Duncan testi ile karşılaştırılmıştır. 
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3.  BULGULAR

Lamine edilmiş ağaç malzeme ve masif ağaç malzemelerin bazı teknolojik özelliklerine ait istatistik değerler 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Lamine ve masif ağaç malzemelerin bazı teknolojik özellikleri ait istatistik değerler

AĞAÇ
MALZEME
TÜRÜ

İST.
DEĞ.

Hava Ku. 
Yoğunluk       
g/cm3

Eğilme
Direnci
(┴N/mm2)

Elastiklik
Modülü
(┴N/mm2)

Basınç
Direnci
(//N/mm2)

Makaslama
Direnci
(//N/mm2)

Lamine 
Meşe-Çam 
Kombinasyonu 
(LMÇ)

x 0.568 107.523 10656.998 66.359 9.935

S 0.014438 2.157750 331.958702 1.879390 0.3720043

v 0.000208 4.655885 110196.5803 3.532109 0.1383872

Min. 0.549 105.11 10216.13 62.58 8.95

Mak. 0.599 112.68 11186.59 69.16 10.36

N 11 11 11 11 11

Lamine Meşe        
(LM)

x 0.639 109.026 10985.705 70.027 11.373

S 0.020364 2.089111 193.736290 2.638545 0.918164

v 0.000415 4.364385 37533.7503 6.961921 0.843025

Min. 0.607 105.39 10676.92 66.46 10.06

Mak. 0.678 112.55 11293.02 75.93 12.93

N 11 11 11 11 11

Lamine Çam
(LÇ)

x 0.537 107.346 10277.517 59.360 8.785

S 0.000588 2.405898 197.725456 1.640386 0.428073

v 0.000003 5.788345 39095.3562 2.690869 0.183247

Min. 0.529 103.88 9989.52 56.52 8.28

Mak. 0.549 110.04 10593.35 61.87 9.52

N 11 11 11 11 11

Masif Meşe
(MM)

x 0.611 106.050 10742.727 67.177 10.161

S 0.012713 2.697243 265.97996 2.102289 0.474675

v 0.000162 7.275120 70745.340 4.419621 0.225316

Min. 0.595 102.37 10065.69 64.92 9.22

Mak. 0.631 109.81 11051.68 70.67 10.84

N 11 11 11 11 11



752

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Masif Çam
(MÇ)

x 0.513 105.74 10087.096 56.061 7.951

S 0.014356 2.051536 135.600167 2.115569 0.427046

v 0.000206 4.208800 18387.4055 4.475636 0.182369

Min. 0.492 102.89 9955.39 53.26 7.08

Mak. 0.539 109.09 10356.02 59.23 8.34

N 11 11 11 11 11

       x : Aritmetik Ortalama, S: Standart Sapma, V: Varyans,  min.: minimum,  mak.: maksimum, N: Örnek 
Sayısı

Lamine meşe-çam kombinasyonu, lamine meşe, lamine çam, masif meşe ve masif çam’ın bazı teknolojik özel-
likleri için yapılan F testine göre (Tablo 2); hava kurusu yoğunluk (F4;50 = 140.289, P<0.05), liflere ve tutkal 
hattına dik eğilme direnci (F4;50 = 3,606, P<0.05), eğilmede elastiklik modülü (F4;50 = 26.256, P<0.05), lifle-
re ve tutkal hattına paralel basınç direnci (F4;50 = 84.890, P<0.05), liflere ve tutkal hattına paralel makaslama 
direnci (F4;50=60.942, P<0.05) örnekleri arasında istatistiksel anlamda önemli farklılıklar göstermiştir

Tablo 2. F Testi Sonuçları 

Hava 
Kurusu
Yoğunluk (g/
cm3) 

Varyans 
Kaynağı

KT SD KO F SIG*

Gruplar Arası 0.116
0.01033
0.126

4
50
54

0.02899
0.000206 140.286 0.000Grup İçi

Toplam

Eğilme
Direnci
(┴N/mm2)

Varyans 
Kaynağı

KT SD KO F SIG*

Gruplar Arası 75.858
262.925
338.783

4
50
54

18,965
5.259 3.606 0.012Grup İçi

Toplam

Elastiklik 
Modülü
(┴N/mm2)

Varyans 
Kaynağı

KT SD KO F SIG*

Gruplar Arası 5796541
2759584
8556125

4
50
54

1449135
55191,69 26.256 0.000Grup İçi

Toplam

Basınç 
Direnci
(// N/mm2)

Varyans 
Kaynağı

KT SD KO F SIG*

Gruplar Arası 1499.507
220.802
1720.308

4
50
54

374,877
4.416 84.890 0.000Grup İçi

Toplam
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Makaslama
Direnci          
(// N/mm2)

Varyans 
Kaynağı

KT SD KO F SIG*

Gruplar Arası 76.601
15.712
92.313

4
50
54

19.150
0.314 60.942 0.000Grup İçi

Toplam

*P<0,05           KT : Kareler Toplamı,     KO : Kareler Ortalaması,    SD : Serbestlik Derecesi         

Farklılığın hangi gruplar arasında önemli olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Duncan testi sonuçlarına göre 
(Tablo 3); en yüksek değerler tüm deney türleri için, lamine edilmiş meşe’de elde edilmiş, bunu sırası ile masif 
meşe, lamine meşe-çam kombinasyonu, lamine çam ve masif çam izlemiştir. Eğilme direncinde ise sıralama en 
yüksek değer lamine meşede elde edilmiş bunu sırasıyla lamine-çam kombinasyonu, lamine çam, masif meşe 
ve masif çam izlemiştir. Bu sıralamada sadece lamine meşe-çam kombinasyonu ile lamine çam arasındaki 
matematiksel fark istatistiksel anlamda önemsiz çıkmıştır.

Tablo 3. Duncan Testi Sonuçları

İŞLEM 
ÇEŞİDİ N

Hava Kurusu
Yoğunluk 
(g/cm3)

Eğilme  
Direnci 
 (N/mm2)

Elastiklik 
Modülü 
(N/mm2)

Basınç 
Direnci (N/
mm2)

Makaslama 
Direnci (N/
mm2)

x HG x HG x HG x HG x HG

Lamine 
Meşe+Çam

11 0.568 C 107.52 B 10657.00 C 66.36 C 9.93 C

Lamine Meşe 11 0.639 A 109.02 A 10985.71 A 70.02 A 11.37 A

Lamine Çam 11 0.537 D 107.34 B 10277.52 D 59.36 D 8.78 D

Masif Meşe 11 0.610 B 106.05 C 10742.73 B 67.17 B 10.16 B

Masif Çam 11 0.514 E 105.74 D 10087.10 E 56.06 E 7.95 E

Alt Gruplar İçin α = 0.05,   Homojen alt gruplar için grup ortalamaları esas alınmıştır.

Lamine edilmiş ağaç malzemelerin bazı teknolojik özelliklerine (hava kurusu yoğunluk, eğilmede elastiklik 
modülü, eğilme, basınç direnci) ilişkin grafikler Şekil 4, 5, 6, 7, 8’de verilmiştir.
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Şekil 4. Hava Kurusu Yoğunluk (g/cm3)
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Şekil 5. Eğilme Direnci (N/mm2)                 Şekil 6. Eğilmede Elastiklik Modülü (N/mm2)
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                Şekil 7. Basınç Direnci (N/mm2)                          Şekil 8. Makaslama Direnci (N/mm2)

4.  SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Yapılan laboratuar deneyleri ve bu deneylerden elde edilen değerlerin istatistiksel analizleri sonunda, ara katla-
rında sarıçam kullanılmış lamine sapsız meşe’nin hava kurusu yoğunluğu 0.568 g/cm3, eğilme direnci 107.523 
N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10656.998 N/mm2, basınç direnci 66.359 N/mm2, makaslama direnci 
9.935 N/mm2 olarak bulunmuştur.

Deneylerde işlem çeşidine göre; en yüksek değerler tüm deney türleri için, lamine edilmiş sapsız meşe’de en 
düşük değerler ise masif sarıçam’da elde edilmiştir. 

Lamine meşe’nin teknolojik özellikleri masif meşe’ye göre; hava kurusu yoğunluk değerinde %4.5, eğilme 
direncinde %2.8, elastiklik modülünde %2.2, basınç direncinde %4.4, makaslama ise %11 oranında daha yük-
sek çıkmıştır. Aynı şekilde lamine çam’ın bazı fiziksel ve mekanik özellikleri masif çam’a göre; hava kurusu 
yoğunluk değerinde % 4.6, eğilme direncinde % 1.9, elastiklik modülünde % 1.8, basınç direncinde % 5.3 
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ve makaslama direncinde % 10 oranında daha yüksek çıkmıştır. Buradan, lamine edilmiş ağaç malzemelerin 
teknolojik özellikleri, kendi türünü temsil eden masif ağaç malzemelere göre sapsız meşe’de ortalama % 4.98, 
sarıçam’da ise ortalama % 4.72 daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Lamine edilmiş ağaç malzemeler ile masif ağaç malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki farkın 
nedeni laminasyonda kullanılan yapıştırıcının düzgün lifli lameller arasında odunun kohezyon kuvvetini arttı-
rıcı etki yapmasından kaynaklanabilir (Keskin, 2003). 

Masif meşe-çam kombinasyonu ile üretilen lamine ağaç malzeme orta yoğunlukta ağaç malzeme özelliği gös-
termekle beraber, lamine katlarda farklı renkte ağaç malzemelerden oluşturulduğundan dolayı estetik görüntü 
de sağlanmıştır. Lamine edilmiş bir mobilya örneği Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 9. Lamine edilmiş mobilya örneği, Tasarımcı Kino Guerin. (Url- 1)

Desmodur-VTKA tutkalı ile lamine edilmiş meşe-çam kombinasyonu ile üretilmiş ağaç malzemeler; iç mi-
maride; ahşap evlerin iç taşıyıcı elemanlarında, merdiven, tavan, duvar ve yer döşemelerinde, kapı, pencere, 
pervaz ve lambri üretiminde, mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet elemanlarında, dekoratif amaçlı iç 
mekanlarda, masif mobilya üretiminde, spor ve müzik aletleri yapımında, makine ve teçhizat gibi ağır yüklerin 
ambalajlanmasında kullanılabilir.
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MOBİLYA VE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ AÇISINDAN LAMİNE KARAÇAM ODUNUNUN 
MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK1*, Hakan KESKİN2 

1Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 
Antalya / Turkey

2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara / Turkey
ÖZ: Lamine ahşap malzemeler, yapısal kullanımına ek olarak iç mimaride ve mobilya üretiminde de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilen masif karaçam odununun bazı 
mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek yapılarda kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, karaçam 
(Pinus nigra var. Pallasiana) odunundan üre-formaldehid tutkalı ile beş katmanlı olarak hazırlanan lamine 
masif ağaç malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan deney örneklerinde; yoğunluk TS 2472, çalışma miktarı TS 
4083 ve TS 4084, eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü TS 2474 ve TS 2478, basınç direnci TS 2595, 
makaslama direnci, ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak, üre-formaldehid  tutkalı 
ile lamine edilen masif karaçam odununda; hava kurusu yoğunluk 0,601 g/cm3, hacimsel daralma % 13,06, ha-
cimsel genişleme % 13,72, eğilme direnci 132,97 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10429,75 N/mm2, basınç 
direnci 62,65 N/mm2, makaslama direnci 8,25 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre; üre-formaldehit 
tutkalı ile lamine edilmiş masif karaçam ahşap malzemenin mobilya ve yapı elemanı üretiminde kullanılması 
önerilebilir.

Anahtar kelimeler : Yapı malzemeleri, mobilya, laminasyon, karaçam, üre-formaldehit tutkalı.

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF LAMINATED PINE 
WOOD IN TERMS OF FURNITURE PRODUCTION AND BUILDING MATERIAL

ABSTRACT

Laminated wood materials are widely used in interior architecture and furniture production, in addition to 
its structural use. In this study, some mechanical and physical properties of solid black pine (Pinus nigra var. 
Pallasiana) wood laminated with urea-formaldehyde glue. For this purpose, the laminated wood materials 
were prepared in the form of five layers from black pine wood, glued by using ürea-formaldehyde adhesive. 
The density TS 2472, working amount TS 4083 and TS 4084, bending strengths and modulus of elasticity TS 
2474 and TS 2478, compression strengths TS 2595, shear strengths ASTM D 3110 were determined on the 
samples prepared. At the end of the experiments, it has been found out that the techno-logical properties of the 
laminated wood materials, the density 0,601 g/cm3, volumetric shrinkage amount 13,06 %, volumetric expan-
sion amount 13,72 %, bending strengths 132,97 N/mm2, modulus of elasticity 10429,75 N/mm2, compression 
strengths 62,65 N/mm2, shear strengths 8,25 N/mm2. It can be suggested that laminated solid black pine wood 
material is used as furniture and building element.

Key words: Building material, furniture, lamination, black pine, urea-formaldehyde glue.

2. GİRİŞ

Mimaride ve mobilya endüstrisinde her geçen gün daha yaygın kullanım alanı bulan lamine ağaç malzeme, 
odun lamellerin özellikle lifleri birbirine paralel olarak yapıştırılmasıyla elde edilen yapı elemanı olarak tanım-
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lanmaktadır (TS EN 386). Lamine elemanı oluşturan katlar arasındaki rutubet farkı %3’ü aşmamalıdır. Aksi 
halde, farklı çalışma şartları sonucu olu-şan gerilmeler liflere dik yöndeki çekme direncini aşarak çatlamalara 
sebep olabilir (Keskin, 2001). Laminasyon işleminin yapıldığı ortamın sıcaklığı en az 15 0C, bağıl nemi ise % 
40-70 arasında olmalıdır (TS EN 386).

Masif ağaç malzemenin büyük boyutlu ve kavisli elemanlarda tek parça olarak kullanılması, gerek ekonomik 
ve gerekse teknik açıdan elverişli değildir. Çünkü, ağaç malzemede bulunan budak, çatlak, lif düzensizlikleri 
vb. kusurların tamamen giderilmesi mümkün görülmemektedir. Kavisli elemanların üretiminde masif ağaç 
malzemenin tek parça olarak kullanılması fire oranını artırdığından ekonomik değildir. Ayrıca, eğri forma göre 
kesilen ağaç malzemede diyagonal liflilik oluşacağından direncini olumsuz etkiler. Bu sakıncaların giderilme-
si için laminasyon tekniği kullanılmaktadır. Böylece büyük boyutlu ağaç malzemelerden yüksek kalitede ve 
istenilen formda lamine masif ağaç malzeme üretilebilmektedir. Laminasyon tekniği ağaç malzemenin kusur-
larından arındırılarak kullanılmasına imkan sağlamakta ve üretilen malzemenin kalite özellikleri masif ağaç 
malzemeden iyi olmaktadır (Keskin, 2001). 

Sağlam parçalardan elde edilen lamine ağaç malzeme, kusursuz olması yanında lamine katlarda farklı kalınlık 
ve renkte ağaç malzemelerden oluşturulduğu için estetik değeri de yüksektir (Örs ve Keskin, 2001).

Lamine edilmiş ağaç malzemelerde biçim değişmeleri oluşmaması için lamine kat-ların düzenlenmesinde, 
yıllık halkaların konumuna dikkat etmek gerekmektedir. Bunun sebebi ağaç malzemenin yıllık halkalara teğet 
ve radyal yönlerde farklı çalışmasıdır. Ağaç türlerine göre daralma miktarları, yıllık halkalara teğet yönde % 
3,5-15, radyal yön-de % 2,4-11, liflere paralel yönde % 1-0,9 arasında değişir (Bozkurt ve Göker, 1987).

Laminasyon işleminde kullanılan odunun yapısı, yüzey pürüzlülüğü, pres basıncı, presleme süresi ve kul-
lanılan tutkalın teknik özellikleri yapışma direnci üzerine etkili olmaktadır. Farklı ağaç türlerinin aynı anda 
preslenmesi halinde pres basıncı yumuşak oduna göre belirlenir. Pres basıncı, sarıçam, kızılçam ve karaçam’da 
0,4-0,6 N/mm2 arasında olmalıdır (Dilik, 1997). 

Okaliptus odunundan üre-formaldehid tutkalı ile üre-tilen lamine ağaç malzemelerin teknolojik özellikleri, 
PVAc tutkalı ile üretilenlere göre daha yüksek bulunmuştur (Eren, 1998).

Kama dişli birleşmeli masif ağaç malzemelerden soğuk suda bekletilen PVAc tutkallı örneklerin yapışma di-
renci kabul edilebilir minimum değerlerin altında, üre-for-maldehid ve fenol-formaldehid tutkallı üretilenlerin 
ise standartlarda belirtilen değerlere göre kabul edilebilir olduğu bildirilmiştir (Örs, 1987).

Masif ağaç malzemeye göre, estetik, ekonomik ve teknolojik özellikleri bakı-mından daha üstün olan lamine 
ağaç malzemelerin (LVL = Laminated Vineer Lumber) mobilya üretiminde özellikle mukavemet gerektiren 
iskelet elemanlarında tercih edilmesi önerilmiştir (Eckelman, 1993).

Lamine ahşap malzemeler, yapısal kullanımına ek olarak iç mimaride ve mobilya üretiminde de yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 4 mm kalınlığındaki karaçam kaplamalardan üre-formaldehid tutkalı ile 
5 katmanlı olarak üretilen lamine masif ağaç malzemelerin bazı mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek 
yapılarda kullanım olanakları araştırılmıştır.
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2. MATERYAL ve METOD

2.1.1. Ağaç Malzeme

Deney örneklerinin hazırlanmasında kullanılan masif ağaç malzeme Ankara’daki kereste işletmelerinden te-
sadüfi metotla temin edilmiştir. Ağaç malzemenin seçiminde kerestenin sağlıklı olmasına, liflerinin düzgün, 
budaksız, ardaksız, normal büyüme gös-termiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına 
uğramamış olmasına özen gösterilmiştir. 

Masif ağaç malzemelerden 70x780 mm ölçülerinde kesilen 4 mm kalınlıktaki kap-lamalar istiflendikten sonra 
havalandırılan ve direkt güneş ışığı almayan ortamda 20±2 0C sıcaklık ve % 65±5 bağıl nem şartlarında % 12 
rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmişlerdir.

2.1.2. Yapıştırıcı

Yapıştırıcı olarak, Üre-formaldehid tutkalı kullanılmıştır. Üretici firma tarafından tutkalın teknik özellikleri; 
yoğunluğu (20 0C) ~1,23 g/cm3, katı madde oranı % 55±1, viskozitesi (20 0C) 250-400 cp, pH değeri (20 0C) 
7,5-8, jelleşme zamanı (100 0C) 35-4 sn, serbest formaldehid oranı maximum % 1, karışım 50 gr reçine + 5ml  
% 10’luk NH4CI, depolama süresi (20 0C) ~ 60 gün olarak verilmiştir. Sertleştirici olarak % 18 oranında ma-
leik asit kullanılmıştır.

2.1.3. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

Lamine ağaç malzeme TS EN 386 esaslarına uyularak, hava kurusu haldeki 4 mm kalınlığındaki kaplamalar-
dan 20x70x780 mm boyutlarında ve 5 katmanlı olarak üretilmiştir. 

Üretici firma önerileri dikkate alınarak tutkal çözeltisi, yapıştırma yüzeylerinden birisine az, diğerine daha 
fazla olacak şekilde fırça ile ve ~180 gr/m2 hesabıyla sürülmüş-tür. Tutkal çözeltisinin başlangıçtaki ağırlığı ile 
tutkallama işleminden sonraki ağırlığı tartılmış ve kullanılan tutkal miktarı (fırçada kalan miktar hesaba katıla-
rak) tutkallanan toplam yüzeye bölünmüştür. Yapıştırma işleminde; yüzeyler tutkallanıp 8-10 dakika bekletil-
dikten sonra pres basıncı 0,6 N/mm2, presleme süresi 25 dakika, pres sıcaklığı 20 0C olmak üzere preslenmiştir.   

20x70x780 mm boyutlarında lamine edilmiş karaçam masif ağaç malzemenin yeterli mekanik direnci kaza-
nabilmesi için 3 gün süre ile iklim odasında bekletildikten sonra bir kenarları planya edilerek, yüksek devirli 
daire testere makinesinde ve standartlarda belirtilen ölçülerde 100 adet deney örneği, 50 adet kontrol örneği 
olmak üzere toplam 150 örnek hazırlanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Deney örneklerinin (kontrol ve lamine) makta görünüşleri
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2.1.4. Deney Metodu 

Hava kurusu yoğunluk tayininde Türk Standartlarına (TS 2472) uyularak 20x30x30 mm ölçülerinde hazırla-
nan örnekler, 20 ± 2 0C sıcaklık ve % 65 ± 5 bağıl nem şartlarında de-ğişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar bekle-
tilmiştir. Bu durumda ± 0,01 g duyarlıklı analitik terazide tartılıp (M12), ± 0,01 mm duyarlıklı dijital kumpasla 
boyutları belirlendikten sonra hacimleri (V12) hesaplanarak, hava kurusu yoğunluklar (d12);

3

12

12
12 / cmg

V
M

=δ

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Daralma miktarının belirlenmesinde ilgili standart (TS 4083) esaslarına uyularak 20x20x30 mm ölçülerinde 
20 adet deney ve 10 adet kontrol örneği hazırlanmıştır. Bu maksatla 20 0C sıcaklıktaki temiz ve dinlendirilmiş 
su içerisinde 24 saat bekletilerek doygun hale getirilen örneklerin karşılıklı iki kesitinde işaretlenen noktalar 
arasındaki mesafe ± 0,01 mm duyarlıklı dijital kumpasla ölçülmüştür. Daha sonra aynı örnekler, 103 ± 2 0C 
sı-caklıktaki kurutma dolabında ağırlığı değişmez hale gelinceye kadar kurutulduktan sonra içerisinde P2O5 
bulunan desikatörde soğumaya bırakılmış ve bu durumda ilk ölçüm yerlerinden tekrar ölçüm yapılarak daral-
ma yüzdeleri (β);

100x
R

KR

ö

öö −=β

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada, Rö: Rutubetli ölçü, Kö: Kuru ölçü’dür.

Genişleme miktarının belirlenmesinde ilgili standart (TS 4084) esaslarına uyularak 20x20x30 mm ölçülerinde 
20 adet deney ve 10 adet kontrol örneği hazırlanmıştır. Bu maksatla deney örnekleri 103 ± 2 0C sıcaklıkta-
ki kurutma dolabında ağırlığı değişmez hale gelinceye kadar kurutulup, içerisinde P2O5 bulunan desikatörde 
soğutulduktan sonra karşılıklı iki kesitinde işaretlenen noktalar arasındaki uzunlukları, ± 0,01 mm duyarlıklı 
dijital kumpasla ölçülmüştür. Aynı örnekler 20 0C sıcaklıktaki temiz ve dinlendirilmiş su içerisinde 24 saat 
bekletilerek rutubetleri LDN (Lif Doygunluğu Noktası) üstüne çıkarıldıktan sonra ilk ölçüm yerlerinden tekrar 
ölçüm yapılarak genişleme yüzdeleri (α);

100x
K

KR

ö

öö −=α

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Eğilme direnci ve elastiklik modülü belirlenmesinde numune alınma (TS EN 326) esaslarına göre; 20x20x360 
mm boyutlarında 20 adet deney, 10 adet kontrol örneği hazırlanmıştır. Deneylerde ilgili Türk Standartlarına 
(TS 2474 ve TS 2478) uyulmuştur (Şekil 2). 
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Deneyler bilgisayar kontrollü 1000 kp kapasiteli Üniversal Deneme Makinesinde yapılmıştır. Kırılma anındaki 
maksimum kuvvet (Fmax) için eğilme direnci (σe); 

2
2 /

.2
.max3 mmN

hb
lF

e =σ   

eşitliğinden hesaplanmıştır. 

  Şekil 2. Liflere ve tutkal hattına dik eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü deneyi

Deney sonrası örneklerin rutubetleri (r) TS 2471 esaslarına göre belirlenerek %12 den sapma gösteren örnek-
lerin hava kurusu rutubetteki eğilme direnci değerleri (σe12);

 σe12=σe[1+0,04(r-12)] N/mm2 

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Elastiklik modülünün belirlenmesinde eğilme direncinde kullanılan deney örnekleri kullanılmıştır. Elastik de-
formasyon bölgesinde uygulanan kuvvet farkı (∆F) için örnek-teki eğilme miktarları farkı (∆f) yardımı ile 
elastiklik modülü (E);

2
3

3

/
...4

. mmN
fhb

lFE
D

D
=

eşitliğinden hesaplanmıştır. 

Liflere ve tutkal hattına paralel basınç direnci deneylerinde Türk Standartlarına (TS 2595) uyulmuştur. Bu 
maksatla, 20x20x30 mm boyutlarında 20 test ve 10 kontrol olmak üzere toplam 30 adet deney örneği hazır-
lanmıştır. Deneylerden önce, kuvvetin uygulandığı enine kesit alanı (A) ölçülüp, kırılma anındaki maksimum 
kuvvet (Fmax) belirlenerek basınç dirençleri (σm);
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2max / mmN
A

F
b =σ

eşitliğinden hesaplanmıştır.

Liflere ve tutkal hattına paralel makaslama direnci deneyinde Amerikan Standardına (ASTM D 3110) uyul-
muştur (Şekil 3). 

Şekil 3. Liflere ve tutkal hattına paralel makaslama direnci deneyi

Deneylerden önce kuvvetin uygulanacağı ve makaslama etkisine maruz kalacak alanların boyutları ± 0,01mm 
duyarlıklı dijital kumpasla ölçülmüştür. Kırılma anındaki maksimum kuvvet (Fmax) yardımı ile makaslama 
dirençleri (σm);

2max /
.

mmN
lb

F
m =σ

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada, b: Makaslama yüzeyi genişliği (mm), l: Makaslama yüzeyi uzunluğu 
(mm) dur. 

2.1.5. Verilerin Değerlendirilmesi

Lamine edilmiş ağaç malzemenin özellikleri ile masif ağaç malzemenin özellikleri arasındaki fark T testi ile 
belirlenmiştir. T testi, aritmetik ortalama, standart sapma, varyans, minimum ve maksimum değerlerin he-
saplanmasında SPSS 22 for Windows programı kullanılmıştır. T testinde gruplar arasındaki farklılığın güven 
düzeyleri 0,05 hata olasılığı için bir yıldız (*) ile belirtilmiştir. Farklılığın önemsiz çıkması durumunda ise NS 
(Nonsignificant) yazılmıştır.

3. BULGULAR 

Lamine edilmiş ağaç malzeme ve masif ağaç malzemelerin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 1’de 
bunlara ilişkin T testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Lamine edilmiş karaçam’ın bazı teknolojik özellikleri

Teknolojik Özellikler Masif Lamine Artış (%)

Hava kurusu yoğunluk (g/
cm3)

0,579 0,601 3,66

Daralma                               
Miktarı (%)                          

βg

βk

βl

βv

5,59
8,06
0,32
13,97

5,10
7,63
0,31
13,06

-8,76
-5,33
-3,12
-6,51

Genişleme                              
Miktarı (%)                          

αg

αk

αl

αv

5,67
8,51
0,34
14,52

5,29
8,09
0,33
13,72

-6,71
-4,89
-4,04
-5,53

Eğilme direnci (⊥N/mm2) 118,91 132,97 1,12

Elastiklik modülü (⊥N/mm2) 10084,52 10429,75 1,03

Basınç direnci (II N/mm2) 59,42 62,65 5,43

Makaslama direnci (II N/
mm2)

7,85 8,25 5,09

βg: genişlikçe daralma,    βk: kalınlıkça daralma,    βl: uzunlukça daralma,    βv: hacimce daralma   

αg: genişlikçe genişleme, αk: kalınlıkça genişleme, αl: uzunlukça genişleme, αv: hacimce genişleme

Hava kurusu yoğunluk, elastiklik modülü, eğilme, basınç ve makaslama dirençleri arasındaki fark, lamine ağaç 
malzemelerde daha büyük (çalışma miktarları için daha küçük) olmak üzere, 0,05 hata payı ile önemli çıkmış-
tır. Liflere paralel yöndeki çalışma miktarları arasındaki fark ise, önemsiz çıkmıştır.
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Tablo 2. Lamine ağaç malzeme (L) ve masif ağaç malzemelerin (M) belirlenen özellikleri arasındaki 
farka ilişkin T testi sonuçları

DENEY TÜRÜ x s v (s2) min mak N SD T

Hava Kurusu
Yoğunluk(g/
cm3)

Lamine 0,601 0,01825 0,00033 0,566 0,627 20
28 3,382*Masif 0,579 0,01305 0,00017 0,562 0,606 10

Daralma 
Miktarı (%)

βg   L 5,10 0,3407 0,11608 4,52 5,81 20
28 -3,761* βg   M 5,59 0,3125 0,09766 4,96 5,98 10

βk   L 7,63 0,5386 0,29007 6,80 8,52 20
28 -2,328*βk   M 8,06 0,3111 0,09671 6,69 8,62 10

βl    L 0,31 0,0337 0,00098 0,24 0,36 20
28 -0,669NS

βl    M 0,32 0,0302 0,00109 0,26 0,38 10
βv   L 13,06 0,5735 0,3290 11,89 14,13 20

28 -4,231*βv   M 13,97 0,5108 0,2608 13,32 14,88 10

Genişleme
Miktarı (%)

αg   L 5,29 0,37442 0,14019 4,72 6,04 20
28 -2,803*αg   M 5,67 0,27412 0,07514 5,16 6,08 10

αk   L 8,09 0,25347 0,06424 7,74 8,87 20
28 -3,994*αk   M 8,51 0,29983 0,08989 8,08 8,96 10

αl    L 0,33 0,02546 0,00064 0,28 0,38 20
28 -1,315NS

αl    M 0,34 0,03134 0,00098 0,28 4,00 10
αv   L 13,72 0,32676 0,10677 13,22 14,25 20

28 -5,933*αv   M 14,52 0,39372 0,15501 14,01 15,14 10

Eğilme Direnci
(N/mm2)   

Lamine 132,97 4,186 17,5281 125,36 141,5 20
28 5,411*Masif 118,91 10,148 102,990 109,33 143,6 10

Elastiklik 
Modülü (N/
mm2)

Lamine 10429 370,318 137135 10027 11557 20
28 2,835*Masif 10084 117,922 13905,7 9924 10356 10

Basınç Direnci
(N/mm2)

Lamine 62,652 2,1877 4,7863 59,39 65,98 20
28 4,090*Masif 59,424 1,6780 2,8159 56,67 62,27 10

Makaslama
Direnci (N/
mm2)

Lamine 8,25 0,394 0,155 7,54 8,97 20
28 2,807*Masif 7,85 0,322 0,103 7,26 8,22 10

   *P<0,05               x : aritmetik ortalama,   v : varyans,   s : standart sapma,  N : örnek sayısı,   SD: serbestlik 
derecesi
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4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Lamine edilmiş karaçam’ın teknolojik özellikleri masif ağaç malzemeye göre; hava kurusu yoğunluk değe-
rinde % 3,66, hacimsel daralma miktarında % -6,51, hacimsel genişleme miktarında % -5,53, liflere ve tutkal 
hattına dik eğilme direncinde % 1,12, eğilmede elastiklik modülü değerinde % 1,03, liflere ve tutkal hattına 
paralel basınç direncinde % 5,43, liflere ve tutkal hattına paralel makaslama direncinde ise % 5,09 oranında 
daha yüksek çıkmıştır.

Literatürde, karaçam odunun hava kurusu yoğunluğu 0,560 g/cm3, hacimsel daralma miktarı %13,9, liflere 
paralel basınç direnci 47,9 N/mm2, liflere dik eğilme direnci 109,6 N/mm2, liflere paralel makaslama direnci 
6,71 N/mm2 olarak verilmiştir (Örs ve Keskin). Masif ve lamine karaçam odunlarının belirtilen özellikleri ara-
sındaki farkın nedeni, lami-nasyonda kullanılan yapıştırıcının düzgün lifli lameller arasında odunun kohezyon 
kuvvetini arttırıcı etki yapmasından kaynaklanabilir. 

Lamine edilmiş ağaç malzemelerin kendi türünü temsil eden masif ağaç malze-melere göre, yoğunlukları 
daha yüksek olmasına rağmen daha az çalışma göstermişlerdir. Bunun nedeni laminasyonda kullanılan yapış-
tırıcının yüzeydeki hücre boşluklarını doldurarak odunun daralmasını yada genişlemesini engellemesinden 
kaynaklanabilir.

Üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilmiş karaçam ağaç malzemenin belirlenen özelliklerine göre; ahşap ev-
lerin iç taşıyıcı elemanlarında, merdiven, tavan, duvar ve yer döşemelerinde, kapı, pencere, pervaz ve lambri 
üretiminde, mobilyalarda (URL-1), dekoratif amaçlı iç mekanlarda, masif mobilya üretiminde, spor ve müzik 
aletleri yapımında, makine ve teçhizat gibi ağır yüklerin ambalajlanmasında kullanılabilir.

Şekil 4. Lamine mobilya örneği, Tasarımcı Kino Guerin. (Url-1) 
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GÜDÜMLÜ BİR MÜHİMMATIN KANATÇIK TAHRİK SİSTEMİ İÇİN GÜRBÜZ KONTROLCÜ 
TASARIMI VE UYGULANMASI

İsmail CANTÜRK1, Coşku KASNAKOĞLU2

1TOBB Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ankara / Türkiye
2TOBB Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ankara / Türkiye

Öz: Güdümsüz mühimmatların sadece serbest düşme ile atılabilmesi, hedefi; istenilen hassasiyetle vurabilme-
sinde bazı problemlere yol açmış ve güdüm teknolojisinin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Güdümlü mühim-
matlar kısaca;belirli bir güdüm ve kontrol algoritmasına bağlı olarak çalışan ve istenilen hedefi yüksek hassa-
siyetle vuran bombalardır.Kanatçık Tahrik Sistemi(KTS) ise, mühimmatı hedefe yönlendiren füzenin elektro-
mekanik bir parçasıdır.Güdümlü bir mühimmatın Kanatçık Tahrik Sistemine;uçuş süresi boyunca, elektriksel 
ve mekanik etkilerden kaynaklanan gürültüler ve aerodinamik etkenlerden kaynaklanan bozucular etki etmek-
tedir.Bu belirsizlikler ve bozcucular;kontrolcü performansını etkileyerek, mühimmatın istenilen hedefi vurma-
sını engellemektedir. Gürbüz kontrol teorisi;belirsizlikler ve bozucu etkiler altında da performans isterlerini 
karşıladığı ve kapalı çevrim kontrol sisteminin kararlılığını garanti ettiğinden dolayı mühimmatların Kanatçık 
Tahrik Sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; klasik ve modern kontrol yöntemlerinin, güdüm-
lü bir füzenin Kanatçık Tahrik Sistemine uygulanması anlatılmaktadır.Öncelikle;Güdümlü bir mühimmatın 
Kanatçık Tahrik Sistemi için sistem tanımlama çalışmaları yapılmıştır.Bu çalışmalar sonucunda, elde edilen 
matematiksel model kullanılarak, klasik ve modern kontrol sentezi yöntemleri ile kontrolcüler sentezlenmiş ve 
kontrolcü performansları incelenerek KTS sistemi için en uygun kontrol yönteminin gürbüz kontrol yöntemi 
olduğu gösterilmiştir. Tasarlanan gürbüz H∞ kontrolcü, μ analizi yöntemi ile gürbüz kararlılık ve performans 
özelliklerini sağladığı kontrol edildikten sonra, KTS sistemine gerçek zamanlı olarak uygulanmıştır. Ayrıca; 
Kanatçık Tahrik Sistemine; belirsizlikler eklendiğinde,klasik kontrol yöntemlerinin yeterli olmadığı ve gürbüz 
kontrolcü sentezi yönteminin yapılması gerektiği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belirsizlikler, Gürbüz Kontrol, Kanatçık Tahrik Sistemi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Güdümlü bir mühimmatın Kanatçık Tahrik Sistemi(KTS); mühimmatı, istenilen hedefe götürmek için gerekli 
olan Kanatçık emirlerini gerçekleştiren ve gerekli olan manevraların yapılmasını sağlayan elektromekanik 
bir sistemdir. KTS sistemleri mühimmatın uçuşu boyunca çevresel etkilerle birlikte, bazı bozucu kuvvetlerin 
etkisi altındadır. KTS sisteminde kullanılacak olan kontrolcünün, bu bozucu kuvvetleri bastırmasının yanı sıra, 
belirsizliklere karşı da başarılı olması istenmektedir.(Daş,2014:10-11)

KTS sistemine, klasik ve modern kontrol yöntemleri uygulanabilmekle birlikte; klasik kontrol yöntemlerinin 
belirsizliklere karşı dayanıksız oluşu, önce modern kontrol yöntemlerinin ortaya çıkmasını, sonra ise belirsiz-
likler altında dahi, kapalı çevrim sisteminin kararlılığını garanti edecek, gürbüz kontrol kuramının geliştiril-
mesine yol açmıştır.

Gürbüz kontrol kuramı; bozucu etkilerle birlikte, belirsizlikler altında dahi kapalı çevrim kontrol sisteminin 
kararlılığını garanti etmesinden ve pratik olarak kolayca uygulanabilmesinden dolayı KTS sistemlerinde kul-
lanılmaktadır.
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Belirsizlik kavramı; nominal bir değerden sapmayı ifade etmektedir.Belirsizlikler; matematiksel olarak model-
lenirken toplamsal ve çarpımsal olarak iki ayrı şekilde gösterilmektedir.Bu çalışmada belirsizliğin çarpımsal 
yapıda olduğu varsayılarak kontrolcü sentezi yapılmıştır.

Belirsizlikler modellenirken, sistem tanımlama çalışmaları kapsamında elde edilen farklı Kanatçık Tahrik Sis-
temi modelleri kullanılmıştır. Bu modeller kullanılarak, belirsizlik çarpımsal olarak modellenmiş ve bu belir-
sizliğin sonsuz normunu 1’in altında bırakacak şekilde uygun bir filtre belirlenmiştir .

Nominal sistem için gürbüz kontrolcü tasarımı yapıldıktan sonra,belirsizlikler sisteme dahil edilmiş ve kapalı 
çevrimin belirsizlikler altında da istenilen performans ve kararlılık özelliklerini gösterdiğini incelemek için μ 
analizi yapılmıştır. Elde edilen ve belirsizlikler altında da kapalı çevrim kontrol sistemini garanti eden gürbüz 
bir kontrolcü Kanatçık Tahrik sistemine geçek zamanlı olarak deneysel olarak uygulanmıştır.

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; güdümlü bir mühimmatın elektromekanik bir bileşeni olan Kanatçık Tahrik Sistemi 
için, belirsizlikler ve bozucu etkiler altında dahi kapalı çevrim kontrol sisteminin kararlılığını garanti edecek 
ve istenilen performans isterlerini sağlayacak kontrol yönteminin gürbüz kontrol teorisi olduğunu göstermek 
ve çalışma kapsamında tasarlanan gürbüz bir kontrolcüyü, Kanatçık Tahrik Sistemine deneysel olarak uygu-
lamaktır.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında; güdümlü bir mühimmatın Kanatçık Tahrik Sistemi(KTS) için klasik ve modern kont-
rol yöntemleri incelenerek KTS sistemi için en uygun kontrol yöntemi araştırılmıştır.

Öncelikle KTS sistemi için Sistem tanımlama çalışmaları yapılmış ve KTS sisteminin matematiksel modeli 
deneysel olarak elde edilmiştir. Elde edilen matematiksel model kullanılarak, klasik kontrol yöntemlerinden 
biri kullanılarak bir kontrolcü sentezlenmiş ve kontrolcünün performans sonuçları elde edilmiştir. Daha sonra 
elde edilen matematiksel modele belirsizlikler eklenmiş ve belirsizlikler altında klasik kontrolcünün perfor-
mansı incelenmiştir. Klasik kontrolcünün belirsizlikler altında istenilen performans isterlerini sağlayamaması 
ve kapalı çevrim kontrol sisteminin belirsizliklere karşı dayanaksız oluşu ve kararsız olması modern kontrol 
yöntemlerinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır.

Çalışmanın devamında modern kontrol yöntemlerinden Durum Geri Beslemeli Kontrol yöntemi kullanılarak 
kontrolcü tasarlanmış ve belirsizlikler altında incelenmiştir. Durum Geri beslemeli kontrolcünün de belirsiz-
likler altında istenilen performans isterlerini sağlayamaması gürbüz kontrol kuramının uygulanmasını sağla-
mıştır. Çalışmanın son kısmında; KTS sistemi için gürbüz bir kontrolcü tasarlanmış ve μ analizi yöntemiyle, 
tasarlanan kontrolcünün teorik olarak belirsizlik altında da kapalı çevrim kontrol sisteminin kararlılığını garan-
ti ettiği belirlendikten sonra KTS sistemine gerçek zamanlı olarak deneysel olarak uygulanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma kapsamında; öncelikli olarak yapılan sistem tanımlama çalışmaları için, sisteme verilen giriş sinyalleri 
ve sistem çıkışından toplanan motor açı verileri kullanılarak Matlab’in Sistem Tanımlama Araç kutusunun yar-
dımıyla sistemin matematiksel modeli elde edilmişitir.Elde edilen matematiksel model kullanılarak,tasarımı 
yapılan kontrolcülerin ve kapalı çevrim kontrol sisteminin simülasyonları Matlab yardımıyla yapılmıştır.
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BULGULAR

1.Sistem Tanımlama Çalışmaları

Aşağıdaki şekilde, bir füzenin elektromekanik bir bileşeni olan Kanatçık Tahrik Sistemi(KTS) mekanizması 
görülmektedir. Sistem kısaca; bir elektrik motoru, motor çıkışına bağlanmış ve dönel hareketi doğrusal ha-
rekete çeviren mekanik bir eleman olan bilya vida ve bilya vida ’ya bütünleşik, doğrusal hareketi, füzenin 
kanatçıklarına dönel hareket olarak ileten bir mekanizma bulunmaktadır. Motorun konum bilgisi; fırçasız doğ-
ru akım motorunun üzerinde bulunan ve Hall Alan etkili sensör yardımıyla alınmaktadır.Sistem tanımlama 
çalışmalarının amacı, sistemin matematiksel modelinin deneysel olarak elde edilmesidir.Bunun için Kanatçık 
Tahrik sistemine, farklı frekans ve genliklerde PRBS ve beyaz gürültü sinyalleri uygulanmış,Fırçasız Doğru 
Akım elektrik motorununu üzerinde bulunan, Hall etkili sensörler aracılığı ile motor konumu sistem çıkışı 
olarak ölçülmüştür.Sisteme giriş olarak uygulanan 9 farklı sinyal sonucu,9 farklı matematiksel model elde 
edilmiştir. Bu modellerden doğruluk olanı en yüksek olan %91.6 ile sistemin matematiksel modeli olarak 
kabul edilmiştir.

KTS Sisteminin matematiksel denklemini aşağıdaki gibi yazabiliriz;

 (1)

Motor konumu ile giriş akımı arasında transfer fonksiyonunu teorik olarak aşağıdaki gibi yazılmıştır.

                                                                                                        (2) 

Şekil 1.Sistem tanımlama çalışmaları sonucunda KTS modelinin elde edilmesi

Buradan KTS sisteminin nominal modeli %91.6  doğruluk ile   olarak bulunmuştur.

2.Kontrolcü Sentezi

2.1 PID Kontrolcü Sentezi



771

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Klasik kontrol yöntemlerinden en yaygın olanı P,I ve D katsayılarını istenilen şekilde ayarlayarak kapalı çev-
rim performans isterlerini sağlamaktır. PID kontrolcünün transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir;

+Ki)/s                                                                                            (3)

Matlab ’in araç kutusu kullanılarak P,I,D katsayıları istenilen performans isterlerini sağlayacak şekilde belir-
lenmiştir.Sentezlenecek kontrolcüler için kapalı çevrim performans isterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Parameter Value

Oturma zamanı [ts] 500 
ms

Kalıcı durum hatası 
[ess]

0

Aşım [Mp] % 10

Tepe Amper değeri 
[umax]

1.8 A

Tablo 1.Performans kriterleri

Şekil 1.PID kontrolcü Performans sonuçları

Görüldüğü üzere PID kontrolcü ile yapılan tasarım, istenilen performans gereksinimlerini karşılıyor gözük-
mektedir.KTS modelindeki  ve  parametrelerine sistem tanımlama çalışmalarından elde edilen 
farklı KTS modellerindeki belirsizlikler de eklenirse kapalı çevrimin basamak cevabı aşağıda görülmektedir;
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Şekil 2.PID kontrolcüye belirsizlik eklendiği durumdaki kapalı çevrim basamak cevabı

Nominal sistem için tasarlanan PID kontrolcü, istenilen performans isterlerini karşılarken, sisteme belirsizlik 
eklenip, nominal model değiştiğinde kapalı çevrim kararsız özellik göstermektedir. Bu da klasik kontrol yön-
temlerinin KTS sistemi için yetersiz olduğu ve modern kontrol yöntemleri kullanılması gerektiğini göstermek-
tedir.          

2.2  Durum Geri Beslemeli Kontrolcü Tasarımı

Klasik kontrolcülerin, belirsizlikler altında istenilen performansı verememesi, modern kontrol yöntemlerinin 
geliştirilmesini sağlamıştır. Servo yapıdaki KTS sistemi için durum geri beslemeli yapı aşağıdaki gibi oluştu-
rulmuştır.(Ogata,2008:205,206)

Şekil 3.Durum Geri Beslemeli Kontrolcü Blok Şeması

   

Şekil 4.Durum Geri Beslemeli Kontrolcü performans sonuçları

Durum Geri Beslemeli kontrolcü ile oluşturulan nominal sistem, istenilen performans sonuçlarını veriyor gö-
zükmektedir. Sisteme belirsizlik eklendiğinde, kapalı çevrimin basamak cevabı aşağıda gözükmektedir;
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Şekil 5.Belirsizlik içeren modellerin Durum-Geri Beslemeli kontrolcü ile oluşturulan  sistemin basamak ce-
vabı

Görüldüğü üzere, sisteme belirsizlik tanımladığımızda; kapalı çevrim sistemimiz kararsız olmamış ancak sis-
tem üzerinde kalıcı durum hatası meydana geldiğinden, performans isterlerini sağlayamamıştır. Bu durumda, 
hem belirsizlikler altında sistemin kararlılığını garanti edecek, hem de performans isterlerini sağlayacak kont-
rol yöntemi gürbüz kontroldür.

2.3 Gürbüz Kontrolcü Tasarımı

Belirsizlikler altında da istenilen performans ve kararlılık isterlerini sağlayan kontrol yöntemi gürbüz kontrol 
yöntemidir. Kanatçık Tahrik sistemi için gürbüz kontrolcü tasarlanırken öncelikle; sistem tanımlama çalışma-
larından elde edilen farklı KTS modelleri için elde edilen model belirsizlikleri, matematiksel olarak model-
lenmiştir.(Skogestad,2001:303-304) Belirsizliklerin ise çarpımsal olduğu kabul edilmiştir. Gürbüz kontrolcü 
tasarımı için blok şema aşağıdaki gibidir;

Şekil 6.Gürbüz Kontrolcü Tasarımı Blok şeması

Nominal KTS modeline, model belirsizliğin eklenmesi durumunda tüm belirsizlikleri içeren model, aşağıdaki 
gibi yazılabilir;        

                                                                                                                                                  (7)

Bu denklemden Wm ağırlıklandırma fonksiyonunu elde etmek için;

≤                                                                                                                                         (8)

Bu denkleme göre; tanımlanan belirsizlik aralığına göre   ağırlıklandırma fonksiyonu; 
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her frekansta genliği;  ifadesinden büyük olacak şekilde seçilebilir. Aşağıda; belirsizlik içeren tüm 
KTB modellerinin bode genlik grafiği ve seçilen ağırlıklandırma fonksiyonu verilmiştir.

Şekil 7. Belirsizlik içeren tüm KTS modellerinin bode grafiği ve  ağırlıklandırma fonksiyonunun  Se-
çilmesi

Wm(s) =   olarak belirlenmiştir. Wp performans filtresi ise istenilen performans isterlerini sağlayacak 
şekilde belirlenmiştir.

Genel kontrol yapımız aşağıdaki gibi düzenlenebilir;

Şekil 8. H∞ kontrolcü Tasarımı Genel yapısı

Elde edilecek kontrolcü; “w” harici girişlerden, “z” harici çıktılara olan transfer fonksiyonunun H∞ normunu 
minimize etmektedir.

w’den z’ ye olan kontrolcü aşağıdaki gibi 4.dereceden elde edilmiştir.

                                                 (9)

2.3.1 μ analizi

Belirsizlik içeren kapalı çevrim için gürbüz performans ve kararlılık gibi gürbüzlük özelliklerinin incelenme-
sinde μ analizi yöntemi kullanılır.

                                                                 (10)
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Yukarıdaki ifadeden μ’nün genellikle analitik bir çözümü yoktur.Üst ve alt bant olmak üzere bir aralık hesap-
lanabilir.(Zhou,1998:121-122)

 olmak üzere ; köşegen bir yapıdadır.

Şekil 12. μ analizi için belirsiz içeren sistem ile oluşturulan M-  yapısı

                                                                (11) 

                                                      (12)

M                                               (13)

M’nin ilgili kanalları seçilerek gürbüzlük özellikleri incelenebilir.

•	 Gürbüz Performans   < 1

 GP=0.74(Üst Sınır)< 1 olduğundan gürbüz performans kriterini yerine getirmektedir.

•	 Gürbüz Kararlılık   < 1

 GK=0.49(Üst sınır)< 1 olduğundan sistem;gürbüz olarak kararlıdır.

3.Kontrolcünün Deneysel olarak uygulanması

Elde edilen kontrolcüler, fiziksel KTS sistemine Matlab’in gerçek zamanlı araç kutusu olan xpc target aracılığı 
ile uygulanmıştır .Geri besleme sensörü olarak Fırçasız Elektrik motoru üzerindeki Hall etkili sensörler kulla-
nılmıştır. Hall sensörlerden elde edilen konum verisi; NI 6221 Veri toplama kartı aracılığı ile okunarak dijital 
veriye çevrilmiştir. Maxon Servo sürücü ise kontrol çıktıları olan akım emirlerini; fiziksel KTS sistemine 
uygulamaktadır.
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Şekil 10.Kontrolcüleri uygulamak için hazırlanan test düzeneği

Elde edilen H∞  gürbüz kontrolcü, fiziksel KTS sistemine 3 N.m’lik bozucu tork altında, gerçek zamanlı olarak 
uygulanmıştır. Kontrolcünün performans sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 11.H∞ Gürbüz Kontrolcünün gerçek zamanlı olarak uygulanması

0 2 4 6 8

Zaman  [sn]

-3

-2

-1

0

1

2

3

Tork [
Nm]

Şekil 12.KTS sistemine gelen bozucu tork değeri

Kontrolcünün performans sonuçları, aşağıda bir tablo halinde verilmiştir.

Parameter Value

Oturma zamanı [ts] 400 ms

Kalıcı durum hatası [ess] 0

Aşım [Mp] % 8

Tepe Amper değeri [umax] 1.46 A

Tablo 2.Gerçek zamanlı olarak uygulanan Gürbüz kontrolcünün performans sonuçları

Kontrolcünün performans değerleri, tasarım isterlerini sağlamaktadır.
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SONUÇ

Bu çalışma kapsamında, güdümlü bir füzenin elektromekanik bir bileşeni olan Kanatçık Tahrik sistemi için, 
belirsizlikler ve bozucular altında da istenilen performans kriterlerini sağlayan ideal kontrol yöntemlerinin ne 
olduğunun araştırılması ile ilgili klasik ve modern kontrol yöntemleri ayrı ayrı tasarlanmış ve KTS sistemi üze-
rindeki performansları gözlenmiştir. Klasik kontrol yöntemleri; nominal KTS sitemi için istenilen performans 
çıktısını verirken, belirsizlikler altında kapalı çevrim kontrol sistemi kararsız olmaktadır. Güdümlü füzeler; 
yüksek irtifalarda uçuş yaptığından, çeşitli çevresel koşullara maruz kalmaktadır, bu da sistemin nominal ma-
tematiksel modelindeki belirsizliklere neden olmaktadır. Bundan dolayı, KTS sistemi için en uygun kontrol 
yöntemi belirsizliklere karşı dayanıklı olan gürbüz kontrolcü tasarımıdır. Bu çalışmada, gürbüz kontrol yön-
temlerinden biri olan H∞ Gürbüz kontrolcü tasarlanmış ve KTS sistemine bozucu etkiler altında gerçek zamanlı 
olarak uygulanmıştır. 
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DİNAMİK ORTAMLARDA ÖZDEŞ OLMAYAN SENSÖRLER İLE KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI 
İÇİN HABERLEŞME PROTOKOLÜ TASARIMI
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Öz: Günümüzde yüksek hızlı kablosuz iletişim ve batarya teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayar boyutlarının 
küçülmesi ve sensör teknolojisinin ilerlemesi, kablosuz sensör ağları alanında uygulama alanlarının artmasına 
neden olmuştur. Günümüzde nasıl kablosuz sensör ağları, kablolu sensör ağlarının yerine tercih ediliyor ve 
uygulanıyorsa, ilerleyen zamanlarda da bu ağ yapısı yerini, dinamik ortamlarda kullanılan ve özdeş olmayan 
sensörlerden oluşan ağlara bırakması düşünülmektedir. Bu çalışmada dinamik ve özdeş olmayan kablosuz 
sensör ağları için yeni bir haberleşme protokolü tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde sensörlerin iletişim kabili-
yetlerinin en üst seviyede ve bilgi kaybının en düşük seviyede tutulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kablosuz sensör ağları; özdeş olamayan kablosuz sensör ağları; hareketli kablosuz sensör 
ağları; yönlendirme protokolü.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde yüksek hızlı kablosuz iletişim ve batarya teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayar boyutlarının kü-
çülmesi ve sensör teknolojisinin ilerlemesi, kablosuz sensör ağları alanında uygulama alanlarının artmasına 
neden olmuştur. Kablosuz sensör ağları kullanılan sensör çeşitlerine göre; nem, sıcaklık, ivme, titreşim, basınç, 
hareket, kirlilik ve konum gibi fiziksel ve çevresel koşulları izlemek için kullanılmaktadır. Bu teknoloji günlük 
yaşantımızda, düşük güç ihtiyacı, hızlı dağıtım ve kendini çabuk organize etme özellikleri nedeniyle, askeri, 
sağlık, tarım, enerji, akıllı otomasyon sistemleri, ekosistem izleme gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. (Aky-
ldiz, 2002:102-114)

Kablolu sensör ağları ve ad-hoc ağların uygulama ve bakım maliyetlerinin çok olmaları, genişleyen bir yapı 
entegrasyonunun zor olmaları gibi sebeblerden dolayı günümüzde farklı alanlarda kablosuz sensör ağları tercih 
edilmektedir. Ad hoc ağları, birbiriyle doğrudan iletişim kuran ayrı cihazlardan oluşan ağdır. Ancak kablosuz 
sensör ağlarının da tasarım ve haberleşme protokolleri bakımından zayıf olduğu noktalar vardır. Sensör yapı-
larının küçük olmaları, üzerlerinde kablosuz haberleşme için tasarlanan antenin mesafesi ve enerji ihtiyaçları 
kablosuz sensör ağlarında araştırma konusu olmuştur. (J. Yick, 2008: 2292-2330)

Kablosuz sensor ağlarında haberleşme mesafesinden kaynaklı olarak ara düğümlerin kaynak ve hedef arasın-
daki veri paketlerini iletmeleri gerekir. Kaynak ve hedef arasında bir veri iletme yolu oluşturmak için hangi ara 
düğümlerin setinin seçileceğinin belirlenmesi, yönlendirme algoritmasının asıl görevidir. Genel olarak, büyük 
ölçekli ağlarda yönlendirme doğal olarak, çeşitli performans ölçümlerine göre doğruluk, stabilite ve optimallik 
de dahil olmak üzere çok sayıda zorlu tasarım gereksinimini ele alması gereken zor bir problemdir. (Kazem-
Sohraby, 2007: 197-228), (Holger Karl, 2005:18-19)

Kablosuz sensör ağlarında iletişim katmanları,

• Upper layers (communications)

• Transport layer
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• Network layer

• Data link layer

• Physical layer (Ahmed A,2003:301-305)

Üst katmanlar, uygulama işleme, veri toplama, dış sorgulama sorgu işleme ve dış veritabanı dahil olmak üzere 
ağ içi uygulamaların bulunduğu katmanlardır. Taşıma katmanı, veri dağıtımı ve biriktirme, önbelleğe alma 
ve depolamanın yapıldığı katmandır. Ağ katmanı, düğümlerin paketleri ağiçerisinde yayması için topoloji ve 
yönlendirme şeması sunar. Veri bağlantı katmanı, komşu düğümler arasında güvenilir bir iletişim bağlantısı 
sağlama görevine sahiptir. fiziksel katman, iletişim kanalı, algılama, çalıştırma ve sinyal işleme işlemlerinin 
bulunduğu katmandır. (KazemSohraby, 2007: 197-228)

Kablosuz sensör ağlarında yönlendirme protokolleri temel olarak Şekil 1’de gösterildiği gibi veri merkezli, 
hiyerarşik, coğrafi yönlendirme ve servis kalitesi odaklı olarak dört bölümde incelenebilir. (W.R. Heinzelman, 
2000:1-10) Tasarlanan yönlendirme protokolü; hiyerarşik ve veri merkezli yönlendirme protokolü sınıfına 
girmektedir.

Şekil 1: KSA Yönlendirdirme Protokolleri

AMAÇ

Bu araştırmada, kablosuz sensör ağ yapılarında farklı tip sensör olma durumu (aynı sınıfta ancak farklı iletim 
mesafesine sahip özdeş olmayan sensörler) ve yeni sensör eklendiğinde haberleşmeleşmelerinin nasıl olabile-
ceği üzerine yeni bir haberleşme protokolü tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde sensör düğümlerinin dinamik 
(hareketli) olma durumu da göz önüne alınıp algoritmanın dinamik kablosuz sensör ağları üzerinde de kulla-
nılabileceği öne sürülmektedir.

KAPSAM

Farklı alanlar ve ihtiyaçlara göre çeşitli kablosuz sensör ağ tasarımları günümüzde çok sıklıkla kullanılmak-
tadır. Fakat oluşturulan ağ alanını büyütmek veya ağ üzerinde farklı tip sensörler kullanılmak istendiğinde 
geleneksel yöntemlerle oluşturulan kablosuz sensör ağları modeli yetersiz kalabilmektedir. Örneğin; çevre 
araştırmalarında okyanusları incelemek için kablosuz sensör ağları kullanılabilir. İhtiyaçlara göre bu alanı 
genişletmek veya yeni çıkmış bir sensörü ağa entegre etmek istenebilir. Sensörler su altında kullanıldığı için 
de konumları sabit olmamaktadır. Bu nedenle ağdaki sensörler haberleşmek için tekrar kümelenmek, diğer 
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sensörlerle ve baz istasyonu ile aralarındaki mesafeyi sürekli hesaplamak gibi gereksinimleri vardır. Sürekli 
yapılan kümeleme ve hesaplama nedeniyle sensörler çok ciddi enerji kaybına uğrarlar. Bu durum da ağın 
verimliliğini ciddi anlamda düşürmektedir. Konvensiyonel ağ yapısında bu sorunlar göz önüne alındığında; 
herhangi bir değişikliği tüm sisteme entegre etmek zordur, hatta farklı sensör kullanılmak istendiğinde im-
kansızdır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için farklı iletim mesafesine sahip özdeş olmayan sensörler ile 
dinamik (hareketli) bir kablosuz sensör ağı için yeni bir haberleşme yöntemi tasarlanmıştır.

YÖNTEM

Özdeş olmayan sensörlerden oluşan ağ yapısında geliştirilen etkin bir haberleşme yöntemi tasarlanmıştır. Ta-
sarlanan ağ alanı büyüktür ve ağda farklı tip sensörler bulunmaktadır. Sensörler özdeş olmadığı için farklı 
iletişim kapasitelerine sahiptir. Tasarlanan sistemin çalışma prensibi şu şekildedir. Baz istasyonu çevresindeki 
sensörlerle iletişime geçebilmek için broadcast yayın yaparlar. Ağdaki bazı sensörler baz istasyonunun bu 
yayınına cevap verebilirken bazıları da bulundukları konum veya enerji seviyeleri itibari ile doğrudan ileti-
şime geçemeyip, diğer sensörler üzerinden baz istasyonu ile iletişime geçerler. Baz istasyonu ile doğrudan 
haberleşebilen sensörlere atlamasız (doğrudan), haberleşemeyen sensörlere atlamalı (dolaylı) haberleşme için 
etiketlenmiştir.

Doğrudan baz istasyonu ile haberleşemeyen sensörlerin uygun katmanlarını almaları için, etiketini almış sen-
sörler ağdaki etiketini almamış sensörlere broadcast yayın yaparlar. Bu yayına cevap verebilen sensörler yayın 
yapan sensörlerin katman sayısından bir fazlası ile etiketlenmiş olurlar. Bu durum ağda katmanlanmamış sen-
sör kalıncaya kadar devam eder.

Kablosuz sensör ağındaki sensörlerin etiketlenmesi (katmanlanması) algoritması Şekil 2’de gösterilmiştir.

Başlangıçta sensörler ile, sensörlerin indisleri ile ve her sensör katmanı ile gösterilmektedir. Sensörlerin sayısı 
ile gösterilmektedir. Başlangıçta = 0 dır. Yani başlangıçta sensörlerin hiç katmanı yoktur.

  (0,0):    (       )

  ( ):     ö 

  ( ,  ):     ö 

=      ö 

olarak gösterilmektedir.

Algoritmada kullanılan broadcast yayın alt fonksiyonunu da şu şekilde tanımlayabiliriz.

  ( , − 1) = ( 1, 1)

  ( ,  ) = ( 2, 2)

∶     ö ü 

∶     ö ü 
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Broadcast yayınında yanıt koşulu;

√( 1 − 2)
2 + ( 1 − 2)

2 ≤ şeklindedir.

Broadcast algoritmasında; haberleşecek sensörler arasındaki mesafe, cevap verecek sensörün kapsama ala-
nından küçükse iletim gerçekleşir. Aksi durumda yani mesafe kapsam alanından büyükse cevap iletilemez. 
Formülde − 1 katmanında bulunan a nıncı sensör, katmanında bulunan b ninci sensöre broadcast mesaj gön-
dermektedir. b ninci sensörün yanıt verebilmesi için aralarındaki mesafenin b ninci sensörün kapsama mesafe-
sinden küçük olması gerekmektedir.

= 0 kouşulunda

Şekil 2: Ağdaki Sensörlerin Katmanlarının Belirlenmesi

A. SEÇİM ALGORİTMASI

Tasarlanan sistemde, bant genişliğini ve sensörlerin enerjisini daha verimli kullanabilmek için seçim algorit-
ması tasarlanmıştır. Seçim algoritmasında; doğrudan veri iletimi yapamayan sensörler kendinden bir küçük 
indisli sensörler ile veri iletimi yaptığı üst kısımda belirtilmiştir. sensörü iletim için   −1 indisli sensörü kullanır. 
Ancak ağdaki verimliliğini artırmak için hangi   −1 sensörü seçeceği de önemlidir. Bu nedenle bir seçim algo-
ritmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarlanan algoritmada, kendi indisinden küçük ve kapsama alanında olan 
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yüksek enerji seviyeli sensörü tespit edip bilgilerini gönderir. İletim devam edip iletici sensörün enerji seviyesi 
aynı iletim katmanında ve kapsama alanında bulunan başka bir sensörden düşük oluncaya kadar bu durum 
devam etmektedir.

Seçim algoritması ile sensörlerin haberleşme yolu belirtilmiştir. Tasarlanan sistemde j+1 katmanındaki sensör-
ler j katmanındaki tüm sensörler ile iletişim kuramazlar. Sadece kendi kapsama mesafeleri içindeki sensör ile 
veri iletimi sağlayabilirler.

BULGULAR

Şekil 3: Tasarlanan Sistemin MATLAB’da gerçeklemesi

Tasarlanan sistemde 3 farklı kapsama alanına sahip 50 sensör kullanılmıştır. Tasarlanan yönlendirme algo-
ritması ile baz istasyonuna ulaşan paket sayısı ve gönderilen verilerin doğruluklarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür.
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Şekil 4: Tasarlanan Sistemin program çıktısı

SONUÇ

Tasarlanan sistem; veri tabanlı bir haberleşme protokolüdür. Enerji ve katman bilgisini sorgulamak için sen-
sörden bilgi alınması gerekmektedir. Kablosuz ve kablolu sensör ağlarından farklı ve avantajlı olarak; özdeş 
olmayan kablosuz sensör ağ yapılarında, izlenmek istenen ağ alanı çok büyük olduğu durumlarda ve hatta 
dinamik (hareketli) ağ yapılarında kullanılabilir. Bu tasarım yapısı ile birlikte sensörlerin anten iletim mesafe-
lerinden maksimum seviyede iletişim verimliliği de sağlanmış olmaktadır.

Ağ alanı büyütülmek istendiğinde ve farklı iletim mesafesine sahip sensörler, tasarlanan protokol ile baz istas-
yonuyla iletişim kurabilirler.

Bu çalışmada aynı sınıfta ancak farklı haberleşme mesafesine ve batarya teknolojisine sahip sensörler için or-
tak bir protokol hazırlanmıştır. Protokol, ağdaki sensörlerin sadece statik durumlarına değil, dinamik durumları 
için de uygundur.

Değişen şartlara göre yapı sürekli kendini güncelleyerek daha verimli, daha güvenilir bir haberleşme ortamı 
hazırlanmıştır. Haberleşme her sensörden yapılacağı için bilgi kaybının kritik olduğu uygulamalarda tercih 
edilebilir. Örneğin; askeri uygulamalar.
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Tüm sensörler iletişimde olduğu için ağa yeni bir sensör eklendiğinde veya çıkarıldığında, bu değişiklik bilgisi 
sistemde olacağı için ağ güvenliği artacaktır.

Sensörlerin sürekli iletişim halinde olmalarından dolayı ağdaki enerji ömrünün daha kısa olması enerji verimli 
haberleşme protokollerine göre dezavantaj olarak söylenebilir.

Diğer yönlendirme protokolleri araştırma için referans alınmış olup, hareketli bir sistemde ve farklı iletim me-
safelerine sahip sensörlerin kullanıldığı bir ağ modelinde uygulanabilecek protokole rastlanmamıştır.

Tasarlanan sistem enerji optimizasyon algoritması değildir, ancak ileriki çalışmalarda hareketli ve özdeş olma-
yan sensörler için tasarlanan protokole enerji optimizasyon algoritması geliştirilerek ağ ömrünün uzatılması ve 
ağdaki enerji verimliliğinin artması sağlanabilir.
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KOKİL KALIPLARDA TUNGSTEN ALAŞIMLI MALZEME KULLANIMI İLE TERMAL 
YORULMA VE AŞINMA DİRENCİNİN ARTIRILMASI

Bora YAY1,  Erhan AKINCI1, Uğur AYBARÇ1, Rasim İPEK2

1CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş., İzmir / Türkiye
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Alüminyum jantlar otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Jantın kalitesini belirleyen en önemli 
etmenlerden birisi de kalıptır. Alçak basınçlı döküm teknolojisi ile üretilen jantlar kokil kalıplara dökülmek-
tedir. Jant kalıpları ana hatları ile alt maça, üst maça, yan bloklar ve plakalardan oluşmaktadır. Alt ve üst ma-
çalar sıcak iş takım çeliklerinden, yan bloklar dökme demirden veya çelikten, plakalar ise imalat çeliğinden 
üretilmektedir. Döküm sırasında sıcak metale en fazla maruz kalan parça alt maçadır. Ayrıca üst maçada da 
sıcak metal akışından dolayı aşınmalara rastlanmaktadır. Jant kalıplarında karşılaşılan en önemli sorun kalıbın 
belirli döküm adetlerinden sonra deformasyona uğraması ve hurda olmasıdır. Deformasyon meydana gelen 
kalıplar dökülen jantların kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kokil kalıplar yüksek maliyetli ve uzun sürelerde 
üretilen kalıplardır ve sıcak iş takım çelikleri yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle kalıplarda malzeme 
değişikliği ile kalıp ömürleri artırılması bu çalışmada hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada deney tasarımı olarak 
seri üretimi temsil edecek bir sistem oluşturulmuştur. Sıvı alüminyumu sürekli sabit sıcaklıkta tutan bir potaya 
sahip daldırma fırını kullanılarak belirli boyutlarda hazırlanmış numuneler pnömatik bir sistemle sıvı alü-
minyumun içerisine sabit çevrim süresi ile farklı çevrim sayılarında daldırılmıştır. Belirli sayılarda çevrimler 
yapıldıktan sonra mevcut kullanımdaki sıcak iş takım çelikleri ile tungsten alaşımlı malzemelerin hasar meka-
nizmaları incelenerek karşılaştırma yapılmıştır. Numunelerin aşınma kayıpları, sertlik kayıpları ölçülmüştür 
ve optik mikroskop ile mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda tungsten alaşımlı 
malzemelerin aşınma ve termal yorulma dirençlerinin sıcak iş takım çeliklerine kıyasla daha yüksek olduğu ve 
kalıplarda hasar yaşanan bölgelerde kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Kokil Kalıp, Sıcak İş Takım Çeliği, Tung-
sten Alaşımı, Aşınma, Termal Yorulma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alüminyum alaşımlarının özellikle otomobil endüstrisinde sağladığı avantajlar her geçen gün artmaktadır. 
Alüminyum alaşımlarının hafifliği, görsel avantajları ve hafifliğine karşın yüksek mukavemeti otomobil en-
düstrisi, savunma ve uçak endüstrisi üreticileri tarafından tercih sebebidir  (Merlina, 2009: 1060 - 1073). 
Otomobillerde kullanılan jantlarda ise alüminyum alaşımlı jantların kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Bu 
jantların üretiminde en çok kullanılan yöntem alçak basınçlı döküm yöntemidir. Bu yöntemin bazı avantajları 
ve dezavantajları vardır. Yüksek üretim hızı, boyutsal tekrar edilebilirlik, düşük parça maliyeti ve daha az ta-
laşlı imalat ihtiyacı bu yöntemin avantajları arasındadır. Dezavantajları arasında ise çelik kalıp kullanımından 
dolayı tasarım kısıtlamaları, yüksek kalıp maliyeti yer almaktadır. (Guofa, 2009)

Alüminyum jant kalıplarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi belirli döküm adetlerinden sonra kalıpla-
rın deformasyona ve aşınmaya uğramasıdır. Bu hasar mekanizmaları kalıplarda sıcaklığa en fazla maruz kalan, 
sıvı metalin kalıba dolduğu ve beslemenin gerçekleştiği bölgelerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle kalıpların 
ömürleri azalmakta, üretim verimliliği düşmekte ve aynı zamanda ekonomik olarak dezavantaj yaratmaktadır. 
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Şekil 1 Jant Kalıbı Perspektif Görünüm

AMAÇ 

Jant üretiminde kullanılan alçak basınçlı döküm yöntemindeki kalıplar yüksek sıcaklıklarda çalışmaktadır. Bu 
yöntemde sıvı haldeki alüminyum kalıbın içerisine dolarken 680 ile 720 ℃ arasındaki sıcaklıklardadır ve ka-
lıplarda sıvı metalin dolduğu bölgeler yüksek sıcaklıklara maruz kalır. (Kosec, (2008): 51-55) Bu nedenle jant 
kalıplarında sıcak iş takım çelikleri kullanılmaktadır. Bu çelikler yüksek sıcaklıklarda plastik deformasyona 
karşı direnç, tokluk, aşınma direnci, yorulma direnci ve çarpılma direncine sahip olacak şekilde alaşımlandı-
rılmaktadır (Woon, (2004): 399–411). Sıcak iş takım çelikleri kompozisyonlarına göre sınıflandırılmaktadır. 
Sıcak iş takım çeliklerinin avantajlı özelliklerinin hepsinin tek bir malzemede olması beklenemez. Bu yüzden 
çelik seçimi yapılırken kullanım alanına göre malzeme seçimi çok önemlidir (Gumpel, (2002))  Jant üretimin-
de tekrarlı dökümler sonrası kalıpların sürekli termal ve mekanik yüklere maruz kalması sonucu kalıplarda 
hasarlar meydana gelmektedir. Özellikle kalıpların yolluk bölgesi olarak adlandırılan dolumun ve beslemenin 
yapıldığı bölgelerde plastik deformasyon ve aşınmalar meydana gelmektedir. Bu hasar mekanizmaları sonucu 
kalıpların kesitleri değişmekte, brüt jant ağırlıkları artmakta ve kalıplar hurda olmaktadır. Uzun yıllar boyunca 
bu sorunları engellemek için farklı çalışmalar yapılmış olsa da alçak basınçlı döküm yöntemi ile üretilen jant-
ların kalıplarında bu hasarlar sıklıkla meydana gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada mevcut kalıp çeliklerine 
alternatif olarak plastik deformasyona, termal yorulmaya ve aşınmaya karşı dirençli olan Anviloy 1150 isimli 
tungsten alaşımının kullanımı ile kalıp ömürlerinin artırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Literatürde birçok çalışmada tungsten alaşımlarının kokil kalıplarda termal yorulma ve aşınma dirençlerinin 
incelendiği bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda tungsten alaşımlarının sıcak iş takım çeliklerine göre 
çok daha yüksek hasar direnci sahip olduğu ileri sürülmüştür. Okayasu ve Yang’in çalışmasında %90 tungsten 
içeren Cr-Ni alaşımlı tungsten alaşımı ile ticari bir sıcak iş takım çeliği alüminyuma daldırılarak korozyon dav-
ranışları incelenmiştir. Alüminyum ile demirin kimyasal ilgisi sonucu sıcak iş takım çeliklerinde tungsten ala-
şımına oranla 40 kat daha fazla korozyon meydana geldiği ifade edilmiştir (Okayasu, Yang, (2017)). Schwam 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada farklı kalıp malzemelerinin deneysel ortamda soğuma hızları ve termal 
yorulma dirençleri karşılaştırılmıştır. Kalıp malzemeleri olarak sıcak iş takım çeliği, bakır, bakır-berilyum 
alaşımı ve tungsten alaşımı kullanılmıştır. Her malzeme için Şekil 2’de gösterilen ayrı prototip bir kalıp üreti-
lerek sıvı alüminyum basınçlı döküm tekniği ile kalıba doldurulmuştur. Termokupl yardımı ile soğuma eğrileri 
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çıkartılarak malzemelerin soğuma hızına etkisi incelenmiştir. 15.000 adet termal yorulma çevrimi yapıldıktan 
sonra malzemelerin çatlak alanları ve çatlak uzunlukları incelenmiştir. 

Şekil 2 Deney Numunesi
Şekil 3 ve Şekil 4’te tungsten alaşımlı malzemelerin diğer malzemelere göre termal yorulma direncinin çok 
daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Tungsten alaşımlı malzemeler yüksek sıcaklıkta yorulma direncine sahip 
olmakla birlikte alüminyuma karşı korozyon direnci de yüksek bulunmuştur. Tungsten alaşımlı malzemelerin 
bir diğer avantajı da sıcak iş takım çeliklerine göre daha yüksek ısı iletim katsayısına sahip olmalarıdır. Bu 
sayede soğuma verimliliğinde de sıcak iş takım çeliklerine göre avantaj sağlayabilmektedir (Schwam (2002)).

Şekil 3 15.000 Termal Yorulma Çevrimi 
Sonrası Toplam Çatlak Alanı

Şekil 4 15.000 Termal Yorulma Çevrimi 
Sonrası Ortalama Çatlak Uzunluğu

YÖNTEM

Çalışmada jant kalıplarında kullanılan 1.2344 ve 1.2367 sıcak iş takım çeliği ile Anviloy 1150 tungsten ala-
şımı seri üretimi temsil edecek bir sistemde test edilmiştir. Sıvı alüminyumu sürekli sabit sıcaklıkta tutan bir 
potaya sahip daldırma fırını kullanılarak belirli boyutlarda hazırlanmış numuneler pnömatik bir sistemle sıvı 
alüminyumun içerisine sabit çevrim süresi ile farklı çevrim sayılarında daldırılmıştır. Belirli sayılarda çevrim-
ler yapıldıktan sonra mevcut kullanımdaki sıcak iş takım çelikleri ile tungsten alaşımlı malzemelerin hasar 
mekanizmaları incelenerek karşılaştırma yapılmıştır. Kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonları ve 
mekanik özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Şekil 5 Daldırma Fırını
Tablo 1. Deneyde kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonu

Malzeme C 
(%)

Si 
(%)

Mn 
(%)

P 
(%)

S 
(%)

Cr 
(%)

Mo 
(%)

V 
(%)

W 
(%)

Ni 
(%)

Fe 
(%)

1.2344 0,38 0,8 0,4 <0,02 <0,003 5 1,4 1

1.2367 0,38 0,4 0,4 <0,02 <0,003 5 3 0,5

Anviloy 
1150

4 90 4 2

Tablo 2. Deneyde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri

Anviloy 1150 H13

Maksimum Çekme Mukavemeti (MPa) 965 1610

Akma Mukavemeti (MPa) 862 1320

% Uzama 3 13,1

Sertlik (HRC) 34 45

Elastisite Modülü (GPa) 338 210

Termal Genleşme Katsayısı (10-6m/mK) 
(20-790 ℃)

5,26 13,5

Termal İletkenlik (W/mK) 
(500 ℃)

70,2 28,4

Yoğunluk (g/cm3) 17,25 7,76

Numuneler poteyaj ile kaplanıp 750 ℃’deki sıvı alüminyumun içerisine daldırıldıktan sonra 60 saniye bekle-
mektedir. Daha sonra numuneler metalin içerisinden çıktıktan sonra 30 saniye bekleyip tekrar sıvı metal içeri-
sine girmektedir. Bu çevrim süresi tüm deneylerde sabit tutulmuştur. Deneyde 3 farklı çevrim sayısı çalışması 
yapılmıştır ve numuneler bu sayılara göre kodlanmıştır.
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 1. Grup: 500 adet sürekli çevrim

 2. Grup: 1000 adet sürekli çevrim

 3. Grup: 250 adette bir sertlik ölçümü alınarak ve tekrar poteyajlanarak toplamda 1500 çevrim

Numunelerin sertlik ölçümleri Innovatest Nemesis 9000 markalı cihazla ölçülmüştür. Optik mikroskop incele-
meleri Nikon Epiphot 200 ve Clemex S2.0C ile yapılmıştır.

BULGULAR

1000 adet çevrim sonrası numunelerin fotoğrafları Şekil 6’da verilmiştir. Anviloy 1150 isimli tungsten alaşımlı 
numunenin 1.2367 ve 1.2344 sıcak iş takım çeliklerine göre çok daha yüksek korozyon direncine sahip olduğu 
görülmektedir. Sıcak iş takım çeliklerinde yüksek aşınmalar mevcuttur.  

Önce Anviloy 1150 1.2367 Çeliği 1.2344 Çeliği
Şekil 6 Numunelerin 1000 Adet Çevrim Sonrası Fotoğrafları

Numunelerin korozyon miktarlarını sayısallaştırabilmek için ağırlık ölçümleri yapılarak ağırlıkça % kayıp 
miktarları hesaplanmıştır. Hesaplama Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Numunelerin korozyon sonucu ağırlık kayıpları

Anviloy 1150 1.2344 1.2367

Deney Öncesi Ağırlık 1855 837 840

Deney Sonrası Ağırlık 1840 795 800

%Kayıp 0,81 5,02 4,76

Deney sonrası numunelerin sertlik ölçümleri yapıldığında tungsten alaşımlı numunenin sıcak iş takım çeliğine 
göre çok daha yüksek sertlik kaybı direncine sahip olduğu görülmüştür. Numunelerin sertlik ölçüm sonuçları 
Tablo 4 ve Şekil 7’de verilmiştir.
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Tablo 4. Çevrim sayısına bağlı sertlik değerleri

Sertlik (HV)

Çevrim Sayısı Anviloy 
1150

1.2367

0 320 342

250 303 222

500 292 222

750 292 218

1000 292 201

1500 292 201

Şekil 7 Sertlik Eğrileri

Sertlik ölçümlerinden sonra numunelerden kesit alınarak optik mikroskopta aşınma gerçekleşen bölgelerin 
mikro yapıları incelenmiştir. Mikro yapı fotoğrafları Şekil 8’de verilmiştir. 
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Numune 
Bilgisi

200x Büyütme 500x Büyütme

1.Grup
(500 adet 
sürekli 
çevrim)

2. Grup
(1000 
adet 
sürekli 
çevrim)

3. Grup
(Toplam 
1500 
adet 
çevrim)

Şekil 8 Anviloy 1150 Numunelerinin Optik Mikroskop Görüntüleri
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50x 
Büyütme

1.Grup
(500 adet sürekli çevrim)

2. Grup
(1000 adet sürekli çevrim)

3. Grup
(Toplam 1500 adet çevrim)

Şekil 9 1.2367 Çeliği Optik Mikroskop Görüntüleri

Numunelerin optik mikroskop görüntüleri incelendiğinde Anviloy 1150 isimli tungsten alaşımlı malzeme 500 
adet sürekli çevrimli deneyde ve 250 şer adet toplamda 1500 çevrimde sıvı metal ile temas eden bölgelerde 
herhangi bir korozyona rastlanmamıştır. 1000 adet sürekli çevrimde yüzeyde korozyona uğrayan bölgeler gö-
rülmektedir. 1.2367 sıcak iş takım çeliği numunesinin 500 ve 1000 adet sürekli çevrimli deneyde korozyona 
uğradığı, 250 şer adet toplamda 1500 çevrimde korozyona uğramadığı görülmüştür.

SONUÇ

Çalışma sonunda elde edilen verilere göre Anviloy 1150 isimli tungsten alaşımlı malzemenin sıcak iş takım 
çeliklerine göre termal hasarlara karşı direnci daha yüksek olduğu saptanmıştır. Jant kalıplarında bu hasarların 
en fazla yaşandığı bölgelerde, tungsten alaşımlı malzemenin kullanımının kalıp ömürlerinde önemli bir artışa 
imkan sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.
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MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE KALP HASTALIĞININ TAHMİN EDİLMESİ

Mertcan GÖRGÜN1, Ahmet GÜRHANLI1

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 
Öz: Kalp hastalıkları, kalbe giden damarlarda tıkanıklık, kalp kapakçığında açıklık ya da kalbin beklenmedik 
herhangi bir yerinde oluşan bir sorun ile ortaya çıkar. Kalp Hastalığı riskini arttıran iki önemli faktör var-
dır. Bunlar Genetik Faktörler ve Çevresel Faktörlerdir. Kalp hastalıklarında en yaygın görünen damarlardaki 
plaklanmadan dolayı olan kalp krizidir. Kalp hastalıklarının en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır ve araştırmalar 
bu ağrılar ile karşılaşan insanların yaş ortalamasının günden güne düştüğünü göstermektedir. Dünya Sağlık 
Örgütünün verilerine göre dolaşım sistemi hastalıkları adı altında Dünya’da her yıl 17,9 milyon insan kalp 
hastalıklarından, Türkiye’de ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama 168 bin insan hayatını 
kaybetmektedir. Kalp Hastalığı Göğüs Ağrısı, nefes darlığı, bayılma, yorulma ve halsizlik gibi etkileri olan 
ve günlük yaşantınızı olumsuz yönde etkileyecek bir hastalıktır. Erken teşhis konulduğunda hastalığın ileri 
safhalara geçmemesi ve tedavinin başlaması hastanın hayatını kurtarır. Bu çalışmada 165’i Kalp hastası olan 
303 denekten oluşan Heart Disease UCI veri seti üzerinde cinsiyet, diyabet, yaş, kolesterol, göğüs ağrısı türleri 
gibi özelliklerle çeşitli makine öğrenmesi yöntemleri uygulanmıştır. Lojistik Regresyon, K-En Yakın Komşu, 
Destek Vektör Makineleri, Naive Bayes, Karar Ağacı, Rastgele Orman, LightGBM Model, XGBoost Model, 
Ridge Model ve Bagging Model algoritmaları karşılaştırılmış, çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve farklı para-
metreler kullanılarak Rastgele Orman Algoritması ile %90,16 oranında doğruluk değeri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Hastalığı Tahmini, Makine Öğrenmesi, Rastgele Orman Algoritması

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların varoluşundan beri süre gelen zamanda yiyecek, barınma gibi ihtiyaçları olmuştur. Bu ihtiyaçlar 
karşılanamadığında, yaşam süresi boyunca genetik ya da çevresel etkenlerden dolayı çeşitli hastalıklara ya-
kalanmışlardır.  Bu hastalıkların bir türü de kalp rahatsızlıklarıdır. Kalp hastalıkları kalbin ana damarları ya 
da taşıma damarında oluşan tıkanıklık, kalp kapakçıklarında ya da kalp odacıklarında oluşan bir problemden 
dolayı ortaya çıkan erken teşhiste hayat kurtarılabilen ve tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Kalp hastalıkları 
Göğüs Ağrısı, bayılma, nefes alamama, çabuk yorulma gibi etkileri olan ve hayat standartlarınızı büyük ölçü-
de etkileyecek hastalıklardır. Hastanın Ağrı çeşidine, cinsiyetine, yaşına, kandaki yağ oranına, kandaki şeker 
oranına vb. değerlere göre hastalık tahmin edilebilir. Ancak hastalık ilerlemişse hayat boyu kullanılacak ilaçlar 
tedavi sürecine dahil edilir, bu durum hastanın günlük yaşantısını da etkiler. Dolayısıyla teşhis hastalığın ileri 
safhalarına gelmeden konulmalıdır. Kalp hastalığının hastaya ait çeşitli verilerden tahmin edilebilmesi kullanı-
labilecek bazı makine öğrenmesi yöntemleri bu kısımda özetlenecektir. 

Lojistik Regresyon

Lojistik fonksiyonu, 19. Yüzyıl artan nüfus ve oto katalitik kimyasal tepkilerin seyrinin tanımlanması için icat 
edildi. Her iki durumda da w(t) miktarının zaman yolunu ve büyüme oranını dikkate alınmaktadır [6]. Lojistik 
fonksiyonunun formülü Eş. 1’de verilmiştir.

    (1)

Eş. 1’de Ω, W’nun doyma seviyesinin üst limitini, α eğrinin x eksenindeki konumunu, β ise eğrinin eğimi-
ni temsil eder. Lojistik Regresyon istatistiksel bir metottur ve kategorileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu 
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yöntemde olasılık olarak bağımsız değişkenler ile sonuçta regresyondan çıkan sonuç değişkenleri arasındaki 
ilişkiyi incelenir ve hesaplanır [18].

K-En Yakın Komşu  
 
Noktanın hangi sınıfa mensup olduğunu belirlemek, daha öncesinde sınıflanmış olan noktalar dizesinden K 
sayısı kadar en yakın komşuya göre hangi sınıfa mensup olduğunu bulmayı sağlayan bir yöntemdir. Genel 
olarak birbirlerine yakın noktaların işleme alınması için hesaplanırken Öklid mesafesinden yararlanılır. Veri-
ye göre K sayısı ideal olup olmadığı değişiklik gösterir.  K sayıları fayda olarak sınıflama yapılırken oluşan 
gürültü etkisini ve sınırların ayrımını azaltır. [17].

Destek Vektör Makineleri

Vapnik tarafından ekibi ile birlikte 1990’lı senelerde DVM geliştirildi, verileri kategorize etmek için kullanı-
lan, istatistik ve olasılık tabanlı, özellikle sınıflandırma işlemlerinde ve regresyon işlemlerinde kullanılabilen 
denetimli makine öğrenmesi yöntemidir. [8].

Naive Bayes

Naive Bayes yöntemi, algoritmaya dahil edilmiş bir veri setinden alınan verinin sürekliliğini ve kombinasyon-
larını sayarak ihtimallerin kümesinin hesaplamasını ve sınfılandırılmasını sağlar.[19]. 

 (2)

Eş. 2’deki formüle bakıldığında P(G|X), X durumunun G durumuna göre olma olasılığıdır. P(X|G) ise G olayı 
olduğunda X olayının olma ihtimalidir. G ve X olaylarının önsel olasılıkları P(G) ve P(X)’dir.

Karar Ağacı

Karar ağacında en önemli amacı verileri sınıflandırmaktır. Veri setinde bulunan öznitelikler karar ağacındaki 
düğümleri oluşturur. Olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme durumuna bakılarak olumlu, olumsuz şekilde 
düğümlerde öznitelik vektörlerine göre dallanma gerçekleşir. En yüksek öznitelik(düğüm) dallanma için kul-
lanılır. Tüm elemanlar sınıflandırılınca dallanma sona erer ve ağacın yaprakları sınıf etiketlerini oluşturur.

Rastgele Orman

2001 senesinde Leo Breiman rastgele orman algoritmasını keşfedilen bir yaklaşımdır.[11]. Rastgele orman 
algoritması, karar ağaç algoritmasının n defa uygulanmasıyla tahminlerin gücünü arttırmak için kullanılan bir 
metottur. Parametreleri yardımıyla arzu edilen sayıda ağaç oluşturulabilmektedir. Ayrıca en uygun özniteliği 
belirlemede kullanılan en yaygın algoritmadır. Bundan dolayı diğer sınıflandırma ve regresyon algoritmaları-
nın içerisinde en avantajlısıdır.

Rastgele orman algoritmasında iki adet parametre kullanılır. Bunlar Ağaç sayısını belirlemek için (N) ve dü-
ğümlerdeki değişken sayısını belirleyen (m) parametreleridir. Dallara ayrılmak için seçilen değişkenin uygun 
test kriteri (cut-off değeri) “gini katsayısı” ile belirlenir [20]. GINI katsayısının formülü Eş. 3’teki gibidir. 

GINI(T)= 1-      (3)
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GINI indeksi her düğümde hesaplanır. GINI indeksinin sıfır olması durumunda dallanma son bulur ve düğü-
mün homojenliği kanıtlanır. En düşük hata oranına sahip ağaç en yüksek ağırlığı, en yüksek hata oranına sahip 
ağaç ise en düşük ağırlığı alır [20]. Sonrasında ağaç ağırlıklarına göre sınıflar oy kullanır ve oylar toplanır. En 
yüksek oya sahip ağaç yapısı belirlenerek karar verilir.

LightGBM

LightGBM modeli Gradient Boosting metodunu kullanan bir kütüphanedir. Gradient Boosting yöntemlerinde 
her düğüm bir önceki düğümdeki hatayı tahmin etmeye çalışır. Bu model hatadan öğrenme yaparak çözümle-
me yapmaktadır.

Extreme Gradient Boosting

XGBoost son derece ölçülebilir, esnek ve çok yönlü bir araçtır, kaynaklardan doğru bir şekilde faydalanmak 
ve önceki gradient boosting kısıtlamalarını aşmak için oluşturulmuştur. XGBoost ile LightGBM ve CATBoost 
arasındaki temel fark, aşırı uyumu kontrol etmek için yeni bir düzeltme tekniği kullanmasıdır. Dolayısıyla, 
model uyumu esnasında daha hızlı ve güçlüdür [21].

Ridge

Ridge regresyonu, çoklu eşdoğrusallık problemi olan çoklu regresyon verilerinin analiz edilmesi için kulla-
nılan bir yöntemdir. Çoklu eşdoğrusallık mevcut olduğunda, en küçük kareler yönteminin tahminleri tarafsız 
olur ancak varyansları çok daha büyük olduğu için bu tahminler gerçek değerden çok uzak olabilir [22].

Bagging

Bagging yöntemi de Gradient Boosting metodunu kullanır. Bu yöntemde modele giren veri setinden çıkartılan 
eğitim verisi kullanılarak yeni eğitim verileri üretilir ve tekrar tekrar eğitim yapılır. Tekrarlanan eğitim küme-
sinden rastgele seçimler ile yeni bir eğitim verisi türetilir. Eğitim veri setinin içerisinden alınan örnekler tekrar 
eğitim verisine geri iade edilir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde, ilk sırada yer alan hastalıkların başında kalp damar hastalıkları gel-
mektedir, özellikle vücuttaki herhangi bir dokuya ya da organa kan akışının kesildiği kalp hastalıkları ve kal-
bin, beyin ve damarı etkileyen hastalıklar en yüksek ölüm oranlarını oluşturan nedenlerdir. Bu hastalıkların, 
Dünya’nın önümüzdeki yıllar içerisinde de diğer ölüm nedenlerinden çok daha fazla karşılaşılacağı tahmin 
edilmektedir [1].

İçerisinde kalp hastası olan ve olmayan belirli bir gruptan alınan Cinsiyet, yaş, hasta olup olmama durumu, 
kolesterol, diyabet vd. değerlere sahip olan verilere makine öğrenmesi teknikleri uygulandığında hastalığın 
varlığı erkenden tahmin edilebilmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada içerisinde 303 veri bulunan Heart Disease UCI veri setinden yararlanılmıştır. Veri seti üzerinde 
makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bir kişinin kalp hastası olup olmama durumu tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. Veri setinde bulunan 303 veriden 165’i kalp hastasıdır. Kişilerin cinsiyeti, yaşı, kalp hastası olup 
olmama durumu, göğüs ağrısının türü, kolesterol oranı, diyabet, Kalp atış hızı, elektrokardiyografik ölçüm 
değerleri gibi  kişilere özgü farklı değerler içermektedir. Veri setinde Plot grafiklerinde de belirtildiği gibi cin-
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siyet, kan şekerinin (<120) olması, kişide kalp hastalığının olup olmama durumu boolean değerler (0 ve 1) ile 
gösterilmektedir. Çalışmada kalp hastalığı olan kişiler 1 olmayan kişiler 0 ile gösterilmektedir. 

Şekil 1.2: Kalp Hastası Olup Olmama Durumu

Kalp hastalarının tahmin edilebilmesi için toplam 303 kişinin 14 öznitelik bilgisi kullanılmış, 10 makine öğ-
renmesi algoritması özniteliklere uygulanmış, algoritmalardan gelen sonuçlar karşılaştırılmış ve en iyi sonucu 
veren algoritma ile kalp hastalığı tahmini yapılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma sağlık sektöründe kişilerin öznitelikleri kullanılarak hekimlerin daha hızlı sonuç alması ve gerekli 
tetkikleri yaptırması için kullanılabilir. Sağlık sektöründe özellikle hastalıklar göz önüne alındığında kullanı-
lan manuel yöntemler teşhis ve zaman konusunda hastalara bazı sorunlar yaşatmaktadır. Bu çalışma da kulla-
nılan yöntemler ile hastanın öznitelikleri entegre edildiğinde daha hızlı sonuç vereceği düşünülmektedir. Bu 
araştırma sonuçları kalp hastalıklarını teşhis etmede değil sadece hekimlere değerlendirmeleri ve ileri tetkikler 
uygulamaları için fikir verme amaçlı kullanılabilir.

YÖNTEM

Bu çalışmanın 165’i kalp hastası olan bir topluluktan alınan 303 insanın çeşitli özelliklerini barındıran Heart 
Disease UCI veri seti kullanılmış ve Pyhton dilinde derleyici olarak IDLE kullanılarak yazılmıştır. Çalışma 
16 GB Ram, 4 GB Ekran Kartı i7 8. Nesil işlemcisi olan bir dizüstü bilgisayarda yapılmıştır. Programın stabil 
çalışabilmesi için toplam 84 kez çalıştırılmıştır. Açık kaynak kodlu derin öğrenme destekli yapay zeka uygu-
lamalarını geliştirilmesini sağlayan Google şirketinin ürettiği Tensorflow derin öğrenme kütüphanesi ve kulla-
nılan grafikler için Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn kütüphaneleri, çalışmada kullanılan algoritmalar için 
ise Scikit-Learn kütüphanesi kullanılmıştır. Normalize edilen veri seti, makine öğrenmesi algoritmalarıyla tek 
tek işlem görmüştür. 303 verinin 4/5’si(%80’i) eğitime girmiştir, kalan 1/5(%20) veri ise test için kullanılmış-
tır. Kalp hastalıkları ile ilgili Python dilinde makine öğrenmesiyle daha önce yapılan çalışmalarda başarı oranı 
olarak maksimum %88,56 değerine Rastgele orman ve KNN Algoritmalarıyla ulaşılmıştır. Mevcut çalışmada 
bu değeri arttırmak ve farklı algoritmalar kullanılarak doğruluk oranını arttırmak amaçlanmıştır.



798

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

BULGULAR

Veri setine toplam 10 adet makine öğrenmesi algoritması uygulanmıştır. Bu algoritmaları tek tek ele alacak 
olursak, Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makineleri, Naive Bayes ve Ridge Sınıflandırıcısı Algoritmaları 
ile veri seti işlem gördüğünde çıkan doğruluk payı her biri için %86,89 olarak saptanmıştır. K En Yakın Kom-
şu Algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmada 2 NN değeri %85,25 çıkarken geliştirilmiş Maximum KNN 
değeri %88,52 olarak görülmektedir. Bir diğer algoritma olan Karar Ağacı Algoritmasında testler sonucunda 
maksimum dallanma sayısı 5 ve rastgelelik durumu 24 olduğu takdirde elde edilen sonuç ise %83,61 olarak 
saptanmıştır. LGBM Model kullanılarak yapılan çalışmalarda %81,97 ile çalışmanın en düşük sonuçlarından 
biri alınmıştır. En düşük sonuç ise Bagging Sınıflandırıcısıyla alınan %80,33 oranıdır. XGBoost Modeli veri 
setine uygulandığında 2 NN yönteminin verdiği değeri, %85,25 değerini vermiştir. Son olarak çalışmanın en 
yüksek değerini veren ve algoritma üzerine çalışmalar yapılarak başarı oranının arttırıldığı Rastgele Orman 
Algoritmasında parametre olarak kullanılan, maksimum dallanma sayısının 5, rasgele durumunun 1 ve algo-
ritmaya girecek olan veri(ağaç) sayının 350 olduğu durumda %90,16 bulunmuştur. Bu 10 algoritmanın da 
parametreleri ve metotları üzerinde çalışılmış Şekil 1.2 de görüldüğü gibi en yüksek sonuç rastgele orman 
algoritması ile tespit edilmiştir. 

Şekil 1.3: Algoritmaların Karşılaştırılması

SONUÇ

Kalp hastalıklarının erken teşhis ve azımsanmayacak derecede yüksek bir başarı oranı ile tahmin edilmesi 
hastaların hayatını kurtarmakta büyük rol oynamaktadır. Bu çalışma 303 kişiden aralarında 165 kalp hastası 
bulunan 14 öznitelikle birlikte kalp hastalığının tahmin edilmesi konusunda yüksek başarı oranlarında tespit 
edilebildiği görülmüştür. Veri setini eğitebilme için en uygun ve yüksek oranı veren algoritma rastgele orman 
algoritması olmuştur.

Bu konuda yapılan çalışmalarda en yüksek oran %88,65 iken bu çalışmada bulunan oran %90,16 olarak bu 
algoritmanın kalp hastalıklarını tahmin etmek amacıyla şimdiye kadar kullanılan başarı oranı en yüksek uy-
gulaması olduğu görülmüştür. Karmaşıklık matrisine bakıldığında rastgele orman algoritmasıyla eğitilen ve 
hatalı veriler olan yanlış pozitif ve yanlış negatif değerleri sırasıyla 4 ve 3 olarak Şekil 1.3’teki gibi eğitimden 
çıkarken bu çalışmada 4 ve 2 olarak azaldığı görülmektedir.
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Şekil 1.4: Karışıklık Matrisi

Ayrıca K en yakın komşu algoritması, 2 komşusu olan K en yakın komşu algoritması daha önce yapılan çalış-
malarda %77,05 bulunurken bu çalışmada %85,25 olarak bulunmuştur. Ancak rastgele orman algoritmasının 
başarı oranı çok daha yüksek olduğu için bu algoritma üzerinde durulmuştur. Eğitime entegre edilen özni-
telikler ile birlikte işlenen algoritmadaki en yüksek doğruluk oranı bulunmuş ve hastalığın tahmin edildiği 
gözlemlenmiştir.
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Öz: Bireylerin ve toplumların biçimlenmesinde en önemli faktörlerden birisi, eğitimdir. Eğitime verilen önem, 
toplumun gelişim düzeyinin ölçütüdür. Okul ve okul bahçesi planlamaları; çocukların psikolojik, sosyal, duy-
gusal, fiziksel ve zihin gelişimlerini etkileyebilmektedirler. Çocukların teneffüs zamanlarında okul bahçesinde 
yaşayarak, oynayarak kazandığı deneyim ve bilgiler, okul ve diğer eğitim araçlarından aldığı bilgiler kadar 
büyük rol oynamaktadır. Kentlerde açık-yeşil alanlara olan gereksinim kaçınılmazdır. Kişi başına düşen açık-
yeşil alan miktarının az olması, çocuklar ve gençler için ayrılan oyun ve spor alanlarının yetersiz olması 
sonucunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklar, oyun için spor alanlarını tercih 
etmekte, bunun için de okul bahçelerinden yararlanmaktadırlar. Ancak okul bahçeleri çocukların sadece spor 
yapmaları ve oyun oynamaları bakımından değil, aynı zamanda bitkiler arasında dolaşarak doğayı yakından 
görüp incelemek, çiçek ve diğer bitkilerin büyümesini izlemek bakımlarından da yararlı olmaktadır. Peyzaj 
planlama ve tasarım ilkelerine dayanılarak yapılan, bitkisel ve yapısal materyallerle desteklenmiş oyun alan-
ları, çocuk gelişiminde (sosyal, duygusal, kavrama-öğrenme) mevcut oyun alanlarına göre daha etkilidir. Bu 
durum okul bahçeleri için de geçerlidir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların eğitim gördükleri okulların 
bahçelerinde çocuk oyun alanlarıyla bir bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı oyun olanakları sunarken, 
onların yaratıcılıklarını olumlu yönde geliştirerek doğayla iç içe olmalarını sağlayan önemli canlı materyal-
lerdir. Doğal özellikli, peyzaj değerleri yüksek olan okulların bahçelerinde oynayan çocukların daha yaratıcı 
oldukları ve öğrenme algılama biçimlerinin daha etkin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada; çocuk gelişimi 
açısından önemli bir yere sahip olan okul bahçelerindeki yeşil alanların fonksiyonları irdelenerek, konu ile 
ilgili önerilerde bulunulacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Bahçesi, Yeşil Alan 

GİRİŞ

Hızlı nüfus artışı sonucunda, yapılaşmanın yoğun olduğu kentlerde, yeşil alanlar için yeterli alan bulmakta zor-
lanılmakta ve mevcut yeşil alan miktarları da zamanla azalmaktadır. Okul bahçeleri, bulundukları mahallelerin 
ve yerleşimlerin yeşil alan ihtiyacını karşılayabilmekte olup, yeterli alanları ve uygun dağılımları ile kentsel 
alanların önemli açık yeşil alanları olarak görülmektedir. 

Toplumun temel taşlarını oluşturan çocukların gelişmesindeki en önemli faktörler, sosyal ve fiziksel çevredir. 
Özellikle kişilik gelişiminde çok büyük rol oynayan sosyal ve fiziksel çevre denilince ilk akla gelen okul 
bahçeleridir. Ayrıca bu alanlar, öğrenciler ve personel tarafından; temiz hava almak, sohbet etmek, dinlenmek, 
oturmak, oyun oynamak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.     

Okul çağı çocukları, günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü okulda geçirmektedir. Bu nedenle okullar ve 
bahçeleri, çocukların kişisel gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dinlenme, hareket, öğrenme ve yaşa-
ma mekanı olması gereken okul ortamları, öğrenciler ve onların öğrenme kapasiteleri için oldukça önemlidir 
(Hauser, 2002; Özdemir, 2011).
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Okulların “dış çevreleri” olarak tanımlanan okul bahçelerinin öğrencilere, öğretmene, topluma ve çevreye 
çeşitli katkıları bulunmaktadır. Koşulları ne şekilde olursa olsun her biri toplumun sağlık göstergesi olarak 
nitelendirilmektedir. Okul bahçeleri, doğru bir şekilde düzenlendiğinde bahçede oyun, spor, eğitim ve sosyal-
kültürel faaliyetlere yönelik olanaklar oluşmakta ve böylece çocukların birçok alanda gelişimine katkı sağlan-
makta olduğu bilimsel araştırmalarda ifade edilmektedir (Fisman, 2001; Algan ve Uslu, 2009).     

OKUL BAHÇELERİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVLERİ

Okul bahçeleri, öğrencilerin rekreasyon gereksinimlerini karşılamalı ve derslerden kalan zamanlarda kendi-
lerini iyi hissedecekleri, çekici ve rahat bir ortam oluşturmalıdır (Golby ve Appleby, 1997; Aksu ve Demirel, 
2011).

Okul bahçelerinin, çocuğun eğitimi ile fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin ola-
bilmesi için, nicelik ve nitelik açısından yeterli olmalıdır. Bu alanların çocukların gelişimleri ve eğitim-öğre-
time katkı sağlayabilmeleri için, ihtiyaçları karşılayacak biçimde, yeterli büyüklük, mekan ve donanıma sahip 
şekilde olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu mekanlar, aktif yaşam biçimini teşvik etmeleri nedeniyle çocukların 
sağlıklı gelişimleri ve küçük yaşta oluşabilecek obezitenin önlenmesinde de etkili olmaktadır (Özdemir ve 
Yılmaz, 2009). 

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenecek olan okul bahçeleri, sosyal 
deneyim ve anlamlı hareket aktivitelerine olanak sağlayan mekanlardır. Bu mekanlar, özellikle teneffüslerde 
etkilidirler. Teneffüs; ders sırasında hareket eksikliği sonrası konsantrasyon ve zihinsel rahatlama dönemidir 
ve özellikle hareket, oyun ve spor, gevşeme ve rahat hissetmeyi sağlamaktadır. Öğrencilerin, teneffüsler sıra-
sında kendilerini rahat hissetmeleri ve etkinliklere aktif katılımları, kişilere ve eşyalara karşı saldırma eylemini 
azaltacak ve sağlıklı gelişimlerini destekleyecektir (Hauser, 2002; Tai et al., 2006; Özdemir, 2011). Okulların 
bahçeleri, ders aralarında spor, oturma ve dinlenme olanağı sağlamalı, aynı zamanda açık derslik olarak da 
kullanılmalıdır (Tunbiş, 1993; Karasolak, 2009).

Çevreye duyarlı, aktif ve sağlıklı bireylerin yetiştirildiği önemli mekânlar olan okul bahçelerinde olması ge-
reken, çocukların aktif ve yaratıcı yönlerini geliştirmeye yarayan oyun alanlarının yeterli olmayışı; çocuklar 
üzerinde hayal gücünü kullanamama, sinirli bir yapıya sahip olma, teneffüslerde diğer arkadaşlarına saldırgan 
hareketlerde bulunma gibi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Ertürk ve Yılmaz, 2016).

Okul bahçeleri; öğrenciler için hem dinlendirici hem de öğretici bir özellik taşımalıdır. Bu nedenle günümüzde 
okul bahçelerinin önemi daha da anlaşılmış, okul binaları inşa edilirken bahçelerine de gereken önem veril-
meye başlanmıştır. İnşa edilecek okul yapıları için geniş alanlar ayırmak ve bahçelerini amaca uygun biçimde 
düzenlemek, modern eğitimin bir gereği haline gelmiştir. Okul bahçeleri, öğrencilerin ders dışında oyun oy-
nama, temiz hava alma gibi ihtiyaçlarına yönelik alanlardır ve okul bütünün önemli bir parçasını oluştururlar 
(Terzioğlu, 2005; Karasolak, 2009).  

Okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bahçe alanı olmalıdır. Düzenleme yapılan okul 
bahçeleri hem estetik bir görünüm kazanır hem de çocukların ihtiyacı olan aktif ve pasif rekreasyon ihtiyaçla-
rını karşılayan açık yeşil alanlardır (Yılmaz, 1995; Ertürk ve Yılmaz, 2016).
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OKUL BAHÇELERİNDE YEŞİL DOKU

Yoğun kentleşme sonucunda, çocukların oyun oynadıkları açık alanlar yok olmakta, bunun sonucunda çocuk 
oyun alanları yetersiz kalmakta ve çocuk, gelişimi için çok önemli olan oyun oynama etkinliğinden uzak ola-
rak büyümektedir. Oysa, çocuğun hem fiziksel hem de sosyal ve ruhsal gelişiminde oyunun rolü çok büyüktür. 
Bu bağlamda, okul bahçelerinin en önemli amaçlarından biri de, çocuğun oyun oynama gereksinimini karşıla-
yabilmeleridir. Okullarda yer alan çocuk oyun ve spor alanları, ders aralarında çocuklara, fiziksel ve zihinsel 
yönden dinamik olabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Okul bahçelerinin tasarımında, özellikle sağlıklı yaşam 
çevreleri sunan diğer bir etmen de, bitkisel materyalin varlığı ve estetik bir düzen içindeki görünümüdür (Aksu 
ve Demirel, 2011).

Bitkilerin yer aldıkları ortamda, açık ve yeşil alan oluşturmada önemi ve katkıları oldukça çoktur. Özellikle 
okul bahçelerinde, çocuk oyun alanlarıyla bir bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı oyun olanakları 
sunarken, onların yaratıcılıklarını olumlu yönde geliştiren, doğayla iç içe olmalarını sağlayan önemli materyal-
lerdir. Yapılan araştırmalarda; doğal özellikli, peyzaj değerleri yüksek okul bahçelerinde oynayan çocukların 
daha yaratıcı oldukları ve öğrenme algılama biçimlerinin de daha etkin olduğu ifade edilmektedir (Özdemir ve 
Yılmaz, 2009; Aksu ve Demirel, 2011).

Okul bahçelerinin tamamında ağaç, çalı, çiçek, çim ve yer örtücülerle doğal alanlar oluşturulabileceği gibi 
bahçenin belirli kısımlarında özel sebze ve meyve bahçesi, mini botanik bahçesi, küçük hayvanların gezinebi-
leceği mini hayvanat bahçesi, havuz gibi doğal alanlar da oluşturulabilir. Bu alanlar; çocukların daha yaratıcı 
oyun oynayabilmesine olanak sağlarken, daha pozitif sosyal ilişkiler kurmasına da neden olmakta ve hayatı 
ve dersleri öğrenmelerinde aktif bir rol oynamaktadır. Oluşturulan bu alanlar ile öğrenciler uygulamaya yö-
nelik çalışmalarda bulunabilecek, hayvanların ve bitkilerin gelişimlerine katkı sağlayabilecek, hayatın doğal 
işleyişini gözlemleyebilecek, kendilerine güvenleri artacak ve böylece doğaya saygılı, daha sağlıklı ve mutlu 
bireyler yetişecektir (Algan, 2008).  

Okul bahçelerinin bitkilendirilmesinde amaç; yaz mevsiminde güneşin, kış mevsiminde de rüzgârın olumsuz 
etkilerinden çevreyi korumak, görsel engellemeler ve gürültü kontrolü yoluyla alan mahremiyeti sağlamak ve 
aynı zamanda çevreye estetik bir görünüm kazandırmaktır. Bitkilendirme yapılırken amaca uygun bitki seçimi 
ve yerleşimi, toprak türü, iklim koşulları ve mevsim özellikleri göz önünde bulundurulması gereken önemli 
konulardır (Karasolak, 2009).

Çocuklar, okul bahçesinde bulunan ağaçlardan gölge yapması açısından faydalanırken ağaçlar ile oyun da 
oynayabilirler. Bu nedenle okul bahçelerinde kullanılacak ağaçların türü ilgi çekici olmalı, çocuklara zarar 
verecek türler okul bahçelerinde kullanılmamalıdır (Erdönmez, 2007; Ertürk ve Yılmaz, 2016). 

Okul bahçelerinin bitkilendirilmesinde gerekli ilkeler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Stoneham, 1996; Marcus 
ve Francis, 1998; Kuş, 2001; Önder ve Akay, 2018): 

•	 Okul bahçesi tasarımında, bitkilerin ekolojik isteklerinin yanı sıra dendrolojik özelliklerinin (ölçü, biçim, 
renk, doku gibi) ve bitkisel tasarım ilkelerinin bilinmesi gereklidir. Ayrıca bitkilerin mevsimsel değişiklikleri 
de dikkate alınmalıdır. 
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•	 Hızlı gelişen, darbelere dayanıklı bitkiler kullanılmalıdır. Dalları kolay kırılan, yaprak, meyve ve çiçekleri 
zehirli ve dikenli olan, çiçekleri ile bal arılarını kolayca çeken bitkiler tehlike yaratacağı için bitkilendirme 
çalışmalarında kullanılmamalıdır (Tablo 1).       

Zehirli ve Alerjik Etkisi Olan 
Bitkiler

Dikenleri ile Etkili Olan 
Bitkiler

Çiçekleri Zehirli Olan Bitkiler

Aesculus hippocastanum L.  
(Beyaz çiçekli atkestanesi)

Berberis thunbergii DC. 
(Kadın tuzluğu)

Anemone blanda S.K. (Manisa 
lalesi)

Ailanthus altissima Mili.  
(Kokarağaç, Cennet ağacı)

Cotoneaster horizontalis 
Decne (Yayılıcı dağ 
muşmulası)

Anemone caucasica Willd. 
(Manisa lalesi)

Amaryllis belladonna L. 
(Zambak)

Crataegus sp. (Akdiken 
türleri)

Anemone narcissiflora L. 
(Manisa lalesi)

Atropa belladonna L. (Güzel 
avratotu)

Elaeagnus angustifolia L. 
(İğde)

Sitharanthus roseus L. 
(Pervane çiçeği)

Buccus sempervirens L. (Şimşir) Gleditschia triacanthos L. 
(Üç diken)

Caltha palustris L. (Kalta)

Caragana arborescens Lam. 
(Bezelye çalısı)

İlex aquifolium L. 
(Çobanpüskülü)

Colchicum autumnale L. 
(Çiğdem)

Cytisus sp. (Sarısalkım) Machura pomifera L. 
(Yalancı portakal ağacı)

Consolida ajacis L. (Süvari 
mahbuzu)

Daphne mezereum L. 
(Mezeryon)

Mahonia aquifolium Nutt. 
(Mohanya)

İris lutea Lam. (Süsen)

Datura stramonium L.  
(Şeytan elması, tatura)

Prunus cerasifera L. (Kiraz 
eriği)

Ranuriculus arvensis L. 
(Düğün çiçeği)
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Euonymus europaeus L. (Taflan) Pyracantha coccinea M. 
Roem.  
(Ateş dikeni)

Fagus silvatica L. (Batı kayını) Ribes sp. (Firenk üzümü 
türleri)

Genista anglica L. (Boya çalısı) Robinia pseudoacacia L.  
(Yalancı akasya)

Hedera helix L. (Kaya 
sarmaşığı)

Rosa sp. (Gül)

İlex aquifolium L. 
(Çobanpüskülü)

Juniperus sabina L. (Sabin 
ardıcı)

Juglans regia L. (Ceviz)

Malus sylvestris Mili. (Yabani 
elma)

Laburnum vulgare L. 
(Kurtbağan)

Lonicera sp. (Hanımeli)

Morus alba M. (Akdut)

Prunus laurocerassus Mili. 
(Karayemiş)

Rhododendron panticum L.  
(Mor çiçekli orman gülü)

Robinia pseudoacacia L. 
(Yalancı akasya)

Ruta graveolens L. (Sedefotu)

Sambucus ebulus L. (Mürver)

Sambucus racemosa L. 
(Kırmızı meyveli Avrupa 
mürveri)

Solarium dulcamara L. (Yaban 
yasemini)

Symphoricarpus albus L. (İnci)

Taxus baccata L. (Porsuk)

Thuja sp. (Mazi türleri)

Viburnum sp. (Kartopu)
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Wisteria sinensis L. (Mor 
salkım)

Tablo 1. Okul Bahçelerinde Kullanılmaması Gereken Bitkiler (Önder ve Akay, 2018)

•	 Gürültü kaynağı oluşturabilecek olan yol, işyeri gibi olumsuz noktalardan soyutlayıcı da olmalıdır. Bahçe-
nin yola yakın bölümlerinde toz ve gürültüyü önlemek amacıyla yeşil doku kullanılmalıdır. 

•	 Gerekli olan yerlerde istenmeyen rüzgar, güneş gibi iklimsel ve istenmeyen görüntü gibi çevresel faktörleri 
önlemek için bitkisel perdeler tesis edilmelidir. 

•	 Dinlenme faaliyetlerine yönelik olarak tüm mevsimlerde kullanılabilen, bitkiyle bütünleştirilmiş mekanlar 
yaratılmalıdır.  

•	 Oyun alanı çevresinde alçak bitkiler, arka kısımlarda geniş yapraklı büyük gövdeli ağaçlar, herdemyeşil 
ağaç ve çalılar kullanılmalıdır. 

•	 Bahçelerin çevrelenmesinde yapısal materyallerle birlikte bitkisel materyallere de yer verilmelidir. 

•	 Çocuğun koşup oynadığı alanlarda, kayma tehlikesi yaratacak türler tercih edilmemelidir. 

•	 Herdemyeşil ağaç ve çalılar bütün bir yıl bahçenin yeşil kalması açısından kullanılmalıdır. 

•	 Bahçede, öğrencilerin sınıf dışı eğitim görebilecekler, oyun oynayabilecekleri, çeşitli kutlama ve gösteriler 
için kullanılabilecek çim alanlara da yer verilmelidir. 

•	 Çocuklar çalı grupları arasında koşmayı severler. Çalıların uzun ömürlü olması amacıyla, çalı grupları ara-
sında küçük patika ya da taş plak yollar yapılmalıdır. 

•	 Çocuklar dinlenme duvarları boyunca koşmayı ve saklanmayı da severler. Duvar önündeki bitkilerin tahri-
bini önlemek için duvar ile çalılar arasında iki tuğla genişliğinde bir yol gereklidir. 

Okul binasının girişinde; bakımı kolay, mevsime ve iklim bölgesine uygun çiçeklerden oluşan düzenleme ya-
pılmalıdır. Özellikle kent merkezlerindeki okul bahçelerinde çiçek gruplarına yer verilmelidir.  

Okul bahçelerinde kullanılabilecek bitkisel materyaller geniş yapraklı ağaçlar (Tablo 2), iğne yapraklı ağaçlar 
ve çalılar (Tablo 3) ve geniş yapraklı çalılar (Tablo 4) olmak üzere aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Geniş Yapraklı Ağaçlar
 

Bitki Adı (Latince)
 
Bitki Adı (Türkçe) Bitki Adı (Latince) Bitki Adı (Türkçe)

Acer campestre Ova Akçaağacı Melia azedarach Tesbih ağacı

Acer negundo Dişbudak yapraklı 
akçaağaç

Paulawnia 
tomentosa

Pavlonya

Acer palmatum 
‘’Atropurpureum’’

Kırmızı yapraklı Japon 
akçaağacı

Prunus ceracifera Süs eriği

Acer pseudoplatanus Dağ akçaağacı Prunus domestica Erik

Aesculus hippocastanum Beyaz çiçekli atkestanesi Prunus persica Süs şeftalisi

Aesculus x carnea Pembe çiçekli atkestanesi Prunus serrulata Süs kirazı

Albizzia julibrissin Gülibrişim Quercus 
ithaburensis 

Palamut meşesi

Betula pendula Sarkık dallı huş Robinia 
pseudoacacia 
‘Umbraculifera’ 

Top akasya

Catalpa bignonioides Katalpa Salix alba Ak söğüt

Cersis siliquastrum Erguvan Salix babylonica Salkım söğüt

Fraxinus angustifolia Adi meyveli dişbudak Sophora japonica Japon soforası

Gleditschia triacanthos Gladiçya Tilia argentea Ihlamur

Magnolia grandiflora Büyük çiçekli manolya Malus floribunda Süs elması
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Tablo 2. Okul Bahçelerinde Kullanılabilecek Geniş Yapraklı Ağaçlar (Karakaya ve Kiper, 2013)

İğne Yapraklı Ağaçlar ve Çalılar

   

Bitki Adı (Latince)
 
Bitki Adı 
(Türkçe)

   
Bitki Adı 
(Latince)

 
Bitki Adı 
(Türkçe)

Abies bornmuelleriana Uludağ göknarı Picea abies Avrupa ladini

Cedrus atlantica Atlas sediri Picea orientalis Doğu ladini 

Cedrus atlantica ‘Glauca’ Mavi Atlas 
sediri

Picea pungens Mavi ladin

Cupressus arixonica ‘Glauca’ Mavi servi Pinus nigra Karaçam 

Cupressus arixonica 
‘Fastigiata’

Top servi Pinus pinea Fıstık çamı

Cupressus arixonica ‘Glauca’ 
spiral

Spiral servi Taxus baccata Porsuk

Cupressus sempervirens Adi servi Thuja 
occidentalis

Batı mazısı 

Juniperus oxycedrus Katran ardıcı Thuja orientalis Doğu mazısı

Tablo 3. Okul Bahçelerinde Kullanılabilecek İğne Yapraklı Ağaçlar ve Çalılar (Karakaya ve Kiper, 
2013)
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Geniş Yapraklı Çalılar

   
Bitki Adı (Latince)

 
Bitki Adı (Türkçe)

   
Bitki Adı (Latince)

 
Bitki Adı (Türkçe)

Abelia x grandiflora Abelya Hydrangea 
macrophylla

Ortanca

Berberis thubvergii 
‘Atropurpurea’

Kırmızı yapraklı kadın 
tuzluğu

Jasminum officinale Beyaz çiçekli 
yasemin

Berberis vulgaris Japon kadın tuzluğu Lagerstroemia indica Oya ağacı

Buddleia davidii Kelebek çalısı Ligustrum 
ovalifolium

Top kurtbağrı

Buxus sempervirens Şimşir Ligustrum vulgare Adi kurtbağrı

Camellia japonica Kamelya Pittosporum tabira Pitosporum

Callistemon linearis Fırça çalısı Punica granatum Süs narı

Euonymus japonicus 
‘Aureo-pictus’

Ortası sarı alacalı 
papaz külahı

Spirea japonica İspir

Euonymus japonicus 
‘Elegantissima Aureus’

Kenarları sarı alacalı 
papaz külahı

Tamarix parviflora Ilgın

Forsythia x intermedia Altınçanak Viburnum opulus Kartopu

Tablo 4. Okul Bahçelerinde Kullanılabilecek Geniş Yapraklı Çalılar (Karakaya ve Kiper, 2013)

SONUÇ

Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme, çeşitli sorunlar yaratmakta ve bunun sonucunda da açık ve 
yeşil alanlara olan gereksinim daha da artmaktadır. Bu nedenle, özellikle büyük kentlerde, yoğun yapı istilası-
na uğramış olan kısımlardaki okullar, ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, okul alanlarının planlan-
masında, okulun bütünü ile kentin yeşil alan sistemi içindeki yerine dikkat edilmeli, özellikle yoğun yerleşme 
alanlarında bulunan okullar için daha yüksek yeşil alan standartları saptanmalıdır. 

Kentsel açık yeşil alanların en önemli öğeleri olan okul bahçelerinin, fonksiyonel ve estetik bakımdan yararlı 
olabilmeleri için, kullanım amacına uygun bitkisel tasarım yapılması gereklidir.  

Okul bahçelerinin tasarımında peyzaj mimarları etkin olmalıdırlar. Belirlenen mevcut sorunların iyileştirilmesi 
amacı ile okul yönetimleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve bakanlıklar bilgilendirilmeli, aynı zamanda 
tasarım aşamasında, mekan kullanıcılarının, özellikle de çocukların aktif rol alması sağlanmalıdır. 
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TÜRK BAHÇELERİNİN PEYZAJ SANAT TARİHİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

Büşra ONAY1, Esra Mirza2, Yasemin Gülşah ULUÇINAR3

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Isparta / Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Isparta / Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Isparta / Türkiye

Öz: Tarihsel süreç içerisinde bahçe; insanların günlük hayatlarının vermiş olduğu monotonluktan kurtulup, do-
ğayla sıkı ilişkiler kurabilecekleri bir çeşit sığınak olarak görülmektedir. Başlarda etrafı çevrilmiş alan olarak 
tanımlanan bahçe; zamanla, belirli sınırları olan ve insanlar tarafından amaçlara göre planlanıp düzenlenmiş, 
insanların doğaya daha yakın olma ihtiyacı ile oluşturdukları bir çeşit yaşam alanı haline gelmiştir. Günümüz 
bahçelerine temel oluşturan tarihsel süreç içerisindeki bahçeler incelendiğinde, bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
yapılmış bahçe örneklerine rastlanmaktadır ve bu bahçeler bulundukları döneme ya da yer aldıkları ülkeye 
göre isimlendirilmektedir. Orta Asya’da etkinlik gösteren İslam Bahçeleri de süreç içerisinde gelişim göster-
miş bahçeler arasından yer almaktadır. Kendi içerisinde Türk Bahçeleri, İran Bahçeleri ve İspanya Bahçeleri 
olarak ayrılmaktadır. Türk yaşam biçimi ve birikiminin zaman boyutunda mekâna yansımasının en güzel ör-
neklerini oluşturan Türk bahçeleri, Orta Asya’dan günümüze uzanan bir kültür köprüsüdür. Farklı dönemlerde 
yapılan bahçeler; o dönemin sosyal, kültürel, siyasi, geleneksel, ekonomik ve dini göstergelerinin bileşeni 
durumundadır. Kültürel birikimin yaşam mekânlarını biçimlendirme sürecinde canlı ve cansız materyalin bir 
arada kullanıldığı ve sosyal boyutunun yanı sıra çevresel ve ekolojik boyutu ile de önemli ip uçlarına sahip bu 
mekânların konu ile ilgili çok farklı meslek disiplinleri için bilgi kaynağı olduğu da bir gerçektir. Bu çalışma 
kapsamında ele alınacak olan Türk Bahçelerinin, tarihsel gelişimi ve tasarım özellikleri irdelenecektir. Türk 
bahçesi örnekleriyle zenginleştirilecek olan çalışmada yapısal ve bitkisel unsurları hakkında bilgiler verilecek-
tir.

Anahtar Kelimeler:  Peyzaj, Sanat, Bahçe, Türk Bahçeleri 

GİRİŞ 

Manzara anlamına gelen Peyzaj, Fransızca “paysage” kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. İngilizce karşılığı 
“Landscape”, Almanca karşılığı ise “Landschaft” tır (Korkut vd., 2010: 15). Herhangi bir alanın görünümünü 
ve o görünümü oluşturan tüm parçaları ifade eden peyzaj, hem etrafımızda bulunan çevreyi görüş biçimimize 
hem de o çevrenin kendisine referans vermektedir (Güler, 2018: 130).

Peyzaj ya da çevre düzenleme kavramının geçmişi, tarih öncesi devirlere kadar uzanmaktadır. O devirlerde, 
kendilerine yaşama mekânı hazırlamak amacıyla doğa içine yerleşen insanlar, çevrelerini ihtiyaçlarına göre 
kullanmaya başlamışlardır. İnsanlığın doğuşu ile başlayan küçük ölçekli çevre düzenlemesi, tarih boyunca 
bilinçli veya bilinçsiz, pozitif veya negatif yönde gelişerek günümüzdeki geniş ölçekte çevre düzenlemesi kav-
ramının gelişmesine yol açmıştır. İnsanların avlanma ve göçebe yaşamı giderek terk edip, toprağa bağlanarak 
tarımı bir geçim kaynağı olarak seçmesiyle, bahçe örnekleri de ortaya çıkmaya başlamıştır (Korkut vd., 2010: 
39). 

Gültekin (1991)’e göre bahçe; kültür mirasının önemli bir bölümü, insan, doğa ilişkilerinin yansıtıcısı, ideal 
bir dünyanın tasarlandığı mekan olarak tanımlanmaktadır. Küçük veya büyük, çevreye açık veya içe dönük 
avlu veya bahçeler olsun, hepsi tarihin belli dönemlerinde toplumun yaşama koşullarını, ekonomik ve kültürel 
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düzeyini yansıtan, ülkenin iklim ve arazi özelliklerinin biçimlendirildiği mekânlar olmuştur (Kuş Şahin, 2008: 
21; Khabbazi ve Erdoğan, 2012).  

Bahçelerin; kullanılan malzeme yönünden zaman içinde kaybolabilecek bitki, tuğla, ahşap gibi daha az kalıcı 
malzemelerden oluşturulması, günümüzde eski medeniyetlere ait bahçe örneklerini görmemizi güçleştirmiş 
hatta imkansız hale getirmiştir. Bu özellikleri nedeniyle, önemli bahçe örneklerinin çoğu, ancak tuvallere, 
duvarlara, çömleklere işlenmiş resimler, rölyefler ile bunlar hakkında yazılmış eser ve hitabelerden öğrenile-
bilmektedir. Ayrıca son yıllarda geliştirilen arkeolojik kazılar, su altı çalışmaları, bozulmadan kalabilmiş bahçe 
örneklerinin bulunmasını sağlayabilmektedir (Gültekin, 1991; Kuş Şahin, 2008).

Tarihsel süreç içerisindeki bahçe örnekleri incelendiğinde, ortaya çıktığı döneme veya ülkeye göre şekillendiği 
ve isimlendirildiği görülmektedir. Mezopotamya, Mısır, İran, Eski Yunan ve Eski Roma’da ilk bahçe örnekleri-
ne rastlanmıştır. Peyzaj sanat tarihi çalışmalarında incelenen bu bahçeler; İlkçağ’da Bahçe Sanatı, Ortaçağ’da 
Bahçe Sanatı, Rönesans Bahçeleri, Uzakdoğu Bahçeleri, İslam Bahçeleri, İngiliz Bahçeleri, Son Dönem Bah-
çeler olarak gruplandırılmaktadır (Korkut vd., 2010).

İslam bahçeleri denilince başta Türkler, İranlılar, İspanyollar ve Arapların oluşturduğu, dünyanın büyük bir 
bölümüne yayılmış milletlerin kendine özgü bahçeleri akla gelmektedir. Bu bahçeler, sözü edilen her milletin 
gelenek, görenek ve sanat görüşleriyle ortaya çıkmıştır (Korkut vd., 2010: 58). Çalışmaya konu olan Türk 
Bahçeleri de İslam Bahçelerinin bir kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ile kimlik kazanan Türk bahçesi, Anadolu’nun zengin bitki dokusuyla su 
kaynaklarının birlikte kullanılması ve İslam bahçe kültürünün, Anadolu’ya özgü iklim ve coğrafi koşullara 
göre biçimlendirilmesine dayanmaktadır (Özdemir, 2015: 321).

TÜRK BAHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

10. yüzyıldan sonra yavaş yavaş İslamiyet’e girmeye başlayan Türklerde bahçe; ideal bir avcılık yeri yani 
bir koruluk, orman olarak kullanılmıştır. 13. yüzyılda Selçukluların Anadolu’da bir güç olmasından sonra, 
sultanların Anadolu’nun değişik bölgelerinde yaptırdıkları saraylarda bahçeler, geniş alanlara yayılmıştır ve 
bu dönemde özellikle avlulara önem verilmiştir (Ertin ve Zülfikar, 2016: 49). İlk külliye yapılanmalarının da 
görüldüğü Selçuklu Dönemi’nde dini, sosyal ve kültürel yapılar oldukça önem kazanmıştır. İnşa edilen yazlık 
ve kışlık saray yapıları çok sayıda avluya sahip olmuş, geniş bahçeler içinde konumlandırılmışlardır. Su ve 
manzaraya önem veren Selçuklu dönemi bahçe ve açık mekan kültürü saray bahçe ve avluları, av korulukları, 
av hayvanları parkları, gülistanlar/gül bahçeleri, büyük kentsel bahçeler ve hasbahçeler şeklinde biçimlendi-
rilmiştir (Erdoğan, 2016: 5).

14. yüzyıl sonunda Anadolu’da bir imparatorluk haline gelen Osmanlılarda bahçe anlayışı; daha büyük ölçekli 
halka açık doğal parklar, mesire yerleri, çayır alanları gibi örneklerde görülürken, aynı zamanda daha içe dö-
nük ve küçük ölçekli olarak konak ve konutların etrafında da yerini almıştır (Ertin ve Zülfikar, 2016: 49). Os-
manlı Dönemi’nde külliyeler çevresinde gelişim gösteren Anadolu kentlerinin bahçeleri, şehir görüntüsünde-
dir ve yoğun yeşil dokuya sahiptir. Doğa ile bütünleşmiş kent silüetinde kimi zaman büyük çınar grupları kimi 
zaman servi ağaçları belirleyici olmuştur (Erdoğan, 2016: 5). Batı etkisinin görülmeye başlandığı 18. yüzyıla 
kadar sadelik ve yararlılığın ön planda tutulduğu bahçelerde, dönemin en önemli yapıtları arasında Topkapı 
Sarayı ve bahçeleri yer almaktadır. 18. yüzyılın başları ise, Türk bahçesi üzerinde Batı etkisinin görülmeye 
başlandığı dönemdir ve bu devir ‘Lale Devri’ olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde bir taraftan küçük ölçekli 
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bahçelerde, doğa ile uyumlu doğal formların kaynaştığı bir düzen görülürken, büyük ölçüdeki bahçelerde ya-
bancı etkiler yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır (Ertin ve Zülfikar, 2016: 50). Batı etkisi, 18. yüzyıl 
sonundan itibaren hız kazanmış, devletin ileri gelenlerine ait saray, köşk ve kasır bahçeleri, Rönesans ve Barok 
akımlarının etkisinde düzenlenmeye başlamıştır (Kaşif, 2010: 3). İnformal Türk Bahçesine, aks ve simetri 
girmiş, yabancı türler ve polikrom renk kullanımı ile bir nevi Barok Bahçesi karikatürize edilmiştir (Akgül 
Gök vd., 2016: 82). Ayrıca yine bu dönemin ayırt edici bir yanı da, su oyunlarının zenginleştirilmesidir. 19. 
yüzyıl sonunda, Türk bahçe kültüründe abartılmış ‘natüralist’ eğilim etkisi ortaya çıkmıştır. İstanbul’daki bir-
çok saray ve kasır bahçelerinin Rönesans ve Barok etkisindeki parter ve su öğeleri, yerlerini doğal biçimdeki 
düzenlemelere bırakmıştır. Bu yüzyılın öne çıkan eserleri ise Yıldız Parkı ve Dolmabahçe Sarayıdır. 20. yüz-
yılın başlarında ise bahçelerdeki su kullanımında klasik fıskiyeli mermer havuzların yerini, grotto ve şelaleler 
almıştır. Bahçelerde oturma-dinlenme elemanı olarak ise doğal görünümlü “rüstik” veya grotesk özelliklerde 
bahçe köşkleri yer almıştır (Ertin ve Zülfikar, 2016). 

Tarihsel süreçte örneklerine bakıldığında, Türk Bahçelerinin büyük bölümünün zamana yenik düştüğü ve si-
linip yok olduğu görülmektedir. Zaman içerisinde değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşan bahçeler 
hakkında; geçmişe ışık tutan minyatürler, gravürler, rölyefler, duvar freskleri ile yazılı kaynaklar sayesinde 
fikir sahibi olmak mümkündür (Kaşif, 2010: 4).

TÜRK BAHÇELERİNİN TASARIM ÖZELLİKLERİ

Türk Bahçeleri, Batının ve diğer İslam bahçelerinin aksine, katı bir geometrik düzen içerisinde olmayıp, daha 
sade, doğal ve mütevazi bir düzenleme içerisindedir. Türk mimarisi gibi sade bir güzelliğe sahip olan Türk 
bahçelerinde ilk önem verilen şey mantıktır, estetik-süs sonra gelmektedir (Ertin ve Zülfikar, 2016: 50). Türk 
bahçelerinin genel düzenleri ve bahçelerde kullanılan yapısal ve bitkisel öğeler, bahçelerin tasarım özellikleri-
ni oluşturmaktadır. Bu özellikler; Türk Bahçelerinin yapısal özellikleri ve Türk Bahçelerinin bitkisel özellikle-
ri başlıkları altında incelenmiştir. 

Türk Bahçelerinin Yapısal Özellikleri

Bahçelerde kullanılan yapısal elemanlar; ekolojik şartlara ve bölgenin geleneksel özelliklerine ve bahçe sa-
hibinin sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Fakat genel olarak Türk bahçelerinde 
bulunan yapısal bahçe elemanları; oturma birimleri, bahçe duvarları, su elemanları, kapılar, merdivenler, taşlık 
vb. şeklinde özetlenebilir (Kuş Şahin ve Erol, 2009: 173). 

 Kullanılan yapı malzemesinde yalınlık söz konusu olup, çok sayıda yapı gerecinin bir arada kullanımı söz 
konusu değildir. Bahçe, konstrüksiyon açısından güçlüdür. Bahçe köşkü, döşeme, duvar, çeşme, havuz, kanal 
gibi yapısal öğeler sade ancak nitelikli yapı gereci ile inşa edilmiştir (Erdoğan, 2016: 10).

 Yollar, genellikle yeşil alanlardan biraz yüksekte ve bordürle ayrılmış şekildedir. Kullanılan döşeme türleri; 
büyük doğal taş döşeme, çakıl, Arnavut kaldırımı, beton veya sıkıştırılmış topraktır. Döşemeler, havuz çevre-
sinde veya konut çevresinde genişleyerek teras şeklini akmıştır (Merdoğlu Bilaloğlu, 2004: 5). 
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Resim 1: Türk Bahçesi Örnekleri1

 Bahçede kot farkı olan yerlerde çoğunlukla merdiven ve basamaklardan yararlanılmıştır. Genellikle taştan 
olan merdivenler geniş değildir. Yolların, havuzların, setlerin kenarları çoğu zaman demir, taş veya mermerden 
yapılmış korkuluk ve parmaklıklarla çevrilidir (Kuş Şahin ve Erol, 2009: 174).

 Türk bahçelerinde bahçe zemini ya doğal kaplamasıyla ya da toprak olarak bırakılmıştır. Konuta yakın 
bölüm ile havuz, çeşme başı gibi belirgin alanlar taş, mozaik ve benzeri malzeme ile kaplanmıştır (Aslanoğlu 
Evyapan 1972: 44).

 Türk bahçeleri, gezinti bahçesinden çok dinlenme-oturma bahçesidir. Bunun için bahçenin hemen her çeki-
ci veya uygun bulunan yerinde, oturma ve dinlenme olanağı sağlanmıştır. Oturma yerleri, sade bir taş sofadan 
ya da zengin bir bahçe köşkü şeklindedir (Ertin ve Zülfikar, 2016: 51).

 Türk bahçelerinde suyun kullanımı çeşme, şadırvan, havuz ve çağlayanlar şeklinde olmuştur. Suya hareket, 
fıskiyeler ve çağlayanlar ile kazandırılmıştır. Havuzlar genellikle dört köşe ya da kare şeklindedir. Havuz de-
rinlikleri 1–1.5 m dir (Karahan, 2005: 222).

 Türk bahçesinde su, vazgeçilmez bir tasarım bileşenidir. Genelde zemin seviyesinde tasarlanan havuzlarda 
kare, dörtgen, sekizgen, çokgen, dairesel ya da dilimli formlar kullanılmıştır. Havuzların yanı sıra su ögesi 
olarak kanallar ve su çanakları da yaygın olarak kullanılmıştır. Su bazen durgun su yüzeyi, bazen de fıskiyeler 
ile hareketlendirilmiştir (Erdoğan, 2016: 10). 

Resim 2: Türk Bahçesi Örnekleri1
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 Doğal malzeme ile taştan ya da tuğla-taş kullanılarak oluşturulan bahçe duvarları, genellikle almaşık teknik 
kullanılarak inşa edilmiştir. Bazen bu duvarlarda, boya ve kalem işlerine rastlanmaktadır1

 Eski Türk çadır kültürüne dayanan bahçe köşkleri, Türk bahçesinin özgün yapılarından biridir (Ertin ve 
Zülfikar, 2016: 51).  Çokgen, kare, daire gibi merkezi plan şemasına sahip, yarı açık bir mekandır ve farklı 
biçim ve formlarda tasarlanmışlardır (Erdoğan, 2016: 10). Konumu, çevredeki manzaranın en iyi şekilde izle-
nebilmesi için uygun bir yer seçilerek belirlenmiştir (Ertin ve Zülfikar, 2016: 51).

Türk Bahçesinin Bitkisel Özellikleri

 Türk bahçesi bitkisel tasarım kapsamında polikrom/çok renkli değil, monokrom/tek renklidir (Erdoğan, 
2016: 9).

 Türk bahçelerinde bitkisel materyallerin kullanımları incelendiğinde, bitkilerin türü ne olursa olsun birey-
sel olarak kullanımının yaygın olduğu, bitkilerin birbirlerine çok bitişik dikilmedikleri görülmektedir (Walla-
ce, 2007: 221).

 Türk bahçelerinde bitkilerin işlevsel özelliği açısından bitki tür seçiminde; gölge, koku ve renk etkileri 
yanında, meyve ve sebzelerinden yararlanmak amacı ile de türlere yer verilmiştir. Bu da bahçenin ekonomik 
anlamda da değerlendirildiğinin bir göstergesidir (Erdoğan, 2016: 9). Türk bahçelerinde ağaçların önemli bir 
rolü vardır. Özellikle meyve ağaçları tercih edilir ve en küçük bir evin bahçesinde bile mutlaka bir erik, kayısı, 
dut veya kiraz ağacı bulunurdu (Ertin ve Zülfikar, 2016: 50).

 Bahçelerde meyve ağaçları dışında, bulunduğu yörenin doğal türlerine de yer verilir ve fonksiyonellik ön 
planda tutulurdu (Ertin ve Zülfikar, 2016: 50). Bazı mekânları daha tanımlı ve kimlikli ya da korunaklı kılmak, 
gölge sağlamak amacı ile çoğu bahçede Platanus orientalis (Çınar), Tilia cordata (Ihlamur), Aesculus hippo-
castanum (Atkestanesi), Celtis australis (Çitlenbik), Pinus pinea (Fıstık çamı), Quercus sp. (Meşe), Daphne 
sp. (Defne), Fraxinus excelsior (Dişbudak) gibi türler, bu anlamda en yaygın kullanılan türler olmuştur (Erdo-
ğan, 2016: 9; Ertin ve Zülfikar, 2016: 50). 

Resim 4: Türk Bahçesi Örnekleri2

1  http://www.plantdergisi.com/prof-dr-murat-yazgan/turk-bahce-sanati.html
2  https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g293974-d294547-i36848163-Topkapi_Palace-Istanbul.

html  
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 Bahçe sınırı ve duvar önlerinde gerek mahremiyet sağlama gerek görüntü ya da gürültü perdeleme amacıy-
la yoğun bitkisel kullanımlara yer verilirken, iç kesimlerde gölge ve estetik değerleri doğrultusunda informal 
düzende kullanılmışlardır. Ağaçlar, daima doğal gelişimi ve habitusu ile serbest bırakılmış, yapay ve geometrik 
biçimlere sokulmamıştır (Erdoğan, 2016: 9).

 Yapı yakın çevrelerinde çim parterler oluşturularak hem yapı cepheleri perdelenmemiş hem de görsel bağ-
lantı kesilmemiştir. Gerek bina giriş kapıları gerekse bahçe giriş kapıları, bitkisel materyal kullanımı ile vur-
gulanmıştır (Erdoğan, 2016: 9).

 Çiçeklerin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu bahçelerde; gül, lale, sümbül gibi Türk kültüründe sembolik 
öneme sahip türlerin yanında nergis, karanfil, fulya, şebboy, şakayık ve sardunya gibi türler yaygın olarak 
kullanılmıştır. Çiçekler, özellikle havuz ve bina çevrelerinde tek tür ve tarhlar halinde yer almışlardır (Ertin ve 
Zülfikar, 2016: 50).

Resim 5: Türk Bahçesi Örnekleri1

 Türk bahçesinde Osmanlı sultanlarının gücünü sembolize eden ağaçlar, çiçekler, meyve ağaçları ve sebze 
alanları yanında hayvan varlığı da önemli olmuş; farklı türler ve barınma birimleri bu bahçelerde yer almıştır. 
Özellikle farklı kuş türlerinin barındığı yapılar, kuşluklar, kuş evleri ve kuşların habitatı olacak biçimde dü-
zenlenmiş, su ve uygun bitki türlerini içeren kuşluk bahçeleri de bu kültürün önemli bir bileşenidir (Erdoğan, 
2016: 9).

SONUÇ 

Peyzaj sanat tarihi açısından incelendiğinde, günümüze kadar gelen eserleri ile Türk bahçeleri önemli bir yere 
sahiptir. Gerek bitkisel gerekse yapısal özellikleri ile diğer bahçe sanatlarından ayrılarak bir kimlik oluştur-
maktadır. Türk bahçelerine genellikle Osmanlı ve Selçuklu mimarisine sahip olan saraylarda, köşklerde ve ko-
naklarda rastlanmaktadır. Bu dönemlerde konutun bir parçası olarak görülen bahçeye verilen önem, bahçelerin 
büyüklüğünden de anlaşılmaktadır. Öyle ki bahçeler farklı bölümlere ayrılarak farklı isimlerle anılmaktadır. 

Giderek batının etkisi altına giren Türk bahçeleri, özelliklerini de kaybetmeye başlamıştır. Dolayısıyla günü-
müze geldiğimizde bir Türk bahçesi örneğine ulaşmak oldukça güçtür. Çünkü bu bahçeler, zamanla tasarım 
özelliği olarak gösterilen bazı fonksiyonlarının ortadan kalkması ya da yeni fonksiyonlar eklenmesiyle, kim-
liklerini kaybetmişlerdir. Bu yüzden günümüze ulaşan Türk bahçesi örnekleri, Türk kültürünü yansıttığı için 
birer miras niteliğindedir. Bizlere ve pek çok meslek disiplinine düşen görev, bu bahçelerin de kimliklerini 
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kaybederek yok olamamaları için onların özelliklerini kaybetmeden korumak ve gelecek nesillerinde kültürü-
müzü öğrenmeleri için sürdürülebilir bir şekilde kullanmaktır. 
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA GAZ GİDERME İŞLEM SÜRESİNİN METAL KALİTESİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uğur AYBARÇ, Ezgi YILDIRIM, M. Demre KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan DOĞDU, Bora YAY

CMS Jant ve Makine San A.Ş., İzmir / Türkiye
Öz: Döküm yöntemi ile üretim yapan işletmeler için eritilmiş metal kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi 
nihai üründe beklenen mekanik ve metalürjik özelliklerin elde edilmesi açısından büyük bir önem taşımak-
tadır. Alüminyum alaşımları sıvı halde çok yüksek hidrojen çözebilme yeteneğine sahiptir fakat katılaşma 
sırasında bu çözünürlük oldukça düşmektedir. Sıvı metalden uzaklaştırılamayan hidrojen katılaşma sırasında 
porozitelere neden olarak mekanik özelliklerin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle alüminyum döküm 
sürecinde gaz giderme işlemi büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada alüminyum döküm ala-
şımlarında (A356) ergitme işlemi sonrasında uygulanan gaz giderme (metal treatment) işlem süresinin metal 
kalitesi üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Bu çalışmanın uygulama adımında ergitilmiş alüminyum alaşımı 
için aynı tür ve sabit miktarda gaz giderme flaksı kullanılarak 5 farklı karıştırma işlem süresi (570 sn., 490 sn., 
330 sn., 280 sn. ve 240 sn.) uygulanmıştır. Her bir işlem sonrası çekme test numuneleri ve azaltılmış basınç 
testi (reduced pressure test - RPT) numuneleri alınmıştır. Üretilen çekme test numuneleri T6 ısıl işlemine tabi 
tutulmuştur. İşlem sonrasında çekme test numuneleri alınarak mekanik özellikler ölçülmüştür. Ayrıca RPT 
numuneleri ile yoğunluk indeksi (density index – DI) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çekme test numuneleri 
DIN EN ISO 6892-1 normuna göre hazırlanırken çekme testi DIN EN 10002-1 normuna göre Zwick Z100 
model çekme test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çekme çubuklarının kırık yüzeylerinde yapılan tara-
malı elektron mikroskop (SEM-scanning electron microscope) incelemeleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda Carl Zeiss 300VP marka taramalı elektron mikroskop cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında özellikle gaz giderme işlem süresindeki artışın üretilen 
numunelerin mekanik ve metalürjik özellikleri üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu görülmüştür. Çekme 
test sonuçları kullanılarak hesaplanan kalite indeksi verileri de karşılaştırıldığında gaz giderme işlem süresin-
deki artışın kalite indeksi değerinde artış meydana getirirken standart sapma değerlerinde azalma meydana 
getirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Gaz Giderme İşlem Süresi, Kalite İndeksi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son 20 yıl içinde alüminyum alaşımlarının kullanımı özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde yaygın 
bir şekilde artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri alüminyum alaşımları kullanılarak üretilen nihai 
ürünlerde mekanik özelliklerden herhangi bir şekilde ödün vermeden toplam ağırlıkların azalmasıdır (Aybarç, 
2018: 190-200). Ancak alüminyum özellikle ergitildiği ortamda bulunan havadan bile etkilenerek hızlı bir 
şekilde oksitlenme eğilimi göstermektedir. Yapı içerisine giren oksit, inklüzyon ve hatta çözünmüş haldeki 
hidrojen metal kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Alüminyum içerisinde yer alan bu bileşenler katılaş-
ma anında yapı içerisinde yer alarak mekanik özellikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle herhangi 
bir döküm işlemi yapmadan önce ergimiş haldeki metalin kalitesinin belirlenmesi büyük bir öneme sahiptir. 
Ancak ergitilmiş haldeki alüminyumun metal kalitesini belirlemek için tek bir cihaz bulunmaması nedeniyle 
birden fazla cihaz kullanılarak analizler gerçekleştirilmektedir (Djurdjevic, 2010: 63-76). Döküm işleminden 
önce metal kalitesinin belirlenmesi hem nihai üründen beklenen mekanik özelliklerin garanti altına alınması 
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sağlayacak hem de olası bir metal kalitesizliğinden kaynaklı hatalı ürün üretiminin önüne geçilmiş olacaktır. 
Bu durum üretilen ürünlerin fire olma olasılığını düşüreceği gibi kalitesizlik maliyetini de azaltacaktır.

AMAÇ 

Jant üretimi prosesinde ergitilmiş haldeki alüminyum alçak basınç döküm tezgahına verilmeden önce gaz 
giderme işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlem sırasında sıvı metal içerisine verilen flakslar ile yapı içindeki 
oksit ve inklüzyonların giderilmesine ayrıca çözünmüş haldeki hidrojenin gaz giderme programında kullanılan 
azot veya argon gazı ile yüzdürülerek uzaklaştırılmasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle gaz giderme işlemi 
alüminyum ergitme prosesinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada 
literatürde bahsedilen metal kalitesi ölçüm yöntemleri kullanılarak gaz giderme işlem süresinin metal kalitesi 
üzerindeki etkisi incelenmiştir.

KAPSAM

Metal kalitesinin belirlenmesi ile ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalarda mekanik özelliklerin belirlene-
rek kalite indeksinin (Tiryakioğlu, 2013: 217-222, Czekaj, 2016: 25-28) hesaplanmasının yanı sıra metalürjik 
incelemeler ile ilgili de detaylar mevcuttur. Gerçekleştirilen bu çalışmada literatürde bahsedilen yöntemler 
incelenerek metal kalitesinin belirlenmesi kapsamında mekanik ve metalografik açıdan oluşturulan deney seti 
kullanılmıştır.

YÖNTEM

Deneysel uygulamalar kısmında ergitilmiş olan alüminyum miktarı, gaz giderme işleminde kullanılan flaks 
türü ve miktarı her bir deneme için sabit tutulmuştur. Böylece sadece gaz giderme işlem süresindeki değişimin 
üretilen numuneler ile metal kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Gaz giderme süresi ve üretilen numunelere 
ait kodlama detayları Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Numune kodlarına göre gaz giderme işlem süresi

Numune Kodu Gaz Giderme İşlem Süresi (sn)

Prog-1 570

Prog-2 490

Prog-3 330

Prog-4 280

Prog-5 240

Gaz giderme işlemi tamamlandıktan sonra her bir potadan azaltılmış basınç testi (reduced pressure test - RPT) 
numuneleri 10 mbar (dross test) ve 40 mbar (inklüzyon testi) olacak şekilde alınmıştır1. Bu testlerin değerlen-
dirilmesi aşamasında; 10 mbar olarak alınan numunelerin yüzeyleri karşılaştırılır. Eğer numune yüzeyi Şekil 1 
a’daki gibi görünüyorsa numune içinde oksit yapılarının olduğu ifade edilir. Ancak yüzey Şekil 1 b’deki gibi 
görünüyorsa metalin temiz olduğu ifade edilir.

https://docplayer.biz.tr/1970054-Aluminyum-surekli-levha-dokumunde-sivi-metal-kalitesinin-olculmesine-
iliskin-yontemler-ve-bir-uygulama.html
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(a)                        (b)

Şekil 1: a) kirli metal, b) temiz metal

40 mbar olarak alınan numuneler Şekil 2 a ve b’de görüldüğü gibi ortadan ikiye bölünür. Bu testte gaz giderme 
prosesinin etkinliği değerlendirilebilir. Ayrıca detaylı inceleme için özellikle gaz giderme sonrası alınan numu-
ne de SEM incelemeleri yapılarak flaks yada oksit kalıntılarının olup olmadığı incelenir.

 

(a)                   (b)

Şekil 2: a) kirli metal, b) temiz metal

Gaz giderme işlemi sonrasında elde edilen ergimiş haldeki alüminyum alaşımının mekanik özelliklerini be-
lirleyebilmek için bir jantın geometrisini simüle edecek şekilde tasarlanan döküm kalıbı kullanılmıştır. Her 
bir gaz giderme işlemi sonrasında 320 ℃ ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş döküm kalıbına döküm yapılarak 
çekme test numuneleri üretilmiştir. Şekil 3 kullanılan kalıbın döküm öncesini ve sonrasını göstermektedir. 
Üretilen çekme test numuneleri T6 ısıl işlemine tabi tutulmuştur. 
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(a)                                     (b)

Şekil 3: a) döküm öncesi (ön ısıtma işlemi uygulanmış kalıp), b) döküm sonrası

Çekme test numuneleri DIN EN ISO 6892-1 normuna göre hazırlandı ve çekme testi DIN EN 10002-1 normu-
na göre Zwick Z100 model çekme test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Çekme test sonuçları kullanılarak Formül 
1’e göre kalite indeksi (QI) değerleri hesaplanmıştır (Tiryakioğlu, 2013: 217-222, Czekaj, 2016: 25-28).

QI = UTS + K * log (elongation)…………………………………………………………….....Formül 1                          

UTS: çekme test gerilmesi, K: sabit (A356 alaşımı için 150 Mpa’dır)

Ayrıca çekme çubuklarının kırık yüzeylerinde yapılan taramalı elektron mikroskop (SEM-scanning electron 
microscope) incelemeleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda Carl Zeiss 
300VP marka taramalı elektron mikroskop cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Deneysel çalışmalarda üretilen RPT numunelerine ait sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. 10 mbar, 40 mbar numune test sonuçları

Bu sonuçlara göre gaz giderme işlem süresinin azalması metal kalitesine olumsuz etki etmektedir. En 10 mbar 
numuneler göz önüne alındığında gaz giderme işlem sonrasında işlem süresinin azalmasının metal kalitesini 
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bununla birlikte Prog-5 ile üretilen 40 mbar numuneye SEM incele-
mesi yapılmıştır. Şekil 4 SEM incelemesi sonucunu göstermektedir.
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Şekil 4: a) SEM analiz görüntüsü, b) EDS sonucu

SEM çalışmasında numune üzerinde özellikle oyuk şeklinde olan kısımlardan fotoğraflar alınmış ve EDS ana-
lizi yapılmıştır. EDS analizi sonucuna göre bu bölgelerde gaz giderme işleminde kullanılan flaksın içeriğine 
rastlanmıştır. Bu durum özellikle flaks miktarının sabit olmasına karşılık işlem süresinin ilave edilen flaksın 
aktif olarak kullanılamadığının bir göstergesidir. 

Mekanik test sonuçları kullanılarak oluşturulan grafikler Şekil 5’de verilmektedir. Bu grafikler genel olarak 
değerlendirildiğinde uygulanan gaz giderme işlem süresinin azalması ile birlikte mekanik özelliklerin de düş-
tüğü görülmektedir. Nihai ürünün mekanik özellikleri özellikle metal kalitesinden doğrudan etkilendiği bilinen 
bir gerçektir. RPT testlerinde elde ettiğimiz sonuca göre çekme test sonuçlarının da paralel olması özellikle 
metal kalitesini belirlemede kullanılan RPT testlerinin de doğrulunun bir göstergesi niteliği taşımaktadır. 
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            (a)                                                                                     (b)

  

              (c)                                                                                     (d)

Şekil 5: Çekme test sonuçları; a) Akma (yield strength), b) Kopma (ultimate tensile strength), c) Uzama 
(elongation), d) Kalite İndeksi (QI)

SONUÇ

Aynı miktar ergitilmiş alüminyum alaşımı, flaks tipi ve miktarı kullanılarak farklı gaz giderme işlem süresi 
uygulanarak üretilen numunelerin incelendiği bu çalışmada gaz giderme işlem süresinin üretilen metal kali-
tesinde doğrudan etkili olduğu ortaya konulmuştur. Üretilen RPT numuneleri ve gerçekleştirilen çekme test 
sonuçlarına göre de kalite indeks değeri gaz giderme işlem süresinin artması ile yükselmektedir. Aynı zamanda 
standart sapma değerinde de düşme elde edilmektedir.

KAYNAKÇA 

Aybarç, U., Yavuz, H., Dışpınar, D., Seydibeyoğlu, M.Ö., (2018). The Use of Stirring Methods for the Produc-
tion of SiC-Reinforced Aluminum Matrix Composite and Validation Via Simulation Studies. International 
Journal of Metalcasting, 13: 190-200.

Djurdevic, M.B., Odanovic, Z., Pavlovic-Kristic, J., (2010). Melt Quality Control at Aluminum Casting Plants, 
Association of Metallurgical Engineers of Serbia, 16(1): 63-76.



827

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Tiryakioğlu, M., Campbell, J., (2013). Quality Index for Aluminum Alloy Casting, AFS Transactions, 13: 217-
222.

Czekaj, E., Zych, J:, Kwak, Z., Garbacz-Klempka, A., (2016). Quality Index of the AlSi7Mg0.3 Aluminium 
Casting Alloy Depending on the Heat Treatment Parameters, Archives of Foundry Engineering, 16(3): 
25-28.

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://docplayer.biz.tr/1970054-Aluminyum-surekli-levha-dokumunde-sivi-metal-kalitesinin-olculmesine-
iliskin-yontemler-ve-bir-uygulama.html (E.T. 12.09.2019)



828

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

POSSIBLE IMPACTS OF CHEMICAL INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT PLANT 
EFFLUENT WATER MIXED WITH ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE EQUALIZATION TANK 

WASTEWATER    
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Abstract: In this study, the characterization and biological treatability of a chemical industry producing orga-
nic peroxide, initiator, accelerator and dye dryers and its biological treatability and dilution factor when mixed 
with OSB(organized industrial Zone) waters were investigated. After sampling, the samples were delivered to 
the laboratory and stored in a refrigerator at 4oC according to standard methods and laboratory analyzes were 
performed as soon as possible. The biological treatability tests were carried out using a batch reactor. Catalysts 
and composite materials produced in the plant were used in many sectors such as paint, plastic, chemical and 
petrochemical, rubber. The production of the enterprise includes chemicals, initiators, accelerators and ca-
talysts used in polyester and paint industries. The COD pollution concentrations of the mixture produced in the 
chemical plant effluent and O.S.B influent wastewater were 1634, 1397, 1345 and 1420 mg / l, respectively. 
The sulfate concentrations of both plant wastewater mixtures were 634, 468, 432 and 484 mg / l, respectively. 
This wastewater was not toxic to microorganisms. In the biological treatment process in a pilot scale semi-
batch reactor with a volume of 5 m3, the COD value decreased from 10030 mg/l to 6400 mg/l at the end of the 
8th day.

Keywords: Chemical industry, Organized industrial zone, COD, Biological treatment

1.Introduction

In this study, the effects of industrial wastewaters when mixed with organized industrial zone wastewaters were 
investigated. Samples that had been treated with chemical treatment as wastewater were fed to this reactor. 
During the experiment, the wastewater was fed to the reactor, the necessary nutrient solutions were added and 
aeration process was started. Wastewater samples were taken from the reactor at certain time intervals and 
COD removal efficiencies were determined.

Chemicals used in production: Dimethyl Phthalate, Hexylene Glycol, Hydrogen Peroxide, Methyl Ethyl Ke-
tone, Polyethylene Glycol, Toluol, Dimethyl 2-Methylglutirate (IRIS), Acetyl Acetone, Diacetone Alcohol, 
Diethylene Glycol, Dimethyl Phthalate (DMP), Propylene Glycol, Cyclohexanone Tert Butyl Alcohol, Di Iso-
butyl Phthalate, Isododecane, Methyl Ethyl Ketone, Methyl Iso Butyl Ketone, Isononoyl Chloride, Caustic, 
Polyethylene Glycol, Sodium Sulfate, Sodium Bicarbonate.

The main advantages of sequential batch reactor (SBR) are higher amount of active biomass, more sludge and 
simple and flexible operation independent of sludge settling characteristics (Tombola  et al., 2019). In addition, 
sequential batch biological reactors are generally considered to be a suitable technology to achieve simultaneo-
us nitrification-denitrification in the same reactor(Ma et al., 2017SBR is a biological process designed to treat 
a wide range of domestic and industrial wastewater (Wilderer, 2001).

The pollution profile of the OSB needs to be determined during the installation of the treatment plant. The 
pollution profile and the general wastewater characterization of the OSB are determined and according to this 
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characterization, the facilities that need to be pre-treated and the general treatment need is determined accor-
ding to the current regulations. (Eker et al., 2004).

As a result of this study, an organized industrial wastewater characteristic has been made and the possible ef-
fects of wastewater from industries mixed with organized industrial wastewater have been determined.

2. Materials and Methods

In this study, biological and chemical properties of a sample chemical factory wastewater were measured. In 
this facility, the water from the chemical treatment was subjected to biological treatment. Biological treatment 
unit a pilot scale reactor was used with an active volume of 5 m3 with a volume of 7 m3. The wastewater was 
supplied to the reactor at a flow rate of 25.6 l / h. Samples were taken for 8 days respectively and COD analysis 
was performed. In this study, the biological treatability of the effluent of the chemical plant was tested. Charac-
terization of wastewater from organized industrial zone where wastewater from this facility will be provided 
is also made. Both wastewaters were mixed at different flow rates and COD and sulfate concentrations of 
the mixing water were calculated. When this biologically treatable wastewater is introduced to the organized 
industrial zone biological wastewater treatment plant, its possible effects are revealed.  Wastewater analysis 
was carried out according to Standard Methods in the wastewater accredited laboratory. Biological treatment 
studies were carried out in the pilot scale reactor in the facility. Mixing ratios of both wastewaters and COD 
and sulfate analyzes were measured at the present plant.

3. Results

3.1 Water Use in the Facility

The water usage in the facility was approximately 250 m3/day and industrial and domestic wastewater was 
generated.

The facility employs 100 personnel and the daily wastewater flow rate per capita is 100 liters / day. Maximum 
amount of domestic wastewater: 100 * 100 liters = 10 m3/day. The domestic wastewater generated was suppli-
ed to the Chemical wastewater treatment plant located within the facility.

3.2. Process Water

Approximately 240 m3 of industrial wastewater is generated daily and the chemical wastewater will be treated 
in the treatment plant and will be delivered to the O.S.B. sewage line.
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Table 1. Water Mass Balance

Purpose of usage Source Wastewater 
Formation 
Location

Amount of Water 
Used (m3/day)

Amount of 
Wastewater (m3 /
day))

Industrial Groundwater 
and recycling 
water and 
network

Process 240 240

Domestic Ground water 
and network

Toilet and Sink 10 10

Total 250 250

 Chemical Wastewater Treatment Plant effluent and OSB ınfluent (equalization) point of the sample taken from 
the analysis for the required parameters. 

Table.2. Wastewater characteristics of chemical factory effluent and OSB equalization tank

Analysis 
Parameters

Chemical Factory
Chemical 
Treatment Effluent 
Analysis Result

OSB Equalization
 Tank Analysis Result

SKK Regulation
Table 19 (2 hours)

Suspended Solids mg/l 111 175 ≤200

Florur mg/l 30.36 10.36 ≤15

Chrome VI mg/l <0.1 <0.1 ≤0.5

Total Phosphorus mg/l 1.32 4.2 ≤2

Total Kjeldahl
nitrogen

mg/l 3.8 50 ≤20

Chemical Oxygen
Requirement

mg/l 15249 1043 ≤400

pH mg/l 7.25 7.09 6-9

Color Pt-
Co

4 388.5 ≤280

Sulfate mg/l 10146 220 ≤1500

Total cyanide mg/l <0.01 <0.01 ≤1

Oil and Gres mg/l 94 24.8 20

Copper(Cu) mg/l 0.005 0.011 ≤3

Mercury mg/l <0.00008 <0.0008 --
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Zinc mg/l 0.888 0.94 ≤5

Iron mg/l 0.014 0.042 ≤10

Cadmium mg/l 0.001 0.005 0.1

Lead mg/l 0.011 0.026 ≤2

Total Chrome mg/l 0.011 0.017 ≤2

3.3. Mixing Wastewaters

Table3: The results obtained according to different flow rates in the effluent Waste waters of the facility 
and the inlet wastwaters of O.S.B.

Qmax: 6000 (m3/day)(Q Industry+QOSB)

Chemical Factory Organized Industrial Zone Wastewater 
Mixture

Flow (m3/
day)

COD 
(mg/lt)

COD x Flow
  (kg/day)

Flow 
(m3/day)

COD (mg/lt) COD x Flow
  (kg/day)

COD (mg/lt)

  
250 15248    3812 5750 1042 5992 1634

Flow (m3/
day)

Sulfate 
(mg/lt)

Sulfate x 
Flow(kg/day)

Flow 
(m3/day)

Sulfate(mg/
lt)

Sulfate x 
Flow
(kg/day)

Sulfate (mg/
lt)

250 10146 2537 5750 220 1265 634
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Table4: The results obtained according to different flow rates in the effluent wastewaters of the facility 
and the inlet wastewaters of O.S.B.

Qmax: 6000 (m3/day)

Chemical Factory Organized Industrial Zone Wastewater 
Mixture

Flow (m3/
day)

COD 
(mg/lt)

COD x Flow
  (kg/day)

Flow 
(m3/day)

COD (mg/lt) COD x Flow
  (kg/day)

COD (mg/lt)

  
150 15248 2287 5850 1042 6096 1397

Flow (m3/
day)

Sulfate 
(mg/lt)

Sulfate x 
Flow(kg/day)

Flow 
(m3/day)

Sulfate(mg/
lt)

Sulfate x 
Flow
(kg/day)

Sulfate (mg/lt)

150 10146 1522 5850 220 1287 468

Qmax: 9385 (m3/day)

Chemical Factory Organized Industrial Zone Wastewater 
Mixture

Flow (m3/
day)

COD 
(mg/lt)

COD x Flow
  (kg/day)

Flow 
(m3/day)

COD (mg/lt) COD x Flow
  (kg/day)

COD (mg/lt)

  
200 15248 3050 9185 1042 9571 1345

Flow (m3/
day)

Sulfate 
(mg/lt)

Sulfate x 
Flow(kg/day)

Flow 
(m3/day)

Sulfate(mg/
lt)

Sulfate x 
Flow
(kg/day)

Sulfate (mg/lt)

200 10146 2029 9185 220 2021 432
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Table5: The results obtained according to different flow rates in the effluent waters of the facility and 
the inlet waters of  O.S.B.

Qmax: 9385 (m3/day)

Chemical Factory Organized Industrial Zone Wastewater 
Mixture

Flow (m3/
day)

COD 
(mg/lt)

COD x Flow
  (kg/day)

Flow (m3/
day)

COD (mg/lt) COD x Flow
  (kg/day)

COD (mg/lt)

  
250 15248 3812 9135 1042 9519 1420

Flow (m3/
day)

Sulfate 
(mg/lt)

Sulfate x 
Flow(kg/
day)

Flow (m3/
day)

Sulfate(mg/lt) Sulfate x Flow
(kg/day)

Sulfate (mg/lt)

250 10146 2537 9135 220 2010 484

3.4. Biological Treatment

The biological package treatment unit has a volume of 7 m3 and its active volume is 5.0 m3. 25.6 L wastewater 
per hour was delivered to the system as semi-batch. As shown in the table, samples were taken for 8 days with 
one day intervalsAt the end of the 8th day, the COD value decreased from 10030 mg / l to 6400 mg / l. The 
concentration of bacteria in the reactor is 2500 mg / l. The BOI/N/ P ratio is set to 100/5/1.

Table 6. COD exchange in semi-batch biological treatment system

Influent
1.day 2.day 3.day 4.day 5.day 6.day 7.day 8.day

COD
(mg/l)

10030 9200 7600 7200 -- 7370 6800 6400

pH
8.43 7.98 7.21 7.05 6.88 6.71 7.21

As a result of another biological treatment experiment performed in this system, COD value of inlet wastewa-
ter was measured from 12000 mg / l to 2900 ppm at the end of 11th day. When 2.0 g / l, 4.0 g / l and 5.0 g / l 
activated carbon were added to the biological treatment plant having a COD of 2900 mg / l, COD values of 
2500, 2300 and 1850 mg / l were obtained respectively.
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7. Discussion

As it can be seen from the tables, KOI and Sulphate values obtained by mixing the effluent of the Chemical 
Wastewater Treatment Plant into the balancing pool of the biological wastewater treatment plant belonging to 
O.S.B.

As shown in Table 2, Table 3, Table 4 and Table 5, when the chemical effluent the chemical plant and the inlet 
wastewater of the O.S.B were mixed, the COD pollution concentrations of the resulting mixture were found to 
be 1634, 1397, 1345 and 1420 mg / l, respectively. The sulfate concentrations of both plant wastewater mixtu-
res were 634, 468, 432 and 484 mg / l, respectively. Considering the capacity of the organized industrial zone 
biological wastewater treatment plant and the flow rates to the treatment, the wastewater amount generated in 
this plant was very small (150-250 m3 / day) and due to its high dilution with organized inlet water, an impor-
tant It does not cause COD and sulfate load.

Within the facility, especially in the elimination of COD parameter, studies are continuing and it is planned 
to invest in biological waste water treatment plant and / or anaerobic treatment plant to the existing chemical 
waste water treatment plant. Although this situation is not clear, studies are continuing within the framework 
of cooperation with the university and the type of investment will be decided according to the result.

Accordingly, when the plant effluent water is supplied by chemical treatment, there is no heavy metal at the 
treatment outlet and also the hydrogen peroxide material in the waste water will be beneficial in the color 
removal of the OSB waste water, the color of the chemicals used in the OSB treatment will decrease. It was 
determined that the water would be beneficial in color removal and the color would be more clear. Therefore, 
the OSB treatment plant will also help to reduce costs. 

 When the existing OSB biological wastewater treatment plant capacity is taken into consideration and the 
characterization of the wastewater coming from other plants is evaluated, it is seen that the wastewater from 
this plant can be treated in the OSB Biological Wastewater Treatment Plant based on the analyzes presented 
in this study. Furthermore, as a result of biological studies, it was observed that these waters are not toxic and 
do not kill bacteria.

REFERENCES

Tombola, R., Buttiglieri, G., Auset, M., Gonzalez-Olmos, R. Recycled corrugated wire hose cover as biologi-
cal carriers for greywatertreatment in a sequential batch biofilm reactor. Journal of Environmental Mana-
gement, 240 (2019), 475–484.

Ma, W., Han, Y., Ma, W., Han, H., Zhu, H., Xu, C., Li, K., Wang, D., 2017. Enhancednitrogen removal from 
coal gasification wastewater by simultaneous nitrification anddenitrification (SND) in an oxygen-limited 
aeration sequencing batch biofilm reactor. Bioresour. Technol,244(2017),84-91.

Wilderer, P.A., Irvine, R.L., Coronszy, M.C. Sequencing Batch Reactor Technology, IWA Publishing.

Eker, A., Çiner, F. Sivas Organize Sanayi Bölgesinde atıksu karakterizasyonu ve arıtma alternatifleri. DEU 
Müh.Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, 2004,6(3), 97-112.



835

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

YEŞİL SENTEZ İLE NANOMALZEME ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ VE KULLANIM 
ALANLARI

Nurşah KÜTÜK1, Sevil ÇETİNKAYA2 

1-2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas/Türkiye
Öz: Nanobilim, modern bilimdeki en önemli araştırma ve geliştirme alanlarından biridir. Son yıllarda, nano-
teknoloji araştırması, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, eczacılık ve tıpla ilgili disiplinler arası bir tekno-
loji olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlere alternatif olarak ortaya çıkan, verimli, ucuz, çevre dostu 
ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan Yeşil Sentez, nano malzeme üretimi alanında önemli bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Yeşil çay, siyah çay, zencefil, zerdeçal, nar, limon, gül suyu, ıspanak, karanfil, tarçın gibi 
bitkilerin özütlerini kullanarak, demir, kalay, bakır, çinko, palladyum, mangan, gümüş ve altın gibi pek çok 
metalin ve oksitli formlarının nanoparçacık sentezi ile uygulamalarının yanısıra karbon temelli bir malzeme 
olan grafen oksitin indirgenmesi gibi çeşitli uygulamaları da içeren pek çok çalışma bulunmaktadır. Bitkilerin 
yaprakları, gövdeleri veya köklerinin içerdiği toplam fenolik asit, flavonoid, tanin, terpen, kumarin, likopen, 
vitamin, karotenoid ve antosiyanin gibi fitokimyasallar indirgeyici ajan olarak kullanılmaktadır. Hazırlanan 
nanoparçacıklar, gaz sensörü, boya ve atık giderimi, adsorpsiyon ve ilaç salım sistemi gibi pek çok farklı alan-
larda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yeşil Sentezde kullanılan bitki ve mikroorganizmaların indirge-
yici ajan olarak kullanılmasının sebeplerini araştırarak, Yeşil Sentezi etkileyen sıcaklık, pH, karıştırma süresi, 
özüt derişimi gibi parametreleri ve kullanıldığı uygulama alanlarını açıklayarak incelemektir. Bu derleme ha-
zırlanırken ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenerek Yeşil Sentezin avantaj ve dezavantajları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Yeşil Sentez, Metal Nanoparçacıklar, Polifenol

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Yunanca bir kelime olan nano ön eki ‘cüce’ anlamına gelmektedir [Madhumitha, 2013]. Nanoteknoloji mo-
leküler seviyede maddeyi kontrol edebilmeyi sağlayan bir bilimdir. Nanoteknolojideki muazzam büyüme, 
nanobiyoteknoloji, kuantum noktaları, yüzeyle geliştirilmiş Raman saçılması ve uygulamalı mikrobiyoloji gibi 
malzeme bilimi ve mühendisliğinde yeni temellerin ve uygulamaların önünü açmıştır. Nanoparçacıklar özel-
likleri bakımından fiziksel ve kimyasal farklılığa yol açar[Iravani 2011].  Nanoteknoloji 1-100 nm aralığında 
parçacık büyüklüğüne sahip malzemeler üretmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır[Erdoğan, 2019]. Nanoparçacık 
sentezinde genellikle iki yaklaşım (Şekil 1) bulunmaktadır; yukarıda aşağıya ve aşağıdan yukarıya yöntemler. 
Yukarıdan aşağıya yönteminde yığınlar yavaş yavaş nanoboyuta ayrılırlar. Aşağıdan yukarıya yaklaşımında 
ise, atomlar nanometre aralığında moleküler yapılara birleştirilir. Aşağıdan yukarı yaklaşım, nanoparçacıkların 
kimyasal ve biyolojik sentezlerinde yaygın olarak kullanılır. Nanoparçacıkların fiziksel doğasını değiştirirken, 
yığın malzemenin özellikleri farklıdır. Nanoparçacıkların çeşitli alanlardaki uygulamaları, büyüklüklerine, şe-
killerine ve kristallerine göre belirlenir. Bu nedenle, nanoparçacıkların farklı boyut ve şekillerde sentezi nano-
teknolojide bir zorluktur[Madhumitha, 2013]. 
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Şekil 1. Nanoparçacık üretimindeki yaklaşımlar[Madhumitha, 2013]

Son yıllarda Yeşil Sentez olarak isimlendirilen yöntemde, toksisiteye neden olan pek çok zararlı indirge-
yici kimyasal ile bitki özütleri, vitaminler, şeker, biyo dağılabilir polimerler ve mikroorganizmalar yer 
değiştirmiştir[Kalaiselvi, 2015, Kharissova, 2013]. Bu sentezlerdeki özütlerden elde edilen ana aktif indirge-
yici ajan polifenoldür [Kharissova, 2013].

Son yıllarda araştırmacılar çeşitli bitki ekstraktları kullanarak MnO2 (mangandioksit) [Hashem, 2018],  ZnO 
[Suresh, 2015],demir oksit,  Fe2O3, Fe3O4 , FeOOH, Fe0 [Kütük, 2018], FeO, kalay oksit (SnO2), kurşun oksit, 
gümüş [Tavaf, 2015], altın, bakır oksit (CuO), palladyum [Kalaiselvi, 2015], seryum (IV) oksit, seryum diok-
sit, titanyum oksit, nano ZnCuFe nanoparçacığı, kobalt ferrit (CoFe2O4), alüminyum oksit (A2O3) ve magnez-
yum (Mg) ve kükürt nanoparçacığı gibi pek çok metal ve metal oksit nanoparçacığı üretmiştir[Salem 2016].

Bu çalışmada bitki özütü kullanarak nanoparçacık oluşumu ve indirgeme mekanizması araştırılarak etken mad-
deler incelenmiştir. Sentezlenen nanoparçacıkların kullanım alanları ve sahip olduğu özellikler araştırılmıştır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı yeşil sentez kullanarak hazırlanan metal ve metal oksit nano parçacıklar ve indirgemeye 
uğrayan karbon temelli nano malzemelerin oluşum mekanizmasını, etkileyen faktörleri ve kullanım alanlarını 
incelemektir. Yeşil sentezde kullanılan bitki çeşitlerini tanıtarak faydalanılan özelliklerini ortaya koyarak kar-
şılaştırılmıştır. Atık ve boya giderimi, ilaç taşıyıcı molekül veya adsorbent olarak kullanılan nano parçacıkların 
kullanım alanları araştırılmıştır. 

KAPSAM

Son zamanlarda nanoteknoloji ve biyoteknolojinin tanışmasının önemini vurgulayan inorganik nanoparçacık-
ların biyolojik sentezi, nanomalzeme üretiminde çevreye duyarlı teknolojilere büyük önem vermiştir[Azizi, 
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2016]. Bu nedenle son yıllarda küçük boyutlu ve kristal yapıda metal oksit nanoparçacıklarının hazırlanması 
için yeşil ortamlı yöntemler kullanılmaktadır[Gholoobi, 2017]. Metal nanoparçacıkların küçük boyutlu ve 
büyük yüzey alanına sahip olmaları, eşsiz kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle elektronik, fotonik ve 
biyomedikal gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır[Saha, 2017]. Çeşitli fitokimyasallar bitkilerin yaprak, 
kök ve diğer gövdelerinden elde edilir. Reaktif oksijen grupları varlığında fitokimyasallar kinon formuna dö-
nüşürler. Bu nedenle potansiyel indirgeyicilerdir[Thakur, 2012]. Bitkilerin yanısıra inorganik nanoparçacıkla-
rın farklı formları bakteri ya da mantar kullanarak da sentezlenebilir[Azizi, 2016].

Şekil 2. Yeşil sentezle nanoparçacık üretimi[Madhumitha, 2013]

Bitkilerin metal iyonlarını indirgediği bilinmektedir. Bitki özleri gibi doğal indirgeyicilerin maliyeti düşüktür, 
kolay bulunabilirler ve biyo uyumlulukları yüksektir. Ayrıca kendi polifenolleri, karetonoidler, glukosinatlar, 
terpenoidler ve glutatyonlar çevre dostudur[Vizuete, 2016]. Terpenoid, polifenol, şeker, alkoloid, fenolik asit 
ve vitaminler de indirgeme kapasitesi olan bitki metabolitleridir [Makarov, 2014]. . Birincil antioksidan olarak 
fenolik bileşikler, oksidasyon azaltma tepkimeleri ile serbest radikallerle kolayca tepkimeye girebilir [Aydoğ-
du, 2019].

YÖNTEM

Yeşil sentez kolay uygulanabilir bir yöntemdir ve uygulanacağı malzemeye göre sentez sıcaklığı ve süresi 
farklılık gösterebilir. Diğer üretim yöntemleri sınıflandırılırsa; Sol-jel kimyasal sentez yöntemi, gaz faz sentez 
teknikleri (alev felci, elektro patlatma, yanma metotları), sonokimyasal yöntem, hidrotermal yöntem, termal 
buharlaştırma [Ma, 2009] gibi yöntemler bulunmaktadır[Khan, 2017]. 

Boya gideriminde sıkça kullanılan SnO2 nanoparçacıkları yeşil sentezle üretilebilmektedir. SnO2 nanoparça-
cıklar nanorotlar, nanoteller, nanotüpler, nanopul, nanolevha ya da gözenekli yapı gibi pek çok formda olabilir. 
Konuyla ilgili bir çalışmada Defnegiller ailesinden avokadonun (Persia americana) metanol içerisinde hazır-
lanan özütü, nanoparçacık üretiminde kullanılmıştır. Kalay klorür tuzunun (1 mM) sulu çözeltisiyle avokado 
özütünü 60 ⁰C’de 12 saat karıştırarak santrifüjle çöktürülerek, elde edilen çökelek 300 ⁰C’de fırında 2 saat 
kalarak nano pul şeklinde nanoparçacık üretimi yapılmış ve sonuçlar 4 nm civarında SnO2 nanoparçacıkları-
nın üretildiğini göstermiştir. Sentezlenen nanoparçacıklar ise toksik bir boya olan fenol kırmızısının giderimi 
uygulamasında kullanıldı [Elango, 2015].  Benzer bir çalışmada hünnap bitkisinin sulu özütüyle SnCl2.2H2O 
tuzunun 0.05 M çözeltisi oda sıcaklığında 30 dk karıştırılarak beyazdan kahverengiye renk değişimi görüldü. 
Daha sonra 80 ⁰C’de 30 dk karıştırıldıktan sonra çözelti santrifüjle çöktürüldü ve 500 ⁰C’de fırında 1 saat bek-
letildi ve bej renkli SnO2 nanoparçacıkları elde edildi. Elde edilen nanoparçacıklar metilen mavisi ve eriokrom 
siyahı-T boyalarının fotokatalitik giderimi çalışmalarında kullanıldı[Honarmand, 2019].  Issaabadi ve ark. 
(2016). Thymus vulgaris (kekik) yapraklarıyla hazırlanan sulu özütü kullanarak bakır nanoparçacık üretmiş-
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lerdir. Thymus vulgaris yapraklarındaki biyomoleküller CuSO4.5H2O tuzundaki, Cu2+ iyonlarını indirgeyerek 
nanoparçacığa dönüşüm sağlamıştır. Yaprakta bulunan flavonoidler sadece indirgemeyi değil aynı zamanda 
topaklaşmaya karşıda direnç de sağlar. Flavonoidler reaktif oksijen gruplarını doğrudan temizleyebilir. Feno-
lik bileşikler metallere bağlanabilen ve şelat etkisi gösteren hidroksil ve ketonik gruplara sahiptir[Issaabadi, 
2016]. Altın ağaç olarak bilinen bir sinameki türü olan Cassia fistula bitkisinin sulu özütünün kullanıldığı bir 
çalışmada ZnO nanoparçacıkları üretilmiştir. Bitki özütünün epikateşin, prosiyanidin B2, biflavonoid, trifla-
vonoid gibi pek çok türde fitokimyasal içerdiği literatür araştırmaları sonucunda belirlenmiştir. Aynı zamanda 
toplam fenolik asit ve flavonoid tayini yaparak içeriğin bileşenleri hakkında net bilgiler elde edilmiştir. Çinko 
nitrat tuzu ve özüt oda sıcaklığında karıştırılıp 400 ⁰C’de fırında ısıl işleme maruz bırakılmıştır. Elde edilen 
beyaz renkli ZnO nanoparçacıkların antioksidan ve antimikrobiyal analizleri yapılmıştır. Metilen mavisi bo-
yasının fotokalatalitik gideriminde nanoparçacıkların başarılı bir sonuca ulaştığı görülmüştür[Suresh, 2015]. 
Ayarlanabilir ve çok fonksiyonlu morfolojik,  fotonik ve spintronik özellikleri bulunan, yarı iletken özelliğe 
sahip [Ma, 2009, Thema, 2015] ZnO nanoparçacıklar boya giderimi, gaz sensör, ilaç salımı gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır[Vimala, 2017]. Manyetik nanoparçacıklar kanser terapisi ilaç/gen salımı, manyetik rezonans 
görüntüleme, ağır metal absorpsiyonu, kataliz gibi pek çok uygulamada kullanılmaktadır. Çözülebilir nişasta 
çözeltisi kullanarak, birlikte çöktürme yöntemiyle superparamagnetik demir oksit (Fe3O4) sentezlenen bir ça-
lışmada nişasta molekülleri indirgeyici ajan olarak kullanılarak organik-inorganik bir kaplama oluşturmuştur. 
Yapılan sitotoksisite analizleri nanoparçacığın toksik olmadığını göstermiştir [Gholoobi, 2017]. Benzer bir 
şekilde aminlenmiş nişasta kullanarak birlikte çöktürme yöntemine göre sentezlenen manyetik demir nanopar-
çacıkların, hedef ilaç olarak zerdeçal yüklemesi yapılarak karaciğer ve meme kanseri hücrelerindeki etkisinin 
incelendiği yine rapor edilen çalışmalardandır[Saikiaa, 2016]. Zerdeçal özütünün indirgeyici ajan olarak kul-
lanıldığı bir diğer çalışmada gümüş, bakır ve demir nanoparçacık, özüt ve metal tuzlarının oda sıcaklığında 24 
saat karıştırılmasıyla sentezlenmiştir. Elde edilen nanoparçacıkların biyouyumluluk analizleri hemoliz testiyle 
yapılmıştır. Ayrıca akciğer kanser hücresi hattı A549 ile Floresan mikroskobu kullanarak nanoparçacıklar in-
celenmiştir. Sonuçlar metal nanoparçacıkların A549 hücre hattını deldiğini ve Floresan mikroskobunda görün-
düğünü ortaya çıkarmıştır[Sankar, 2017]. Fesleğen özütü kullanarak sentezlenen bimetalik Au-Ag nanoparça-
cığının ise antidiyabetik etkisi olduğu rapor edilmiştir [Anand, 2017]. Pek çok metal ve metal oksitin farklı 
sentez sıcaklığı ve süresinde, çeşitli bitkilerin kök, yaprak ya da gövdelerinin özütleri kullanılarak nanoparça-
cık sentezlendiği pek çok çalışma bulunmaktadır [Ahmed, 2016, Kharissova, 2013]. 

 Son zamanlarda karbon temelli malzemelerden grafen oksitin indirgenmesi için de toksik (NaBH4, hidrazin 
gibi) ajanların yerine vitamin C, indirgeyici şeker, protein bovin serum albümin ve pek çok bitkinin özütü kul-
lanılmaktadır. Grafen oksitin kimyasal indirgenmesi sırasında indirgeyici ajanların toksik ve çevreye zararlı 
olması nedeniyle bitkisel indirgeme ajanlarının kullanılması daha avantajlıdır. Bu ajanlardan biri hidrolize 
edilebilir tannindir. Hem indirgeyici ajan hem de sabitleyici olarak eşzamanlı kullanılabilir. Yeşil ve siyah çay 
özütünden elde edilen çay polifenolü yoğunlaşmış taninin suda çözülebilir bir karışımını içerir. Çay polifenol-
leri suda çözülebilir, biyo dağılabilir ve biyo uyumludurlar. Çay polifenolleri grafen oksitin indirgenmesinde 
önemli bir ajandır [Wang, 2017].

BULGULAR

Nanoparçacıkların kullanım alanları oldukça geniştir. Fakat en çok kullanılan uygulama alanlarından atık gi-
derimi ve biyomedikal uygulamalar aşağıda verilmiştir.
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Atık Giderimi: Hava ve sudaki organik ve inorganik atıklar insan sağlığı açısından büyük bir problemdir[Khan, 
2017]. Aşırı nitrat varlığı nedeniyle suyun kirlenmesi ise su kalitesinde sorun teşkil etmektedir. Suyun toksik 
ve kanserojen bir hale gelmesi insan ve hayvan sağlığı için çok tehlikelidir. Bu nedenle, iyon değişimi veya 
tersini içeren çeşitli teknikler ozmoz, biyolojik denitrifikasyon, elektrokataliz ve kimyasal indirgeme işlem-
leri nitrat tedavisinde kullanılır [Wang, 2014]. Bu konuda nanoparçacıkların mükemmel kataliz ve iyi sensör 
özellikleri, büyük yüzey alanı ve yüksek reaktivite gibi özelliklerinden dolayı popülerdir ve adsorbent olarak 
kullanılabilirler. Küçük ve küresel şekilli nanoparçacıkların, çapı küçüldükçe yoğunlukları üssel olarak gelişir. 
Ayrıca çözeltideki nanoparçacık becerisi (çevikliği) daha fazla olur ve küçük boyutu ve büyük yüzey alanı 
nedeniyle çözeltinin tamamını tarayabilir. Bu benzersiz özelliklere sahip olan nanoparçacıklar sudaki kirletici 
atık maddelerinin gideriminde kullanılabilir. Organik atıklar nanoparçacıkların yüzeyinde absorplanır ve daha 
sonra yerçekimi veya manyetik kuvvetler ile giderilebilir. Bu nedenle nanoparçacıkların büyüklüğü, şekli ve 
morfolojisi çok önemlidir[Khan, 2017]. 

Biyomedikal Uygulamalar: Son yıllarda araştırmacılar özellikle antikanser uygulamalarında, kemoterapi ilaç-
larının nanoparçacıklar ile dağıtılması konusunda çalışmaktadır. Pasif ve aktif hedeflendirme yöntemleri dend-
rimer, lipozomlar, metal nano parçacıklar ve polimer miseller ile yapılabilmektedir. İlaç salım sistemi kanser 
tedavisi için teröpatik maddelerin en iyi dağılımına sahiptir. Özellikle altın ve gümüş nanoparçacıklar bu konu-
da önemli çalışmalara olanak sağlamışlardır[Khan, 2017]. Bakır, demir, çinko gibi metallerin de nanoparçacık 
formları biyomedikal uygulamalar içinde, ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılmaktadır[Sankar, 2017].

SONUÇ

Literatür araştırmaları yeşil sentez yönteminin son yıllarda popüler hale geldiğini göstermektedir. Bunun sebe-
bi bugüne kadar kullanılan pek çok kimyasalın toksik, kanserojen ve çevre kirliliğine sebep olan malzemeler 
olması olabilir. Kanser vakalarının gün geçtikçe artması ve çevre kirliliği bilim insanlarını alternatif ve doğal 
yollar aramaya teşvik etmiştir. Yeşil sentezle nanoparçacık üretiminin uygulanması kolay, maliyeti düşük, 
çevre dostu ve veriminin yüksek olduğunu göstermektedir. Sentez sırasında meydana gelen reaksiyonlar tam 
olarak aydınlanmamıştır. Bitkilerin sahip olduğu fitokimyasallara göre sentez sıcaklığı, süresi ve özüt derişi-
minin değiştiği düşünülmektedir. 
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HISTORY OF ARCHITECTURE FROM THE PERSPECTIVE OF ARCHITECTURE STUDENT
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Istanbul Okan University Department of Architecture (English) 4th Grade Student
Abstract: Until the present century, architecture has undergone various changes and has been influenced by 
different architectural disciplines. This accumulation of knowledge has contributed to the formation of the con-
cept of architectural history and has become an integral part of all architectural undergraduate education. Why 
is architectural history education needed? What are the gains of a student who is an architect candidate from 
the history of architecture? The concept of architectural history can be seen as the architectural accumulation 
of the world; It has witnessed many movements such as Baroque, Rococo, Romanesque, and the accumulation 
of the historical scene from these different points has always lead the future trends and understandings.  Arc-
hitectural Style is one of the main skills that an Architecture student can gain from the History of Architecture 
education. An architect candidate who research to the past and well analyzes the change and development of 
architecture in history gets benefit of this knowledge to play a leading role in his work on his own designs. 
It reflects light to the students’ search for a style that tries to follow and develop the past and to interpret or 
contradict it according to the era and to create their own architectural style. If we make an inference, history 
of architecture education; It is an inseparable part of the “Bachelor of Architecture Education” which gives the 
student the ability to think comprehensively, provides guidance on design, and grasps the relationship between 
society and architecture and strengthens this huge architectural archive.

Keywords: History of Architecture , Architecture Student, Perspective

INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK

Architecture is one of the oldest professions in the history of mankind related to production of all kind of de-
signed environment which living. Every subject that affects humanity and every phenomenon that changed it 
also affected architecture (1). Architect Louis I Kahn defined architecture as “Architecture is what nature can-
not make”. Architecture is a culture-dependent profession. Architects are people, culturally and socially, who 
watch what is going on all over the world, and they must tend to constantly improve themselves.

Nalçakan and Polatoğlu emphasised in their study which named “Education Of Architecture In The World And 
Comparison With The Analysis And Effect Of The Globalization To The Architectural Education”  techno-
logy in architecture education, new concepts, new insights should be closely monitored, the developing world 
should be followed; but an uniform model should not be created. In the context of adaptation to the changing 
world in the profession and education of architecture, we can take advantage of this phenomenon and taking 
advantage of the globalization movement as much as possible without losing or disrupting local values (1).

In the words of Lawson and Dorst: “Designers all have their own unique backgrounds and collections of skills, 
attitudes, values and interests. 

Then, Architecture, is like written history and literatüre a record of the people who produced it and it can be 
read in acomparable way. Architecture is a nonverbal form of communication, a mute record of the culture that 
produced it (2).

Until the present century, architecture has undergone various changes and has been influenced by different 
architectural disciplines. This accumulation of knowledge has contributed to the formation of the concept 
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of architectural history and has become an integral part of all architectural undergraduate education. Why is 
architectural history education needed? What are the gains of a student who is an architect candidate from the 
history of architecture?

The concept of architectural history can be seen as the architectural accumulation of the world; It has witnes-
sed many movements such as Baroque, Rococo, Romanesque, and the accumulation of the historical scene 
from these different points has always lead the future trends and understandings. For example, the perception 
that styles such as Roman, Greek Architecture and Gothic and Deconstructivist or Modernist movements have 
no connection with each other is very common. Contrary to this perception, it is possible to say that there is 
a clear connection. The existence of a classical, rule-bound and ornamental trend and its dominance over the 
architects of an era lead to those who escaped from the ornament, those who gave importance to simplicity, 
those who looked for the lesser ones, who demolished the mold forms and put into a deconstructivist style and 
the emergence of many opposing styles. A new architectural base is always nurtured by supporting and streng-
thening, reinterpreting it or looking at the architectural past in front of it, and creating a contrasting concept 
with an opposing understanding, and tries to create a perspective that is opened from the original or opposite 
to the original.

Architectural Style is one of the main skills that an Architecture student can gain from the History of Architec-
ture education. An architect candidate who research to the past and well analyzes the change and development 
of architecture in history gets benefit of this knowledge to play a leading role in his work on his own designs. 
It reflects light to the students’ search for a style that tries to follow and develop the past and to interpret or 
contradict it according to the era and to create their own architectural style.

If we make an inference, history of architecture education; It is an inseparable part of the “Bachelor of Archi-
tecture Education” which gives the student the ability to think comprehensively, provides guidance on design, 
and grasps the relationship between society and architecture and strengthens this huge architectural archive.

The connection of history to studio design is a key aspect for many students. Carola Hein  and Elise van Do-
oren in their study named “Teaching history for design at TU Delft: exploring types of student learning and 
perceived relevance of history for the architecture profession” some of the answers they receive from students 
are as follows; (3):

“I think history is the start, the basis of all design. You never start over again, you should always learn from 
your past.”

“History is essential. If you don’t know your history you can’t deal with the future. Every building has a con-
nection with its surrounding and so with the past and this can’t be ignored.”

“I think this role is underestimated, we should learn much more from the past to avoid similar mistakes in the 
future and to reflect on current times.”

“I think the role of history in the design practice is extremely important,especially because knowledge of the 
history of our practice can help with discovering the implications that the built environment had on society.”

“History is essential. If you don’t know your history you can’t deal with the future. Every building has a con-
nection with its surrounding and so with the past and this can’t be ignored.”
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                                               Heritage & Architecture triangle

(Figure was taken from reference 4)

In a study of Zijlstra named “Heritage & Architecture from a teachers and students perspective”  emphasised 
that “Heritage & Architecture is a triangle with the knowledge domains: Design + Cultural Value + Techno-
logy” (4).

It is concerned with the cultural or personal view on ‘good architecture’(5) .In all design projects in an exis-
ting context, the past will play a more or less important role(4). Even in the most innovative manifestation of 
architectural design, we must be aware that it holds a position against the legacy of the past, as well as a broad 
horizon of expectations for the future.

“Surely, if architectural history did not exist, we would be compelled  to invent it”

                                                                                                                 Turpin C. Bannister
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OXYGEN CONSUMPTION RATE (OTH) CHANGES IN INDUSTRIAL WASTEWATER DUE TO 
THE DILUTION FACTOR

Ali Rıza DİNÇER

Department of Environmental Engineering, Namık Kemal University, Çorlu, Tekirdag /  Turkey
Abstract: The aim of this study was to measure the oxygen consumption rate of activated sludge obtained 
from the organized industrial (OSB) activated sludge plant by diluting the wastewater of an organic peroxide 
producing plant. The oxygen consumption rate, which varies depending on the dilution factor, gives important 
information about the state (activity) of the sludge or the inhibition of the plant’s wastewater. In this experi-
ment, the mixture water was subjected to aeration. When the oxygen concentration of the activated sludge and 
wastewater mixture reaches the maximum value, the aeration process was terminated. In order to calculate the 
oxygen consumption rate, the oxygen consumption rate was calculated from the slope of the current curve. 
Oxygen consumption rate is generally mg/L.da. The inhibition rates of the present wastewater are calculated 
from the tested sample and the wastewater oxygen consumption that constitutes the inhibition. In general, 
difficult-to-decompose complex organic materials (high molecular weight, long chain) have low oxygen con-
sumption rates. As a result of this study, as seen from the oxygen consumption rate curves, the rate of oxygen 
consumption decreased as the dilution rate of the wastewater generated in the plant decreased. Adapted cultu-
res are of great importance for efficient operation in organized industrial wastewater. In case of 40% dilution 
of activated sludge obtained from the organized industrial wastewater treatment plant and the wastewater of 
the existing plant, oxygen utilization rate is 0.0012 mg O2/L.sn.

Key words: Organized industry, wastewater, oxygen consumption rate, inhibition

Introduction

There are many methods of inhibition tests in activated sludge. Ammonia consumption rate, nitrate consump-
tion rate, oxygen consumption rate are some of them. In environmental engineering, oxygen consumption 
rate and inhibition / toxicity detection is one of the most widely used methods. The microbial population in 
activated sludge is a heterogeneous population and operational changes in the system, flow, temperature and 
wastewater-water-variations affect yield (Gutierrez et al., 2002). The division of biodegradable COD into fast 
and slow biodegradable fractions is important to explain the dynamics of oxygen demand of activated sludge 
systems (Dold et al., 1980). In relation to the use of fast or slow biodegradable, it requires an optimal So / Xo 
ratio as a simple method to differentiate oxygen consumption (Ekama et al., 1986). Short-term oxygen demand 
is a valuable parameter for monitoring waste water and is particularly important in controlling activated sludge 
processes (Spanjers et al., 1991).

In this study, possible inhibition effect of industrial wastewater in organized industrial treatment units was 
investigated. As an inhibition test, oxygen consumption rate of activated sludge at different dilution rates at 
constant microorganism concentration was determined. If slow biodegradable wastewater was delivered to an 
organized industrial wastewater treatment plant, dilution factors and inert COD rates should be determined

Materials and Methods

In this study, wastewater from the activated sludge unit of the organized industrial treatment plant and was-
tewater from the current industrial chemical treatment effluent were mixed in certain ratios and oxygen con-
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sumption rates were measured. Firstly, oxygen consumption rate was found in organized industrial wastewater. 
Oxygen consumption rates were found by making 90%, 80%, 70%, 60%, 40% and 30% dilution of existing 
plant wastewater with wastewater from organized industry, respectively. Approximately the same bacterial 
mass was studied in each dilution experiment (2500 mg/L). After the necessary dilution of wastewater, the dis-
solved oxygen concentration was maximized by aerating the wastewater mixture. Aeration was interrupted and 
oxygen concentrations were measured over time (15,30,45,60,75,90,105,120,135 and 150 seconds). Dissolved 
oxygen concentrations over time were plotted and the oxygen consumption rate was determined from the slope 
of the graph. Oxygen measurements were made with portable oxygen device. All experiments were carried out 
in the research and development laboratories of the existing facility. The rate of oxygen consumption in the 
presence of biomass was calculated by the formula dC/dt = KLA (Cs-C) -QO2X (Kargı, 1995).

Results and discussion

In Figure 1, oxygen consumption rate was determined in the sample obtained from the activated sludge unit of 
the organized industrial wastewater treatment plant. After the dissolved oxygen concentration was maximized 
by wastewater aeration, the aeration process was stopped and the oxygen concentration against time was me-
asured. As seen in the figure, the oxygen concentration decreased from 4.97 to 3.73 mg / L at the end of 150 
seconds. Oxygen consumption rate from the slope of the current line was determined as 0.0091 mgO2/L.sec.

Figure 2 shows the rate of oxygen consumption when mixed with 100 ml of plant wastewater and 900 ml of 
activated sludge with organized wastewater. The dissolved oxygen concentration decreases from 5.18 mg/l to 
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4.13 mg/L after 150 sec. In case of 90% dilution of the existing industrial wastewater, oxygen consumption 
rate decreases. Comparing Figure 1 and Figure 2, oxygen consumption rates are 0.0091 mg O2/l.sec and 0.0077 
mgO2/L.sec.

Figure 3: Change of Oxygen Consumption Rate at 80% Dilution (200 ml wastewater + 800 ml OSB Activa-
ted Sludge). In this experiment, oxygen consumption rate was observed when 800 ml of organized industrial 
wastewater was mixed with 200 ml of wastewater. Comparing Figure 1, Figure 2 and Figure 3, oxygen con-
sumption rates of 0.0091 mg O2/L.sn, 0.0077 mgO2/L.sn and 0.0057 mg O2/L.sn were measured, respectively. 
As the amount of industrial wastewater increases, oxygen consumption rates decrease.



849

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

When industrial wastewater is diluted 70% with organized industrial wastewater, oxygen consumption rate 
of activated sludge microorganisms decreases. In this experiment, organized industrial wastewater containing 
300 ml wastewater and 700 ml activated sludge was mixed (Figure 4). Compared to Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 and 
Fig. 4, oxygen consumption rates were 0.0091, 0.0077, 0.0057 and 0.0056 mgO2/L.sn respectively. As the rate 
of industrial wastewater increases, oxygen consumption rates decrease.

Figure 5 shows the rate of oxygen consumption in case of 60% dilution of industrial wastewater. All dilution 
experiments were performed with approximately the same concentration of microorganisms in the study. As 
can be seen in other figures, the rate of oxygen consumption decreases over time. Oxygen consumption rate 
was calculated as 0.0052 mgO2/L.sn from the regression and correlation equation obtained from the graph slo-
pe. The initial dissolved oxygen concentration decreased from 5.58 to 4.86 mg/l at the end of 150 seconds. As 
the dilution rate of industrial wastewater decreases, dissolved oxygen consumption  decreases. 
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Figure 6 shows the change in oxygen concentration over time with a dilution of 40%. In all experiments, was-
tewater mixtures were aerated to a maximum oxygen concentration and then dissolved oxygen exchange over 
time was measured. As can be seen from the graph slope in Figure 6, the dissolved oxygen consumption rate 
is considerably reduced. At the end of 150 seconds, the oxygen concentration in the environment decreased 
from 5.06 mg/l to 4.69 mg/l. 
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In the last experiment, the dissolved oxygen concentration change over time in case of 30% dilution of the 
present wastewater is shown in Figure 7. Over time, the rate of dissolved oxygen consumption decreased 
considerably. When this wastewater was diluted to 30%, the reduction in oxygen consumption rate was 73% 
compared to the reference sample(organized industrial wastewater).

Figure 8 shows the oxygen consumption rate coefficient for all dilution rates. As can be seen from the figure, as 
the dilution rate of industrial wastewater decreases, oxygen consumption rate coefficient decreases. The oxy-
gen consumption rate of one liter of activated sludge taken from the organized industrial activated sludge unit 
was only 0.0091 mgO2/L.sn. In the case of 90%, 80%, 70%, 60%, & 40 and 30% dilution, oxygen consumpti-
on rates were determined as 0.0077, 0.0057, 0.0056, 0.0052, 0.0025 and 0.0012 mg O2/L.sec. As a result, the 
treatment of this industrial wastewater should be carried out with a very high dilution.
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YAPILARIN AŞAMALI ÇÖKÜŞ MEKANİZMASINI MODELLEMEDE VE YIKIM İŞLEMLERİNİ 
SİMÜLE ETMEDE KULLANILAN METODLAR ÜZERİNE İNCELEME

Jülide YÜZBAŞI1,   Haci Murat ARSLAN1 

1Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Adana / Türkiye
Öz: Yapıların kontrollü yıkımı ve çöküş mekanizması konusu gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tüm kamu ve 
özel bina türleri: kasırga, patlamalar, deprem, araç etkileri, yangınlar, insan hataları ve hatta terörist saldırıların 
neden olduğu beklenmedik olaylara maruz kalabilir. Bu tür olaylar bina yapısında yerel hasara neden olup et-
kinin olduğu anda veya ilerleyen zamanlarda yapıda çökmeye sebebiyet verebilir. Ayrıca dinamik performansı 
yetersiz yapılar deprem etkisi sonucu çökebilir veya kontrollü yıkımının yapılması gerekebilir. Ülkemizde dep-
remde hasar görmüş yapıların hızlı bir şekilde boşaltılıp kontrollü yıkımının yapılması gerekmektedir. Özel-
likle yüksek katlı yapıların yıkılmasında veya zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilecek tek yöntem 
patlayıcı ile kontrollü yıkım yöntemidir. Son yıllarda birçok ülkede yüksek katlı binalar, köprüler, silo yapıları, 
çelik yapılar vb. yapıların yıkılması için kontrollü patlatma tekniklerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Günümüzde mühendislik problemlerini çözmede ağırlıklı olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. 
Ancak bu yöntemde küçük parçalara ayrılan modelde her parçacık düğümlerle birbirine bağlanmıştır ve özel 
koşullar tanımlanmadığı sürece bu düğümler birbirinden ayrılmaz. Yıkım mekanizmasındaki parça kopmaları-
nı, kopan parçaların çevreyle etkileşimini incelemek ve bu durumun simülasyonunu elde etmek için yeni yön-
temler araştırılmaya başlanmıştır. Görece olarak yeni yöntemler olan ayrık elemanlar yöntemi ve uygulamalı 
elemanlar yöntemi özellikle büyük ölçekli yapıların yıkım mekanizmasını anlamlandırma kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada bahsi geçen yöntemler incelenmiş ve bunlarla ilgili karşılaştırmalar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kontrollü Yıkım, Simülasyon, Aşamalı Çökme, Patlatma, FEM, DEM, AEM

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yapıların patlayıcı ile kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesi özellikle yüksek katlı yapıların yıkılmasında ve/
veya zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilecek tek yöntemdir. Gün geçtikçe fiziksel problemleri 
matematiksel modellere dönüştürmede kullanılan yöntemlerle ilgili çalışmalar artmakta ve gelişmeler hız ka-
zanmaktadır. Ayrıca karmaşık modelleri çözümlemede kullanılan yüksek performanslı bilgisayarların kulla-
nımları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sayesinde günümüzde yapısal hesaplamalarda kullanılan 
yazılımlar, yapı hasar ve çökme durumlarını detaylı bir şekilde analiz etmeyi mümkün kılmaktadır. Böylelikle 
bina yıkım çalışmalarının öncesinde yıkım işlemi sürecinin nasıl işleyeceği gerçeğe uygun olacak şekilde ön 
görülebilmektedir. Bir yapının çöküşü belirli bir zaman alan, dinamik, aşamalı ve ilerlemeli bir süreçtir. Bu 
nedenle kontrollü/kontrolsüz yıkım konusunda “aşamalı” veya “ilerlemeli” çökme terimleri kullanılmıştır.

Bina yapılarının aşamalı çöküşü; doğrusal olmayan (nonlineer) malzeme davranışları, yüksek deformasyon, 
patlama, malzemeler arası dinamik etkileşim ve çarpışma içeren kompleks bir olgudur. Model kurulumunda ve 
problem çözümünde kullanılan yöntem ne kadar geliştirilirse geliştirilsin çöküş sürecinin simüle edilebilmesi 
için, yüksek işlemci kapasiteli bilgisayarlar gerekmektedir. Sonlu elemanlar (FEM), ayrık elemanlar (DEM), 
uygulamalı elemanlar (AEM) vb. çözüm yöntemlerinde yaşanan ilerlemeler ve bilgisayar işlem hızlarındaki 
gelişmeler aşamalı çökme problemlerinin çözülebilmesi için gerekli CPU (Central Processing Unit) zamanını 
azaltmaktadır (Elkholy ve ark, 2003). 
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Yaşanan birtakım kontrolsüz bina çöküşleri sonucu aşamalı çöküş konusunda yapılan araştırmalar son yıllarda 
yoğunlaşmıştır. 1968 yılında Londra’da bir gaz patlaması sonucu çöken Ronan Point apartmanı konuya ilgi 
uyandıran ve etki çapı büyük olan ilk örnektir. 1995 yılında meydana gelen Oklahoma City bombalı saldırısı 
sonucu Alfred P Murrah binasının belirli kolonları zarar görmüş ve bu durum binanın çökmesine yol açmıştır. 
Son olarak 9/11 saldırısı sonucu World Trade Center (İkiz Kuleler) binalarının çöküşüyle konuyla ilgili çalış-
maların önemli derecede arttığı görülmektedir (Şekil 1.). Ülkemizde kendi ağırlığını bile taşıyamayarak yıkı-
lan bina örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Kartal’da bulunan ve yakın zamanda çöken sekiz katlı 
binadır (İstanbul, 2019). Bahsi geçen binanın çökmesi sonucu can kaybı ve yaralanmalar meydana gelmiştir. 
Bu tarz yüksek katlı yapıların güvenli olup olmadığı önceden analiz edilmelidir. Gerekiyorsa yapı kontrollü 
bir şekilde yıkılmalıdır.

 

Şekil 1. Uçak Saldırısı Sonucu İkiz Kulelerin Çökmesi (Amerika Birleşik Devletleri, 2001) 

AMAÇ 

Patlayıcı madde kullanılarak kontrollü yıkım çalışmaları ve hesap esasları dünyada göreceli olarak belirli bir 
yere gelmiş ancak ülkemizde verimli uygulamaların düzenlenemediği, önceden simülasyon ve analiz çalışma-
ları yapılmayan bir yöntemdir. Yapıların patlayıcı ile kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesi özellikle yüksek 
katlı yapıların yıkılmasında ve/veya zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilecek tek yöntemdir. 

Ülkemizde depremde hasar görmüş yapıların hızlı bir şekilde boşaltılıp kontrollü yıkımının yapılması gerek-
mektedir. Yüksek katlı yapılar için, Bölüm 13 – Deprem etkisi altında yüksek bina taşıyıcı sistemlerinin tasarı-
mı için özel kurallar ve hesap esasları son deprem yönetmeliğinde yer almıştır (TEC 2018, 2019). Yönetmelik 
öncesinde ise özellikle ülkemizdeki kentsel dönüşüm anlayışının bir sonucu olarak birçok yüksek katlı yapı 
yeni yönetmelik koşulları dikkate alınmayarak teşkil edilmiştir. Günümüzde maliyetler hiç olmadığı kadar 
önemli bir hal almıştır. Kontrollü yıkım maliyet ve güvenlik çalışmalarında optimum yıkım yapılabilmesi için 
aşağıda belirtilen adımlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunlar:

• Yapının hangi tarafa ne şekilde yıkılacağının hesabının yapılması,

• Yapının yıkım esnasında istenen doğrultuda yönlendirilmesi,

• Yıkım sürecinin aşamalarının elde edilmesi ve simülasyonunun oluşturulması,

• Ele alınan yapı için hangi yöntemin (Applied/ Discrete / Finite Element Method) ve programın, hangi 
durumlarda gerçeğe daha yakın sonuç verdiğinin belirlenmesidir.
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KAPSAM

Kontrollü yıkım konusunda kullanılabilecek yöntem ve programlar aşağıda verilmiştir. Bunlar:

• FEM (Finite Element Method):

Sap2000, Etabs, Ansys vb. birçok program sonlu elemanlar yöntemine dayanmaktadır.

• FEM&DEM (Combined Finite-Discrete Element Method):

Ls-Dyna programı sonlu ve ayrık elemanlar yöntemlerinin birleşimine dayanmaktadır.

• AEM (Applied Element Method): 

ELS (Extreme Loading For Structure) programı uygulamalı elemanlar yöntemine dayanmaktadır.

YÖNTEM

Yapılarda aşamalı çökme durumunun simülasyonu çalışmalarında kullanılabilmesi muhtemel olan ve temel 
anlamda fiziksel problemi matematiksel bir modele dönüştürmeye imkan tanıyan üç farklı yöntem ve bu yön-
temleri baz alan programlar mevcuttur.

Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM): Sonlu elemanlar yöntemi fiziksel mühendislik problemlerinin matema-
tiksel olarak modellenmesine imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu yöntemde nümerik bir modele dönüştürülen 
fiziksel elemanın davranışı matematiksel denklemler yardımıyla çözülebilmektedir. Mühendislerin ve bilim 
adamlarının yaptığı en önemli şeylerden biri, doğal olayların modellenmesidir. Mühendisler fiziksel olayları 
simüle etmek için kavramsal ve matematiksel modeller geliştirirler (Zienkiewicz ve ark, 1977). Matematiksel 
bir yöntem genel olarak, fiziksel bir sistemin veya sürecin temel özelliklerini analitik terimlerle ifade eden bir 
denklem kümesi olarak tanımlanabilir. Matematiksel bir model oluşturan temel denklemler, basit cebirsel iliş-
kilerden sistemi belirleyen değişkenler arasındaki karmaşık diferansiyel integral denklemlere kadar değişebilir 
(Reddy ve Narasimha, 1993).

SAP2000 yazılımı sonlu elemanlar yöntemini temel alan bir programdır ( SAP2000, 2007). Sonlu elemanlar 
yöntemine dayanan bir diğer mühendislik programı ise ANSYS’dir. ANSYS, yapısal ve ısı transferi mühendis-
liği analizlerinin çözümünde kullanılan genel amaçlı sonlu elemanlar bilgisayar programıdır. ANSYS çözüm 
yetenekleri şunları içerir: statik analiz, elastik, plastik, ısıl gerilme, dinamik analiz, modal (doğal frekanslar ve 
mod şekilleri), harmonik, doğrusal zaman geçmişi, doğrusal olmayan zaman geçmişi; ısı akış analizi, iletme, 
taşınım, ışınım, akışkan akışına bağlı, elektrik akışına bağlı; altyapılar. Eksenel simetrik ve harmonik eleman 
seçenekleri dahil olmak üzere analizler bir, iki veya üç boyutta yapılabilir. ANSYS ayrıca eksiksiz bir grafik 
paketi ve kapsamlı ön ve son işlem yetenekleri içerir (Kohnke, 1982). 

Sonlu/Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM): Bu metod nispeten yeni bir hesaplama yöntemidir. Büyük miktar-
larda deforme olmuş katı cisim sistemlerinin statik ve/veya dinamik davranışlarını içeren problemleri çözmede 
kullanılmaktadır. Bu tür problemler patlayıcı kullanarak parçalanma içerir (Munjiza ve Antonio, 2004). Ayrık 
elemanlar yöntemi (DEM) farklı granüler madde türlerinin; karıştırma, depolama ve boşaltma işlemlerinde 
veya kayışlar üzerinde taşıma sırasında davranışınlarını tahmin etmek için de uygulanmaktadır. Sürtünme 
katsayılarının yanı sıra yay ve damper sabitleri normal ve teğet doğrultuda tanımlanabilir. Parçacıklar arasında 
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“bağların” eklenmesi ile sürekli mekanik bir tanım elde edilebilir. Ls-Dyna programı bağların gerekli mekanik 
davranışını, malzeme kartında verilen parametreleri kullanılarak otomatik olarak hesaplamaktadır.

Uygulamalı Elemanlar Yöntemi (AEM): Hem süreklilik problemleri hem de parçalarda ayrılma yaşanan 
problemler için uygundur. Elemanlar yüzeyleri boyunca bağlanmıştır. Yapının, birbirlerine montajlanmış kü-
çük elemanların birleşiminden meydana geldiği kabul edilir. Bu elemanlar hem normal hem de teğet yönlerde 
dağıtılmış yaylarla bağlanır (Meguro ve Tagel-Din, 2000). 

BULGULAR

Sonlu Elemanlar ve Uygulamalı Elemanlar Yöntemlerinin Karşılaştırılması

 Sonlu elemanlar yönteminde, yapılar geometrisi belirli elemanlara bölünürler. Bunlara “mesh” adı ve-
rilmektedir. Mesh (ağ) elemanları kuvveti ileten çizgiler ve bağlantı noktalarından oluşurlar. Elemanda 
bağlantı için düğümler kullanılır yani eleman parçacıkları zorunlu olarak düğümlerle birleştirilmiştir.

 Uygulamalı eleman yönteminde, elemanlar yüzeyleri boyunca bağlanmıştır. Eleman yüzlerinin bağlantısı 
için üç yönde (eksenel ve kesme yayları) yaylar kullanılır (Şekil 2.).

Şekil 2. Uygulamalı Eleman Yöntemi, Eleman Parçasının Aynı Yüzü İçin Yayların Temsili

 Sonlu elemanlar yöntemi, çeşitli problemlerin sayısal analizlerinin yapılabilmesi için süreklilik mekani-
ğine dayanmaktadır.

 Uygulamalı eleman yöntemi, hem süreklilik problemleri hem de parçalarda ayrılma yaşanan problem-
ler için uygundur.

 Sonlu elemanlar yönteminde, çizgiler ve hayali (model) düzlemler ile yapı sonlu elemanlara ayrılmak-
tadır.
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 Uygulamalı eleman yönteminde, yapının, birbirlerine montajlanmış küçük elemanların birleşiminden 
meydana geldiği kabul edilir.

 Sonlu elemanlar yönteminde, deformasyonlar birbirine düğümlerle bağlı olan elemanların içinde gerçek-
leşmektedir (Şekil 3.).

 Uygulamalı eleman yönteminde, deformasyonlar yüzeyleri boyunca kesme ve eksenel yönlü yaylarla bağ-
lanmış elemanların dışında, yüzey yayları üzerinde gerçekleşmektedir.

Şekil 3. FEM&AEM, Eleman İçinde ve Yüzeye Bağlı Yaylarda Oluşan Deformasyonlar

 Sonlu elemanlar yönteminde, elemanların yalnızca düğümlerle bağlantısı sağlanabildiğinden büyük ele-
manlar ve küçük elemanlar arasında bağlantı sağlayabilmek için ekstra geçiş elemanı gerekmektedir 
(Şekil 4.).

 Uygulamalı eleman yönteminde, elemanlar yüzeyleri boyunca yaylarla bağlı olduğundan ayrıca geçiş 
elemanı gerekmemektedir (Şekil 4.).

Şekil 4. FEM&AEM, Bağlantı Noktalarında Geçiş Elemanı Gerekliliğinin Karşılaştırılması
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 Sonlu elemanlar yönteminde, mesh ağ yapısını oluşturmak için yapıda birçok çeşit sonlu eleman tipi 
kullanılmaktadır (Şekil 5.).

 Uygulamalı eleman yönteminde, genel olarak mesh için sadece kübik eleman kullanılmaktadır (Şekil 5.).

Şekil 5. Sonlu Elemanlar Yöntemi Ağ Yapısını Oluşturmada Kullanılan Eleman Türleri

SONUÇ

 Yapılan çalışmalar göstermiştir ki: Finite /Combined Finite-Discrete/ Apllied Element yöntemlerinin 
her üçü de yapının olası aşamalı çöküşünü tahmin etmek için planlama stratejilerinde kullanılabilir (Şekil 6.).

 Uygulamalı Eleman Yöntemi yıkım çalışmalarında kullanılan yeni bir yöntemdir. AEM yöntemi yapı-
ların ayırma, çarpma ve çökme gibi davranışlarını analiz etmekte kullanılmaktadır. Bu yöntemle hem doğrusal 
hem de doğrusal olmayan analizler yapabilir.

  FEM modeli bükülüp eğilmekte ancak kırılmamakta, deforme olmakta ancak parçalar birbirinden 
ayrılmamaktadır. AEM ise, bir öğenin parçalarının patlama esnasında kopup ayrılmasını gerçekleştirmesinin 
yanı sıra, kopan parçaların çevreleri ve kendileri arasında nasıl etkileşimde olduklarını da belirlemektedir.

 

Şekil 6. Bir yapının zamana bağlı olarak aşamalı/ilerlemeli çöküş sürecinin gösterimi
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 Combined Finite-Discrete Element Method yönteminde, özel olarak parçaların kopma/akma bilgileri gi-
rilirse veya malzemenin belirli bir yüzdeye kadar deformasyon yapabileceği şeklinde sınırlandırmalar 
yapılırsa parçalarda ayrılma elde edilebilmektedir.

 Uygulamalı eleman yönteminde, yay kuvvetleri aşıldığında yaylar kopmakta ve böylece parçaların ayrıl-
ması gözlenebilmektedir.

 Yıkım işleminde kalıcı deformasyonlar söz konusudur. Yapılan çalışmalarda doğrusal olmayan analizle-
rin, doğrusal analizlere göre daha gerçekçi bir çöküş sürecini temsil edeceği görülmüştür (El-Tawil ve ark, 
2014).
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ASSESMENT ON CONTROLLED DEMOLITION STUDIES OF STRUCTURES AT TURKEY IN 
THE 21ST CENTURY
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Abstract: In this study, the controlled demolition techniques used in our region and also the level of the related 
studies are explained. Three main demolition techniques used in our region and in the world are mentioned. 
While, two of these are traditional demolition techniques commonly used in demolition in Turkey, the other 
is a controlled demolition study using explosives that are almost never used in our country. Deficiencies rela-
ted to controlled demolition have been reported. Recommendations have been made on what can be done to 
improve progress in controlled demolition. In recent years, new methods have been started to investigate the 
rupture mechanism and the interaction of the ruptured parts with the environment. The relatively new methods, 
the discrete elements method and the applied elements method are used to specifically understand the destruc-
tion mechanism of large-scale structures. In this study, these methods are mentioned. Considering that there 
are hardly any studies on this subject in our country, this paper could be of great utilize to proffessionals and 
researchers, who intend to participate in the field of the progressive collapse of structures, and also to other 
experts who require information about controlled demolition and up-to-date view of this topic in our region.

Keywords: Controlled Demolition, Progressive Collapse, Blast, Explosives

INTRODUCTION

In recent years, a number of notorious progressive collapses caused from extreme events was witnessed in 
the world. Such as; the collapse of Ronan Point (London, 1968) and Capitan Arenas( Barcelona, 1972), the 
U.S. Marine Barracks (Beirut, 1983), the A.P. Murrah Federal Building (Oklahoma, 1995), the Sampoong 
Department Store (Seoul, 1995), the collapse of the World Trade Center structures (New York, 2001), and the 
Achimoto Melcom Shopping Centre (Acra, 2012) (Adam et al, 2018).

Controlled demolition studies and calculation principles have come to a relatively certain place in the world, 
however in our country, efficient applications cannot be regulated; simulation and high accuracy analysis studi-
es have not been performed before. Controlled progressive collapse studies by using explosives in structures is 
the only method that can be used especially in demolition of high-rise buildings and / or when time is limited. 

In our country, there are examples of buildings that could not even bear their own weight. One of these is the 
recently collapsed 8-storey building in Kartal, Istanbul. Twenty-one amongst 35 people living in the building 
died after becoming trapped under the debris Feb. 6, while 14 were rescued and hospitalized. As a result of the 
collapse of the aforementioned building, deaths and injuries have occurred3.

Furthermore, it is predicted that many inadequate structures will collapse in the possible earthquake in Istan-
bul. For that reasons, the safety of such high-rise structures should be analyzed in advance. If necessary, the 
structure should be demolished in a controlled manner. As far as our region is concerned, damaged structures 
because of earthquake should be evacuated quickly and controlled demolition works ought to be done safely.

3  https://www.reuters.com/article/us-turkey-building/at-least-one-killed-after-building-collapses-in-turkeys-istanbul-
ntv
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PURPOSES

One of the points that should be considered in controlled demolition operations with explosives is the pro-
cess of adjusting the delay time required for explosives to be carried out gradually and fragmented instead of 
collapsing the building in blocks without fragmentation. Determining how the structure will behave during 
demolition is a complex and difficult process. For this reason, simulation studies should be performed.

Recently, costs have become more important than ever. In the cost studies, in order to make optimum blasting 
under the name of technical service and support; Determination of the number of holes required, preparation 
of paterns, the selection of suitable explosives (TNT, C4, electric capsule, electronic capsule, etc.) must be 
calculated accurately (Fig.1).

Figure 1. Examples of hole arrangement in structure elements (Özer et all, 2015)

The necessary studies on controlled demolition of the building can be given as follows:

• Calculation of which side of the structure will be demolished,

• Getting the stages of the demolition process and creating the simulation,

• The measurement of the impact waves and the impact area should be determined.

• Orientation of the structure in the desired direction based on scientific methods during demolition (Fig. 2).

• Determining which method (Finite/ Discrete/ Applied Element Method) and / or the program (Sap2000, 
Ansys, Ls Dyna, ELS etc.) gives a more realistic result.
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Figure 2. Pre-weakening study so as to demolish the structure in the desired direction.

SCOPE

In our country, the structures damaged in the earthquake should be emptied and controlled demolition should 
be done quickly. For high-rise buildings, Chapter 13 - Special rules and calculation principles for the design of 
high-rise building carrier systems under earthquake impacts are laid down in the latest earthquake regulation 
(TEC 2018, 2019). Before the regulation, especially as a result of urban transformation in our country, many 
high-rise buildings have been formed by not taking into consideration the new regulation conditions.

Recently, in our region, some deficiencies in explosive controlled demolition has been observed. There are 
unsuccessful attempts in the world and especially in our country due to the planning error regarding explosive 
and controlled demolition. Unsuccessful attempts by people, who are knowledgeable about explosives but 
hardly have sufficient information of building behavior, have caused; researchers, academicians and related 
companies to refrain from working on controlled demolition because of the risk factor. Therefore, not enough 
research has been done on the subject and this situation has led to the absence of experts in the field dealing 
with controlled demolition. 

One of the unsuccessful demolition attempts in our country is the Social Security Council (SGK) building in 
Bursa. A condemned building shocked observers when it withstood 300 kilograms of dynamite in Turkey’s 
northwestern Bursa province on March 1, 2018. The second attempt was also unsuccessful. Even though the 
massive structure was shrouded with smoke after the second attempt, the building remained standing (Fig. 
3). After the demolition had been postponed, the building collapsed spontaneously as the building could not 
withstand its own weight4.

4  http://www.hurriyetdailynews.com/condemned-building-withstands-300-kilograms-of-dynamite-in-turkeys
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Figure 3. The 13-story building, which had hundreds of kilograms of explosives stacked in its first 
three floors, failed to collapse, 2018.

In addition, nowadays, building performance and risk analyzes are conducted in order to determine whether 
the existing structures in our country are sufficient against earthquake. After obtaining the various information 
and parameters of the buildings, the building model is established and necessary inspections are performed.

If the structure cannot perform adequately as a result of the evaluation of the analyzed performance, the decisi-
on of retrofitting or demolition is taken. For inadequate structures within the framework of common practice; 
strengthening cost / reconstruction cost ratio is determined. For the 25-30-year-old structures, if this ratio is 
below 40%, it is decided to implement the strengthening project and, if it exceeds 40%, the structure will be 
demolished and rebuilt from the beginning.

METHODS

Today, various methods are used for the complete or partial destruction of structures. These methods used in 
the demolition industry can be examined under 3 main headings. 

These methods can be listed as follows:

• Demolition by breaking with the help of mechanical tools (Fig. 4).

• Demolition by smashing the building with the help of wrecking ball (Fig. 4).

• Planned and controlled demolition with explosives (Fig. 4).
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Figure 4. Different types of demolition methods

A number of methods have been used to demolish the structures. Conventional demolition techniques, numbe-
red one and two above, are not preferred for the following reasons.

These;

• High labor cost,

• Continuous noise pollution over a long period of time,

• The need for very long periods and this increases the cost,

• Failure to provide a safe environment for employees and residents during the demolition process.

Since, controlled progressive collapse studies by using explosives in structures is the only method that can be 
used especially in demolition of high-rise buildings and / or when time is limited, ıt is not enough to use only 
traditional methods for the demolition of buildings with inadequate earthquake performance. 

CONCLUSIONS AND NEEDS

Programs and Methods Can Be Used İn The Collapse Studies

There are three different methods (FEM, DEM, AEM) and a wide range of programs based on these methods, 
which are likely to be used in the study and allow the transformation of the physical problem into a mathema-
tical model. These methods can be used in planning strategies, so as to predict potential progressive collapse 
of the structure. FEM model bends but does not break also deforms but does not seperated, whereas DEM and 
AEM have the unique ability to determine not only one element seperate but how they interact within their 
environment.

1) Finite Element Method (FEM): Finite element method is a method that allows mathematical modeling of 
physical engineering problems. In this method, the behavior of the physical element converted to a numerical 
model can be solved with the help of mathematical equations. One of the most important things that engineers 
and scientists do is modeling natural phenomena. Engineers develop conceptual and mathematical models to 
simulate physical phenomena (Zienkiewicz et al, 1977). In general, a mathematical method can be defined as a 
set of equations that describe the basic properties of a physical system or process in analytical terms. The basic 
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equations that form a mathematical model can range from simple algebraic relations to complex differential 
integral equations between variables that determine the system (Reddy and Narasimha, 1993). The SAP2000 
software is a program based on the finite element method (SAP2000, 2007). Another engineering program 
based on finite element method is ANSYS. ANSYS is a general purpose finite element computer program 
used in the solution of structural and heat transfer engineering analysis. ANSYS solution capabilities include: 
static analysis, elastic, plastic, thermal stress, dynamic analysis, modal (natural frequencies and mode shapes), 
harmonic, linear time history, nonlinear time history; heat flow analysis, conduction, convection, radiation, 
fluid flow-dependent, electrical flow-dependent; infrastructures. Analyzes can be performed in one, two or 
three dimensions, including axial symmetric and harmonic element options. ANSYS also includes a complete 
graphics package and extensive pre- and post-processing capabilities (Kohnke, 1982).

2) Discrete Element Method (DEM): Discrete element method is a relatively new computational tool. This 
method is aim to problems involving static and dynamic behaviour of systems with a large number of solid 
deformable bodies. Such problems include fragmentation using explosives  (Munjiza and Antonio, 2004). 
LSDYNA program can be used to analyze with discrete element method (LSDYNA, 2007). Nowadays with 
advanced computer hydro-code such as LSDYNA which contains specialized contact algorithm and erosion 
techniques, it is possible to reproduce the blast scenario and investigate the structural dynamic response thro-
ugh high fidelity three-dimensional FE models (Jun Li et all, 2014).

3) Applied Elements Method(AEM): Suitable for both continuity problems and separation problems. The 
elements are connected along their surfaces. It is assumed that the structure consists of a combination of small 
elements assembled together. These elements are connected  by springs (Fig. 5) distributed in both normal and 
tangential directions (Meguro and Tagel-Din, 2000). Applied element method have the unique ability to de-
termine not only one element seperate but how they interact within their environment. If ıt happen to compare 
with Finite Element Method, Applied Element Method is a relatively new method used in demolition simulati-
on work. AEM is used to analyze the behavior of structures such as separation, impact and collapse. Both linear 
and nonlinear analyzes can be performed with this method. A program called Extreme Loading for Structures 
(ELS), which is based on applied element method can be used to simulate progressive collapse.

Figure 5. Finite And Applied Element Methods Model Connectivity Shapes Representation
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK RPOJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI 

Nazlıcan SAHİLLİOĞULLARI1, Hande ALADAĞ2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Küreselleşme, gelişen teknolojiler, kullanıcı gereksinimlerin sürekli değişmesi, inşaat projelerinin içinde 
bulunduğu yoğun rekabet ortamı gibi nedenlerle birlikte inşaat projelerin karmaşıklığı ve belirsizlik altında 
olma boyutları, inşaat projelerinin performansını etkilemektedir. İnşaat projelerinin doğası gereği sahip oldu-
ğu karmaşıklık da göz önüne alındığında proje başarısını sağlamak için, inşaat projelerinin mevcut yönetim 
yaklaşımlarından ziyade, inşaat uygulamalarının karmaşık ve belirsiz gereksinimleri için yaratıcı çözümleri 
kolaylaştıran, değişimin müşteri için katma değere dönüştürülebileceği yeni yönetim yaklaşımlarını adapte 
etmesi gerekmektedir. Proje yönetimi alanında yükselen trendlerden birisi ise çevik (agile) yönetim yaklaşı-
mıdır. Çevik yönetim, basit prensiplere dayanan proje yönetim metodolojilerinin genel adıdır. Bu yaklaşım, 
değişime uğrayan ve çalışanların örgütsel öğrenmeye ve karlılığa katkıda bulunabilecekleri kurumlara etkinlik 
ve verimlilik başta olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı proje bilgi alan-
ları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının neler olabileceğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda sırasıyla 
inşaat sektörünün çevik proje yönetiminin benimsenmesinden elde edeceği faydalar, inşaat sektöründe çevik 
proje yönetiminin uygulanabilirliği önündeki engeller yani çevik yönetim yaklaşımının inşaat sektörüne uygu-
lanabilirliği tartışılarak, proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının ne ifade ettiği ortaya 
konulacaktır. Çalışma sonuçları, çevik proje yönetiminin proje sistemlerinin unsurları arasındaki ilişkileri/et-
kileşimleri yönetmek ve kontrol etmek amacıyla dinamik yapılı ortamda uygulanmasında önemli iyileştirmeler 
sunduğunu ve inşaat projelerinin genel performansına potansiyel olarak fayda sağlayabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevik, Çevik Proje Yönetimi, Çevik İnşaat, Çevik Yöntemler, Proje Yönetimi, Proje Bilgi 
Alanları

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnşaat projelerinde sıklıkla yaşanan zaman gecikmeleri, maliyet aşımları, değişen kaynaklar ve akabinde ya-
şanan düşük performans durumları gibi problemler proje başarısızlıklarına yol açan önemli sebeplerdendir 
(Sohi vd., 2015). Bahsedilen bu problemlerin altında çevresel ve makroekonomik vaziyetler, değişen koşullar, 
toplumsal trendler, teknoloji ve rekabet gibi dış ve iç faktörler yatmaktadır (Chen vd., 2007). Küreselleşme, 
gelişen teknolojiler, piyasalardaki dalgalanmalar gibi faktörler proje ekiplerinin kontrolünün dışında kalan 
dış etkenler olarak sıralanırken; proje paydaşlarının farklı menfaatleri ve paydaşlar arasındaki etkileşimin ye-
tersizliği gibi faktörler de proje başarısına etki eden önemli iç etkenler olarak sıralanabilir (Owen vd., 2006). 
İnşaat sektörü üzerine yapılan çalışmaların çoğu ise, inşaat projelerinin gecikmeli ve yetersiz tamamlanma-
sıyla ilgili kullanıcı katılımı, paydaş iletişimi gibi hususlarda yaşanan belirsizliğin öngörülemediği ve yöneti-
lemediği ile ilgili bulguları işaret etmektedir (Padalkar vd., 2016). Bu bağlamda, inşaat projeleri kapsamında 
ortaya çıkan ve belirsizlik yaratan değişimlerin nedeni planlamaların eksik ya da hatalı olmasından ziyade 
proje geliştiricisi, tasarımcı, yüklenici, danışman, tedarikçi ve son kullanıcı gibi proje paydaşlarının tümünün 
projenin gerçekliğinden haberdar olmamasıdır (Karlesky ve Voord, 2008). Bu gerçeklikler, zaman içerisinde 
keşfedilen ve dolayısıyla proje yaşam döngüsü içerisinde kaçınılmaz olarak değişikliklere sebebiyet veren 
proje kısıtları, projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan yetkinlikler, kullanıcı talepleri ve kullanıcılarla 
nasıl etkileşimde bulunulmak istendiği gibi hususları işaret etmektedir (Karlesky ve Voord, 2008). Bu doğ-
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rultuda, inşaat uygulamalarının karmaşık, belirsiz ve değişken gereksinimleri için yaratıcı çözümleri kolay-
laştıran, değişimin müşteri için katma değere dönüştürülebileceği yeni yönetim yaklaşımlarının adaptasyonu 
proje başarısını sağlamak için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza, birçok araştırma projelerin 
performansının yönetimlerinden etkilendiğini ve proje performansının etkili bir proje yönetimi ile gerçek-
leşeceğini vurgulamaktadır (Demir vd., 2012). Benzer bir şekilde birçok araştırma, günümüzde klasikleşen 
proje yönetim metotlarının artık etkili olmadığını; buna neden olarak, geleneksel proje yönetimi yaklaşımının, 
projeyi ayrıntılı olarak planlamayı amaçlaması ve herhangi bir sapma olmadan yürütmeye çalışması olduğu 
göstermektedir (Sohi vd., 2015). Bu durum proje gereksinimlerinin sürekli olarak değiştirilmesi, orijinal ürün 
gereksiniminin tanımlanmasında meydana gelen sorunlarla birlikte maliyet aşımlarına ve süre gecikmelerine 
neden olup, ürün kalitesinin düşmesine sebebiyet vermektedir (Sohi vd., 2015). Bununla birlikte, mevcut proje 
yönetimi metodolojilerinin birçoğunun hala dinamik ortamın etkisini hafife aldığı görülmektedir. Literatürde 
genel olarak proje yönetiminin öneminin yanı sıra, inşaat projelerinin karmaşıklığı, ölçek ve amaç farklılık-
ları gibi hususlar göz önüne alındığında özel proje yönetim yöntemlerine gereksinim duyulacağının da altını 
çizmektedir (Karlesky ve Voord, 2008). Proje yönetimi alanında yükselen trendlerden birisi ise çevik yönetim 
yaklaşımıdır. Çevik yönetim; müşteri sorunları, ihtiyaç yönetimi, vs. gibi faktörlerden kaynaklanan belirsizlik-
lerin olumsuz etkilerini aşmak için yazılım sektörü tarafından geliştirilen ancak günümüzde inşaat sektöründe 
de uygulamaları görülen bir proje yönetimi yaklaşımıdır (Padalkar vd., 2016; Chen vd., 2007). Bu yaklaşım, 
değişime uğrayan ve çalışanların örgütsel öğrenmeye ve karlılığa katkıda bulunabilecekleri kurumlara etkinlik 
ve verimlilik başta olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır.

AMAÇ 

Proje yönetimi, projelerin istenilen süre, maliyet, kalite kapsamındaki hedeflerine ulaşılması için sağlanmış 
kaynakların, belirli metot ve tekniklerle gerçekleştirilmesidir. Etkin bir proje yönetimi için, proje yönetimi 
ekibinin kavraması ve kullanması gereken entegrasyon, kapsam, takvim, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, 
tedarik ve paydaş yönetiminden oluşan on adet temel proje bilgi alanı bulunmaktadır (PMBOK, 2017) Çevik 
metodolojinin hedefleri ise; önceden planlamanın yerini mümkün olan en güncel bilgilere göre artımlı planla-
ma ile değiştirmek, kaliteden ödün vermeden inşa etmek, teknik riskleri mümkün olan en erken zamanda ele 
almak, değişen gereksinimlerin etkisini en aza indirmek, kuruma sık sık ve sürekli bir iş değeri sunmak, perso-
neli emanet etmek ve güçlendirmek, iş alanları ve proje ekibi üyeleri arasında sürekli iletişimi teşvik etmek ve 
müşterinin katılımını artırmak olarak sıralanabilmektedir (Streule vd., 2016). Bu bağlamda, çalışmanın amacı 
proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının ne ifade ettiğinin belirlenmesi ve inşaat pro-
jelerinde proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğinin ortaya 
konulmasıdır. 

KAPSAM

Çalışmanın belirlenen amacı doğrultusunda çalışma kapsamında sırasıyla inşaat sektörünün çevik proje yöne-
timinin benimsenmesinden elde edeceği faydalar, inşaat sektöründe çevik proje yönetiminin uygulanabilirliği 
önündeki engeller yani çevik yönetim yaklaşımının inşaat sektörüne uygulanabilirliği tartışılacaktır. Daha son-
ra ise, proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının ne ifade ettiği ve nasıl uygulanabile-
ceği ortaya konulacaktır.
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YÖNTEM

Çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda; inşaat sektöründe çevik proje yönetimi adaptasyonunda ihtiyaç 
duyulan gerekliliklerinin ve bu gereklilikler birlikte adaptasyon sürecinde ortaya çıkabilecek engellerin belir-
lenmesi için kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması sonucunda elde edilen bil-
giler ışığında ise, inşaat sektöründe çevik proje yönetimi yaklaşımı adaptasyonun uygulanabilirliğinin ortaya 
konulması için çevik dönüşüm deneyimine sahip sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ

Çeviklik kavramı, yazılım geliştirme sürecinde problemlere daha geniş çerçeve ile bakarak, sorunları esnek 
çözümlere dönüştürmeyi hedefleyen, tahmin edilebilirliği yüksek ve başarılı ürünler sunmak anlayışına sahip 
yazılım geliştirme metodolojisi olarak tanımlanabilmektedir. Proje takımında görev alan bütün üyelerin sürekli 
iletişim halinde olmasından ötürü metotlar hızlı ilerlemekte ve küçük parçalara ayrıştırılmış proje de geriye dö-
nük problemlerin düzeltilmesini daha kolay hale getirmektedir. Devamlı gelişimi amaç edinen bu yaklaşımın 
sahip olduğu dört temel değer ve bu değerleri geliştirmeye rehberlik eden on iki ilke (Yılmaz, 2018) Tablo1’de 
gösterilmektedir.
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Süreçler 1. Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimler önceliklidir.
2. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılım önceliklidir.
3. Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile iş birliği önceliklidir.
4. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık verme önceliklidir.

İlkeler 1. Çalışan yazılım ile müşteriyi tatmin et: Çevik, müşteri için değerli olanı öncelikli 
iş olarak alır. Bu durumda yapılacak işlemi parçalamak ve daha öncelikli paketlerde 
müşterinin değerli bulacağı işleri almak önemlidir.

2. Değişimi hoş karşıla: Çevik süreçler, müşterinin rekabet avantajını koruyabilmesi için 
değişimi yönetir ve yönlendirir. Değişim istendiği durumda talep kabul edilir ancak teslim 
süresi, kullanılacak kaynaklar ya da teslim edilecek iş sayısı gözden geçirilmelidir, seçim 
için sorumluluk iş sahibindedir.

3. Sık teslim yap: Çalışan yazılım, birkaç haftada bir veya en fazla birkaç ayda bir, 
olabildiğince sık biçimde müşterinin (iç ve/veya dış müşteri) kullanımına açılmalıdır. 

4. Sürekli müşteri ile çalış: Proje boyunca, iş gereksinimlerinin sahibi olan iş birimleri ve 
yazılım geliştirme ekibi (yazılım projesi değilse çekirdek proje ekibi) ihtiyaç duyulduğu 
sıklıkta ve mümkünse her gün birlikte çalışmalıdır.

5. İnsanları motive et: Motivasyonu yüksek bireylerle proje oluştur çünkü bireyler 
en önemli başarı faktörüdür. Onlara ihtiyaç duydukları ortamları sağlayarak işi 
yapabilecekleri konusunda onlara güvenilmelidir.

6. Yüz yüze iletişim kur: Çevik süreçlerde insanlar birbirleriyle konuşurlar. Ekip, 
konuşarak sorunların çözümüne daha kolay ulaşır.

7. İlerleme ölçütün çalışan yazılım olsun: Çevik projelerde sürecin ölçütü, o anda 
müşterinin ihtiyacını karşılayan bir yazılımın ortaya konulması ile belirlenir. Sunulan 
ilerleme raporları veya dokümantasyonlar ile ölçüm yapılmaz. Dokümanlar gerçeği 
yansıtmayabilir fakat çalışan uygulama gerçekleri söyler. 

8. Sürdürülebilirliği önemse: Çevik süreçler yazılım geliştirmenin sürekliliğinin 
korunmasını önemser ve sabit hızlı, sürdürülebilir geliştirmeyi ister. Proje sponsoru, proje 
ekibi ve iş sahibi sonsuza dek devam edebilecek bir ilerleme hızını koruyabilmelidir. Bu 
durum ekibe ön görebilirlik ve tahmin edilebilirlik sağlar. 

9. Tasarımı sürekli iyileştir: Teknik mükemmelliğe özen gösterilmesi tasarım çevikliği 
arttırmaktadır.

10. Basitliği önemse: Çevik takım üyeleri, hedeflerine uygun en basit çözümü uygularlar.
11. Kendi kendine organize eden ekipler: En iyi sonuçlar, gereksinimlerini ve tasarımlarını 

kendi kendine organize eden ekiplerden ortaya çıkmaktadır
12. Denetle ve uyarlama: Takım, nasıl daha etkili olabileceği konusunda kendini belirli 

aralıklarla sorgular ve buna göre davranışlarını belirler. Retrospektif toplantı bu anlamda 
çok önemlidir. 

Tablo 1. Çevik manifestosu süreçler ve ilkeler

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ

Zayıf inşaat performansında önemli faktörler olarak görülen karmaşıklık ve çok parçacılık hususları da göz 
önüne alındığında küresel piyasalarda iş performanslarını artırmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde et-
mek isteyen inşaat firmalarının, iş kapasitelerinde gerçek iyileşmeye yol açan yeni yönetim paradigmalarını 
aramaları gerekmektedir (Ribeiro vd., 2010). Son on yılda araştırmacılar ve sektör profesyonelleri tarafından 
dünyada artan rekabetlerle yüzleşmek için yönetim modellerini geliştirmeye yönelik çok sayıda uygulama 
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gerçekleştirilmiş ve aynı şekilde, projeleri etkin bir şekilde yönetmek ve müşterilere daha hızlı yanıt vermek 
için Çevik Proje Yönetiminin önemi, başta bilgi teknolojisi proje yöneticileri olmak üzere, çeşitli sektörlerde 
proje yöneticileri tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul edilmiştir (Senthilkumar vd., 2012; Streule vd., 2016). 
Çevik proje yönetiminin özellikle şelale proje yönetimi olarak tabir edilen klasik proje yönetimi modeline kı-
yasla projenin planlama-analiz-tasarım-üretim-bakım aşamalarını sırası ile değil iş parçalarına bölerek sonuca 
ulaşmaya odaklanması ile özellikle verimsizlik, bütçe aşımları, kaçırılan son teslim tarihleri, düşük kaliteli çık-
tılar ve memnuniyetsiz kullanıcılar  gibi  sorunları aşmada sağladığı avantajlar inşaat sektörü için Çevik Proje 
Yönetiminin benimsenmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Çünkü, ortalama büyüklükteki bir 
inşaat projesinin fikir aşamasından kullanıma açılma aşamasına kadar geçirdiği yaşam döngüsü esnasında ara-
tan rekabet, teknolojilerdeki gelişim, değişen makro-ekonomik koşullar, toplumsal trendler ve diğer çevresel 
koşulların etkisiyle planlandığı maliyet-zaman-kalite-kapsam özelinde bitmiş projelere rastlamak zorlaşmak-
tadır. Bahsedilen belirsizlik ve değişkenliklere bağlı olarak inşaat projelerinin yaşam döngüsü içinde maliyet-
zaman-kalite-kapsam özelinde belki de uygulanmayacak yönetim planları gerçekleştirmek ve meydana gelen 
değişimlere adaptasyon sağlayamayan bu planların takibi ve olası sapmaların giderilmesi için harcanan iş gücü 
ve kaynak tüketimi üretkenlik ve verimlilik düşüşüne sebep olmaktadır. Bu bağlamda ekiplerin maksimum 
verimliliğini ve projenin geliştirilmesi sürecinde esneklik sağlayarak zaman, kalite, maliyet, kapsam ile fayda 
ve rekabet üstünlüğü gibi proje hedeflerine tam zamanında ulaşılmasını hedefleyen çevik proje yönetiminin 
benimsenmesi inşaat proje yönetim süreçlerinde inovatif bir katkı sağlayacaktır. Literatürde de benzer şekil-
de genellikle şelale modeli kullanılarak planlaması yapılan inşaat projelerinde, bu yönetim şeklinin projenin 
fizibilitesini kontrol etmek için uygun olabileceği ancak işi yönetmek için yetersiz kalacağı, projelerin içinde 
bulunduğu dinamik ortam gözetilerek sürekli olarak mükemmel çözüme ulaşmak için kısa döngülere ve hızlı 
geri bildirim döngülerine dayalı yinelemeli bir yönetim olarak çevik yaklaşımın inşaat projelerine uyarlanması 
gerekliliğinden bahsedilmektedir (Demir vd., 2016). Ancak, çok az sayıda inşaat firmasının çevik yaklaşımın 
farkında olduğu belirtilmektedir (Owen vd., 2006). Aynı zamanda çevik yönetimin proje tasarım öncesi ve 
tasarımda önemli bir potansiyele sahip olduğu, ancak inşaat aşamasında benimsenmesinin önünde önemli 
engeller olduğu da literatürde belirtilmektedir (Owen vd., 2008). Çevik yöntem ve uygulamalar firmaların per-
formanslarını iyileştirmelerine ön ayak olurlar. Ancak çevik yöntemlerin esasında küçük çaplı ve tek takımlı 
projelerde kullanılmak için tasarlanması, büyük projelerle karşılaştırıldığında firmaların büyük ölçekli pro-
jeleri çeviklik ile yönetmeleri için ek koordinasyona ihtiyaç duymalarını, bu nedenle küçük ölçekli projeler-
de çevik yöntemlerin kullanımının daha verimli sonuçlarla sonlandığını göstermektedir (Hass, 2007). Büyük 
ölçekli projelerde çevik yöntemlerin uygulanmasındaki zorluklardan biri ekipler arasındaki koordinasyonun 
nasıl sağlanacağı yönündedir. Ayrıca projenin büyük ölçeğe sahip olması çevikliğin en önemli ilkelerinden 
biri olan kullanıcı ve paydaşların geliştirme takımlarından uzaklaşmasına ve iletişim kopukluğuna neden ola-
bilmektedir (Streule vd., 2016). Çevik yaklaşımın dikey hiyerarşi yerine yatay organizasyonlara dönüşmeyi, 
otonom takımları ve güçlü iletişimi ön planda tutması çevik proje yönetimi uygulamalarında insan kaynağına 
ilişkin sorunlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Çevik yaklaşımın adaptasyonu yönündeki değişime karşı 
olan direnç, üst yönetimin çevik prensiplerini benimsemek anlamında yetersiz kalması, iş birimlerinin çevik 
yöntemlere adapte edilmesi için gerekli eğitim ve koçluk eksikliği, birden fazla takımın olduğu ortamlarda ya-
şanan koordinasyon zorlukları, iş birimlerinin çevik yöntemlere adapte edilememesi, ekiplerin çevik yöntem-
lere uygun oluşturulamaması, hiyerarşik yönetim ve organizasyonel sınırlar, ekiplerin kendi organizasyonunu 
sağlayabilecek düzeyde kalifiye olmaması, uzun ve kısa vadeli planlamalar arasındaki boşluk, kalite güvencesi 
zorlukları (Dikert vd., 2016) gibi engellerin inşaat sektörü içinde geçerli olduğu gözlenmektedir. 
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PROJE BİLGİ ALANLARI ÖZELİNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ

Aşağıda proje yönetiminin temelini oluşturan on temel bilgi alanı bünyesinde her bilgi alanı pratiklerin proje-
lere nasıl entegre edileceğini tanımlayan çevik yaklaşımlar tariflenmektedir (PMBOK, 2017; PMBOK Agile, 
2017). 

•	 Proje Entegrasyon Yönetimi: Yinelemeli ve çevik yaklaşımlar, ekip üyelerinin entegrasyon yönetimine 
yerel alan uzmanları olarak katılımı teşvik etmektedir. Takım bireyleri, planların ve bileşenlerin nasıl 
entegre edileceğini belirler. Proje yöneticinin odak noktası, iş birliğine dayalı bir karar alma ortamı oluş-
turmak ve ekibin değişikliklere yanıt verme kabiliyetinden emin olmaktır. 

•	 Proje Kapsam Yönetimi: Çevik metotlar, projenin erken aşamasında kapsamı tanımlamaya ve üzerinde 
anlaşmaya varmaya çalışmak için bilinçli olarak daha az zaman harcar ve devam eden keşif ve düzenleme 
için süreci tesis etme konusunda ise daha fazla zaman harcar. Çevik yaklaşımlarda, gereksinimler iş listesi 
oluşturmaktadır.

•	 Proje Takvim Yönetimi: Uyarlanabilir yaklaşımlar çalışmayı üstlenmek, sonuçları gözden geçirmek ve 
gerektiğinde uyarlamak için kısa döngüleri kullanırlar. Bu döngüler, yaklaşımlar ve teslimatların uygun-
luğu hakkında hızlı bir geri bildirim sağlar. Zaman yönetimi eğilimler ve yükselen uygulamalar, genel-
likle yinelemeli zaman çizelgeleme ve talep üzerine çekme tabanlı zaman çizelgeleme olarak kendilerini 
gösterirler. 

•	 Proje Maliyet Yönetimi: Çevik yöntemler, proje iş gücü maliyetlerinin hızlı ve üst seviye bir öngörüsü-
nü oluşturmak için değişiklikler ortaya çıktıkça sonrasında kolayca ayarlanabilen hafif tahmin metotları 
kullanılabilir. Detaylı tahminler, kısa vadeli planlama ufku için tam zamanında üretim tarzında rezerve 
edilmiştir. 

•	 Proje Kalite Yönetimi: Çevik metotlar, değişiklikleri idare etmek için projenin sonuna doğru değil, proje 
boyunca sık bir şekilde yerleştirilmiş kalite ve gözden geçirme adımlarının varlığını gerektirir. Yineleyen 
retrospektifler, kalite süreçlerinin etkinliğini düzenli olarak kontrol eder. Sorunların kök sebeplerini araş-
tırırlar, sonrasında kaliteyi arttırmak için yeni yaklaşımlar denenmesini önerirler.

•	 Proje Kaynak Yönetimi: Çevik anlayışında proje ekibi kendini organize eden takımlardır. Merkezi bir 
kontrole ihtiyaç duymazlar. Kendini organize eden ekipleri olan projelerde, proje yöneticisinin rolü, ekibe 
gerekli çevre ve desteği sağlayıp gereken işi yapması için ekibe güven ortamı sağlamaktır. 

•	 Proje İletişim Yönetimi: Proje toplantılarına paydaşların dahil edilmesi çevik yaklaşımlara özgü uy-
gulamaların her türlü projeye uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Yapılan toplantılarda önceki günlerde 
gerçekleştirilmiş uygulamaların, başarıları, sorunları ve mevcut günün çalışması için planların tartışıldığı 
kısa günlük toplantılar ile proje ekibi ve kilit paydaşlarla tartışılır. 

•	 Proje Risk Yönetimi: Yüksek değişkenliğe sahip ortamlar, tanım gereği daha fazla belirsizlik ve riske 
yol açarlar. Bunu ele almak için, uyarlanabilir yaklaşımlar kullanan proje yöneticileri, bilgi paylaşımını 
hızlandırmak ve riskin anlaşıldığına ve yönetildiğine emin olmak amacıyla, artımlı çalışma ürünlerinin 
sıklıkla gözden geçirilmesinden ve çapraz fonksiyonel proje ekiplerinden faydalanır. Risk, her bir yine-
lemenin içeriği seçilirken dikkate alınır ve her yineleme sırasında riskler de tanımlanır analiz edilir ve 
yönetilir.
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•	 Proje Tedarik Yönetimi: Çevik ortamlarda, ekibi genişletmek için spesifik satıcılar kullanılabilir. Bu 
işbirlikçi çalışma ilişkisi hem alıcı hem de satıcının projeyle ilişkili risk ve ödülleri paylaştığı ortak bir 
risk tedarik modeline yol açabilir.

•	 Proje Paydaş Yönetimi: Yüksek derecede değişiklik ile karşı karşıya kalan projeler, proje paydaşlarının 
aktif katılımını ve müdahil olmasını gerektirir. Uyarlanabilir ekipler, zamanında ve verimli tartışmayı 
ve karar almayı kolaylaştırmak için yönetim katmanlarından geçmek yerine paydaşlarla doğrudan ilişki 
kurar. Genellikle müşteri, kullanıcı ve geliştirici, daha fazla paydaş katılımına ve daha yüksek memnu-
niyete yol açan dinamik ve birlikte yaratıcı bir süreçte bilgi alışverişinde bulunur. Proje boyunca paydaş 
topluluğuyla girilen düzenli etkileşim riski azaltmakta, güven tesis etmekte ve proje döngüsünün başında 
yapılan ayarlamaları desteklemekte ve böylelikle maliyetleri düşürmekte ve projenin başarı olasılığını 
artırmaktadır. 

BULGULAR

İnşaat sektöründe var olan proje yönetimi modeli ve bilgi alanları kapsamında çevik proje yönetimi yakla-
şımlarının inşaat sektöründe karşılaşılan sorunların çözümünde nasıl ele alınabileceği, iyileştirici gücünü ve 
yeni bir yaklaşım ihtiyacımızın derecesini anlamak amacıyla çalışma kapsamında firmalarında pilot olarak 
çevik proje yönetimi uygulamış sektör profesyonelleri ve çevik inşaat yönetim danışmanlarından oluşan top-
lam beş kişi ile yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda inşaat sektöründe 
Türkiye’de ilk deneyimleri geliştiren pilot proje takımlarından elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir: 
Çevik akış pratiklerini firmalar projelerine adapte ederek, öncelikle iş akışları şeffaflaştırılmıştır. Çeviklikte, en 
etkin çözümlere ulaşmanın kurulacak bir takım oyunu ile sağlanacağı bilindiğinden, birlikte üretmek ve bunun-
la beraber kesin bir farkındalık yaratmak ön planda olmuştur. Belirlenen büyük hedefler için iş akışları küçük 
adımlar halinde organize edilmiştir. “Ben” yerine “biz” diyerek hedeflerin mükemmele yakın oluşturulması 
öngörülmüştür. Mutluluk, takım olabilme, verilen emeği ölçebilme, ko-lokasyon imkanların arttırılması ve ve-
rimliliğin arttırılması ile, tamamlandı tanımı için tüm paydaşların fikir birliği çevikliğin firmalar adına kattığı 
değerler olmuştur. Süreci, konsept proje aşamasında dahil eden firmada çalışan popülasyonun çoğunlukla genç 
kuşaktan olması alışılan ve benimsenmiş olan kültürün değişim ve dönüşümde genellikle zorluk yaratmamıştır. 
Bir pilot firmada shopdrawing süreci içerisinde uygulanan çevik yönetiminde, direnç gösterenler olduğu gibi 
faydalarından etkilenen takımların süreci devamlılığında da sürdürdüğü görülmüştür. Özellikle projenin yurt-
dışında gerçekleşmesinden ötürü saat farkının yarattığı problemler takımın kendi kendini organize etmesiyle 
çözümlenmiştir. Benimsenmiş kültürün değişiminde en çok zorlanılan aşama şantiye süreci olmuştur. Bazen 
dakikalık yaşanılan değişimler alınan kararları etkilediğinden, günlük toplantılar haftalığa, haftalık toplantılar 
aylığa dönüştürülmüştür. Üç pilot firma özelinde, çevik yönetimin proje ve proje uygulamalarına entegre edil-
mesiyle proje bilgi alanlarında sunduğu iyileştirmeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

•	 Proje Entegrasyon Yönetimi: Takım bilincinin oluşturulmasıyla gerekli görülen tüm ihtiyaçlar daha ko-
lay belirlenmiştir.

•	 Proje Kapsam Yönetimi: Yaşanılan değişikliklerden ötürü süreç içerisinde şekillenen ve oluşturulan 
kapsam, verimlilik endeksini olumlu yönde etkilemiştir.

•	 Proje Takvim Yönetimi: Kısa hedefler ve parçalara ayrılmış kısa döngülerin çevik yaklaşımın önemli 
bir metodolojisi olan SCRUM (bütünü parçalayan; tekrara dayalı, düzenli geri bildirim ve planlamalarla 
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hedefe ulaşma) uygulamaları ile takım içerisinde iş taahhüdünü belirlemede kolaylık sağlamıştır. İşin zor-
luk derecesine göre de ayrıştırılması gün ve hafta içerisinde kat etilen ya da edilmek istenen yolu verilerle 
görme imkanı sağlamıştır.

•	 Proje Maliyet Yönetimi: Maliyet tahmin endekslerinin, değişikliklerin ortaya çıktıkça yapılması, daha 
gerçekçi verilerle karşılaşılmasını sağlamıştır.

•	 Proje Kalite Yönetimi: “Neyi iyi yaptık”, “Neyi daha iyi yapabiliriz” gibi retrospektif sorular daha kali-
teli ürünler ortaya çıkarmayı sağlamıştır.

•	 Proje Kaynak Yönetimi: Kendi kendini organize eden takımların olması süreç içerisinde ihtiyaç duyulan 
kaynakları belirlemede kolaylık sağlamıştır.

•	 Proje İletişim Yönetimi: Paydaşların sürece dahil edilmesiyle önceki süreçlerin şeffaf bir şekilde konu-
şulması iletişim yönetimi ile oluşabilecek verimsizlik kayıplarının önüne geçmesini sağlamıştır. 

•	 Proje Risk Yönetimi: Kısa hedefler ve döngüler ile her gün gerçekleştirilen toplantılar oluşan veya olu-
şabilecek riskleri tanımlamada yardımcı olmuştur.

•	 Proje Tedarik Yönetimi: Kazan-kazan ilişkisini göz önünde tutarak, işbirlikçi bir yarar sağlanmıştır. 
Süreç sonunda istenilen hedefte ürünlerin ortaya çıkabilmesi için, taraf ve tarafların memnuniyeti için 
gereken önem ve değeri önemli ölçüde etkilemiştir.

•	 Proje Paydaş Yönetimi: Proje ve/veya uygulamaların sonucunda etkilenecek tüm paydaşların yan, kul-
lanıcı ve müşterilerin şeffaf bir şekilde sürece dahil edilmesi, sorun ya da isteklerin zamanında ve çok geç 
olmadan konuşulmasını bu sayede çözüm bulunmasını sağlamıştır.

SONUÇ

Çevik proje yönetim yaklaşımı sahip olduğu yinelemeli süreç yapısı sayesinde yüksek esneklik sağlaması, 
değişen şartların yönetilmesini kolaylaştırması, kısa süreli yinelemeler (SCRUM) sonucunda teslim edilen 
çalışır ürün sayesinde projenin ilerlemesinin daha sağlıklı bir şekilde gözlemlenmesi, proje risklerin azal-
tılması, teslimat öngörülebilirliğin artması, müşteri veya kullanıcıların proje sürecinde proje elemanları ile 
yüz yüze iletişim kurabilmeleri sayesinde iş süreçleri ile proje geliştirme süreçlerinin entegrasyon seviyesi-
nin yükselmesi, istenen özelliklerin tam olarak ifade edilebilmesiyle projenin fonksiyonel kalitesi artması ve 
müşteri memnuniyeti sağlanması gibi faydalarıyla (Gencer vd., 2017) belirsizliğin ve değişimin yoğun olarak 
yaşandığı inşaat sektöründe verimliliğin artırması ve böylece inşaat maliyetlerinin önemli ölçüde indirilmesini 
sağlayacak önemli bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi çekmeye başlamış bir kav-
ram olarak, şirketler çevik yöntemlere geçiş ve çevik ürün geliştirme konularında çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Her ne kadar bu yöntemlerin kullanımına yönelik bir eğilim bulunsa da özellikle ülkemizde çevik yöntemlerin 
kullanımı çok yaygın değildir. Bu bağlamda çalışma kapsamında, özellikle inşaat sektöründe yer alan firma-
lara yeni bir bakış açısı kazandırmak, sektördeki pilot uygulamalardan elde edilen bilgilerin paylaşılmasıyla 
sektörel bir katkı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu çalışmanın bir diğer katkısı, inşaat firmalarının günümüzün 
rekabetçi pazarlarının sorunlarını daha etkin bir şekilde çözme kapasitelerini arttırmak için uygulayabilecek-
leri çevik proje yönetimi yaklaşımlarının proje bilgi alanları özelinde ne ifade ettiğinin belirlenmesi ve inşaat 
projelerinde proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğinin ortaya 
konulmasıdır. Bu noktada, çevik yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre hangi faydaları sağladığını ve uygu-
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lamalarının herhangi bir destek mekanizmasının kurulmasını gerektirip gerektirmediğini anlamak öğreticidir. 
Çalışma bulguları, çevik yöntemlerin, proje bilgi alanlarında operasyonel avantaj sunduğunu; ancak örgütsel 
güvene ve takım çalışması kültürüne yol açan uygun girişimlerle tamamlandığında sürdürülebilir üstün perfor-
mansın stratejik bir aracı olabileceğini göstermiştir.
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ANTİ VANDAL ASANSÖR KAPISI TASARIMI
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ÖZ: Asansör, bir kabin veya platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, iki veya daha fazla 
durak arasında yolcu ve yük taşıyan sistemdir. Asansörler, günlük hayatımızda ihtiyaç duyulan dikey taşımada 
kullandığımız güvenli ve vazgeçilmez ulaşım araçlarıdır. Seyahat süresinin kısa olmasına rağmen asansörleri 
kullanan kişiler güvenli ve konforlu bir seyahat beklentisi içerisindedir. Bireyin hiç tanımadığı başka kişilerin 
mallarını hedef alıp, bilinçli ve kasıtlı olarak onlara zarar verme eğilimine Vandalizm denir. Vandalizm; sos-
yal, psikolojik, ekonomik ve hukuki boyutları olan, çağımızın önemli sorunlarından biridir. Özellikle metro, 
stadyum ve alışveriş merkezleri gibi insanların kalabalık olduğu yerlerdeki asansörlerde Vandalizm’e karşı 
ek yönetmelikler uygulanmaktadır. Yönetmelikler ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler neticesinde TS EN 
81-20:2014, TS EN 81-50:2014 ve TS EN 81-58:2006 standartları 2017 yılında uygulanmaya başlamıştır. Bu 
standartlar kasıtlı tahribata maruz kalan asansörler için uygulanmak zorundadır. Ön tasarım çalışmaları Auto-
desk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli mukavemet analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında standartlarda belirtilen dayanıklılık ve mekanik testler anlatılmış 
ve uygulanmıştır. Kapı mekanizmaları ve kontaklar bir koruma kutusu içerisine yerleştirildi. Ekstra kalın ve 
sert paneller kullanılarak kapılar darbeye dayanıklı hale getirildi. Bu panellerin kılavuz raydan çıkmasını ön-
leyecek önlemler alındı. Kapanma tarafındaki panel bir profil ile güçlendirildi. Paneller kapandığında asansör 
içinden veya dışından kuyuya 10 mm çapında bir cisim sokulmaması için labirent geçme sistemi kullanıldı.

Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleşti-
rilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asansör, Mukavemet, Vandalizm

1 GİRİŞ

Dünyamızda teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle birlikte yapılan binaların kat sayıları da artmış ve çok 
yüksek katlı binalar hayatımızda yerini almıştır. Çok katlı binaların gelişimiyle birlikte, binalarda insanların 
ulaşımının kolaylaştırılması gereksiniminden dolayı da birçok asansör sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle in-
sanların yoğun olduğu hastane, alışveriş merkezleri, stadyumlar, metro ve eğlence merkezleri gibi yerlerde gü-
venli ve dayanıklı asansörün önemi her geçen gün artmaktadır. Asansörün teknolojik gelişimi insan hayatının 
kolaylaştırılması için çok önemli bir rol oynamaktadır. Gittikçe daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı asan-
sörler uygulamaya girmektedir.[ALIÇ 2013:1, Alıç 2014:2] Asansörler boyutları ve yapımı itibarıyla insanları 
da içine alacak bir kabini olan tam düşey veya tam dikey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, 
kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan araçlardır şeklinde tanımlanır. Yüksek kabin hızları 
kabin titreşimleri üzerinde etkin olan önemli bir parametredir. Asansör kabini ve kat kapıları, asansörün göze 
hitap ettiği son kullanıcı ile buluştuğu noktalarıdır. 

Bireyin hiç tanımadığı başka kişilerin mallarını hedef alıp, bilinçli ve kasıtlı olarak onlara zarar verme eğili-
mine Vandalizm denir. Vandalizm; sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki boyutları olan, çağımızın önemli 
sorunlarından biridir. Bu sorunlara karşı asansör sistemlerini korumak için birçok yeni yönetmelikler belir-
lenmiştir. İnsanların kalabalık olduğu toplu bulundukları yerlerdeki asansör sistemlerinde bu yönetmeliklere 
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uyulması zorunludur.  Asansör kat ve kabin kapıları standartlarında sürekli değişimler söz konusudur. Tasarım 
merkezindeki çalışmalarımızla bu standartları sağlayabilecek bir anti vandal kapı tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
Asansör firmalarını ve binalardaki asansörlerin uygunluğunun denetlenmesi amacıyla görevlendirilen A Tipi 
muayene kuruluşları sayesinde ülkemizde asansörlerin güvenirliliği her geçen gün artmaktadır.[Özgür 2015:6] 
Dinamik analizler sayısal bir yöntem olan sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır.[ Moaveni 1999:5] Asansör 
kapı tasarımları kategori 0, kategori 1 ve kategori 2 olarak standartlarda sınıflandırılmıştır. 

2 MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Sonlu Elemanlar Metodu

Günümüzde karmaşık mühendislik problemlerinin hassas olarak çözülmesinde etkin olarak kullanılan me-
totlardan birisi de Sonlu elemanlar metodudur. İlk defa 1956 yılında uçak gövdelerinin gerilme analizi için 
geliştirilmiş ve daha sonraki on yıl içerisinde uygulamalı bilimler ve mühendislik problemlerinin çözümünde 
de başarı ile kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise sonlu elemanlar metodu ve çözüm teknikleri hızlı geliş-
meler kaydetmiş ve günümüzde birçok pratik ve karmaşık problemin çözümü için kullanılan en iyi metotlar-
dan birisi olmuştur. Metodun değişik mühendislik alanları için bu kadar popüler olmasının ana nedenlerinden 
birisi genel bir bilgisayar programının yalnız giriş verilerini değiştirerek herhangi bir özel problemin çözümü 
için kullanabilmesidir. [Özgür 2015:6] Sonlu elemanlar metodundaki temel düşünce, karmaşık bir probleme, 
problemi basite indirgeyerek bir çözüm bulmaktır. Esas problemin daha basit bir probleme indirgenmiş olması 
nedeni ile kesin sonuç yerine yaklaşık bir sonuç elde edilmekte, ancak bu sonucun çözüm için daha fazla çaba 
harcayarak iyileştirilmesi ve kesin sonuca çok yaklaşılması, hatta kesin sonuca ulaşılması mümkün olmaktadır. 
Elde bulunan konvansiyonel matematiksel araçların kesin sonucu, hatta yaklaşık bir sonucu dahi bulmakta ye-
tersiz kalması durumunda ise sonlu elemanlar metodu kullanılabilecek tek metot olmaktadır. Sonlu elemanlar 
metodu, yapısal mekanik problemlerinin yanında, ısı iletimi, akışkanlar mekaniği, elektrik ve manyetik alanlar 
ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümü için de başarı ile kullanılmaktadır. Metodun bu kadar çok uy-
gulama alanı bulmasının nedenlerinden birisi, değişik mühendislik problemlerinin arasındaki benzerliklerdir 
[M.S.Güler 2015:7].

2.2 Sonlu Elemanlar Paket Programı

Autodesk inventor programı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile elekt-
romanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan etkileşimini simüle etmekte kullanılabilen ge-
nel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Bu sayede gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule 
edilmesine olanak sağlayan sonlu elemanlar analizi yöntemiyle ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal 
ortamda test edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde yapıların 
zayıf noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel problemlerin 
öngörülmesi mümkün olmaktadır. [M.S.Güler 2015:7] 

Autodesk inventor programı hem dışarıdan CAD datalarını alabilmekte hem de içindeki önişleme imkanları 
ile geometri oluşturulmasına izin vermektedir. Yine aynı önişlem içinde hesaplama için gerekli olan sonlu 
elemanlar modeli yani mesh de oluşturulmaktadır. Yüklerin tanımlanmasından sonra ve gerçekleştirilen analiz 
neticesinde sonuçlar sayısal ve grafiksel olarak elde edilebilir.



879

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

2.3 Anti Vandal Komple Asansör Kapısı Dizaynını Belirleyen Standartlar

Asansör tasarımları TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 standartlarına uygun şekilde, 1600 kg’a kadar ki 
insan asansörleri ve 5 tona kadar ki yük asansörleri için gerçekleştirilmektedir. [TS EN 81-20 2014:3, TS EN 
81-50  2014:4] 

Kategori 0 asansörler için TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 güvenlik kuralları inceleme, deney ve 
hesapları içermektedir. TS EN 81-71-A1 ise Kategori 0 asansörlere eklemede bulunarak kategori 1 ve 2’nin ih-
tiyaçlarını belirtmekte olup TS EN 81-73:2006 ise Yangın Anında Asansörlerin Davranışları ve EN 81-72:2015 
İtfaiyeci Asansörleri standartlarına da atıfta bulunmaktadır.

TS EN 81-71-A1, ilâve güvenliğin düşünüldüğü veya kasıtlı tahribat riskine karşı koruma amacıyla diğer 
koruma tedbirlerinin gerekebileceği yerlerde bina tasarımcılarına, müşteri ve benzerlerine kılavuzluk etmeye 
ilişkin kuralları sağlamaktadır. Müşteri, asansör tesisinin yer aldığı ortama ve muhtemel yaşanabilecek kasıtlı 
tahribatın çeşidine bağlı olarak ne ölçüde ilâve korumanın gerektiğini, standartlarda verilen önerilerde kap-
sandığı gibi, düşünmek zorundadır. Bütün asansörler belirli ölçüde dikkatsiz veya kaba kullanıma maruz kal-
maktadır. Asansörlere bu standartlarda Kategori 0 olarak atıfta bulunulmaktadır. Bu standartta donanım hasarı 
veya kişilerin yaralanmaları ile sonuçlanabilecek kasıtlı hareketlere karşı ilâve koruma tedbirlerine ilişkin bilgi 
verilmektedir.  

3 BULGULAR VE TARTIŞMA

 3.1 Tasarımın Girdilerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada gerçekleştirilen ve tasarımı zorunlu kılan talepleri iki bölümde değerlendirebiliriz.

 Müşteri Talepleri;

•	 Vandalizm’e karşı savunmasız ortak yaşam alanlarının artması ve bu alanlardaki asansörlerin standartlara 
uygun korunma taleplerinin artması, 

•	 Maliyetin azaltılması ve pazarda daha rekabetçi hale gelebilme,

•	 Yeni yönetmelik (TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014) gereklerini karşılayabilme,

•	 Öncelikli olarak ithalatın azaltılması, sonrasında yurtdışı pazarında söz sahibi olup ihracatın arttırılması

Üretim Talepleri;

•	 Proseslerin üretime uygun olarak belirlenmesi (Boya ve kaynak proseslerinin azaltılması)

•	 Daha kolay monte edilmesi ve işçilik giderlerinin düşürülmesi

•	 Standartları sağlayan mümkün olan en az sayıda ekipman ile gerçekleştirmek,

•	 Parça standardizasyonu sağlamak
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3.2 Test Gereklilikleri

TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 güvenlik kuralları inceleme, deney ve hesapları içerir ve bu stan-
dartlar yerini aldıkları TS EN 81-1 +A3:2011 standardına atıf yapar. Bu çalışmadaki kabin ve kat kapıları 
tasarımında standartların sınırlamaları ve mekanik deneyler aşağıda özetlenmiştir.

3.2.1 Durak ve kabin kapıları açıklıkları:

Kabin girişi kabin kapısıyla olmalı ve kuyu üzerindeki açıklıklar kat kapıları ile donatılmalı bu kabin kapı 
elektrik motorlu sürtünmeli kayar panelli olmalı ve kat kapısı panellerini sürmelidir. Kat ve kabin kapıları 
kapatılmış iken, gerekli açıklıklar hariç, durak ve kabin girişlerini tamamen kapatmalıdır. Kapı boşlukları 
6mm fazla olamamalıdır. (Cam panelli kapılarda çocukların güvenliği için bu değer özel bir güvenlik önlemi 
alınmaz ise paneller arası ve yan dikme arası 4mm indirilmiştir).

Mekanik olarak birleştirilmemiş yatay sürgülü kabin ve durak kapıları (bk. Şekil 10), Kapalı kapılar arasındaki 
herhangi bir boşluğa Şekil 1’e göre 0,15 m çapındaki bir topun yerleştirilmesi mümkün olmamalıdır.

Şekil-1 Kabin ve kat kapıları açıklığı

3.2.2 Durak ve Kat Kapılarının Dayanıklılık Deneyi: 

Kat kapıları EN 81-58 standardındaki yangına dayanım test standardında belirtildiği gibi olmalıdır. Kat ve 
kabin kapıları için mekanik dayanım; daire veya kare kesitli 5 cm2’lik bir alan üzerine eşit olarak dağıtılmış 
300 N’luk bir statik kuvvet, her iki yüzde herhangi bir noktada panele/çerçeveye dik açılarda uygulanmalıdır. 
Bu kuvvet uygulandığı zaman kapılar 1 mm’den daha büyük kalıcı şekil değişikliği olmadan, 15 mm’den daha 
büyük elastik şekil değişikliği olmadan ve bu test sonrası güvenlik fonksiyonları etkilenmemelidir. [B Güzel 
2016:8]

Daire veya kare kesitli 100 cm2’lik bir alan üzerine eşit olarak dağıtılmış 1000 N’luk bir statik kuvvet, durak 
kapıları için iniş veya biniş tarafından, kabin kapıları için kabin içerisinden uygulanmalıdır. Bu uygulama 
panel veya çerçevenin herhangi bir noktasına dik açılarda uygulandığı zaman, kapıların fonksiyonelliğini ve 
güvenliğini etkileyen önemli kalıcı şekil değişikliği olmaksızın dayanmalıdır. Azami boşluk payı 10 mm ol-
malıdır. Sarkaç dayanıklılık test düzeneği aşağıda şekil 2’de gösterilmiştir. Kategori 1 kapılar için sarkacın 
bırakılma yüksekliği 700 mm ve kategori kapılar için 1000 mm’dir.



881

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil-2 Sarkaç Deney Düzeneği

3.2.3. Malzeme Deneyi:

Üreticinin kapı üretiminde kullandığı malzemeler (cam ve sac metal) ve özellikleri hakkında beyanları bu-
lunmalıdır ve bu beyanlar deneylerle doğrulanmalıdır. Metal parçalar için kimyasal ve fiziksel özellikler ilgili 
standartlara göre tayin edilmelidir.

3.3 Kalite Kriterleri

Çalışmamızda kullanılacak olan sac, plastik, cıvata, somun ve mil gibi malzemelerin kalite kriterleri firmamız 
tarafından gerekli araştırmalar yapılarak belirlenmiştir. Kullanılacak olan malzemelerin kalite kriterleri aşağı-
daki tabloda verilmiştir.

Tablo.1 Kalınlığı 1 mm ve 2,5 mm arasında değişen sacların kalite kriterleri
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3.4 Ürün Tasarımı

Katı modellemeye başlamadan önce yukarıda bahsedilen temel gereksinimler ve standartlara uygun olarak 
Autodesk Inventor programı kullanılarak son prototipin kapı çizimleri şekil.1’de verilmiştir. Kapı Tasarımı 
projemizde Autodesk Inventor programı kullanılarak 3 boyutlu olarak tasarlanmış ve teknik resimleri oluştu-
rularak yukarıda belirtilen sarkaç test düzeneği oluşturularak uygulanmıştır. 

Şekil-3 Atölyede gerçekleştirilen sarkaç testi
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Standart kapılar, Anti Vandal kapının taşıması gereken yüklerle yüklenerek analizi yapıldı. Dayanımı yetersiz 
olduğu noktalarda dayanımı arttıracak labirent geçme, genişletilmiş trapezler, büküm takviye dikmeler ve des-
tek profili gibi, optimum ölçü ve geometrilerde parçalar ekleyerek kapının dayanım arttırıldı. 

Şekil-4 Üstten görünüş

Şekil-5 Kapı paneli görünüşü

Kapıya, dıştan içe doğru herhangi bir noktasında dik olarak 100 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana 
eşit olarak dağılacak 1000 N’luk bir kuvvet uygulandığında, kalıcı bir şekilde 1,436 mm’de yer değiştirme 
olduğu ve güvenlik faktörünün 2,52 olduğu gözlemlendi.
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Şekil 1 Kapı panelleri sehim analizi ve güvenlik faktörü 

4. SONUÇ

Bu tasarım çalışmasında standartlara uygun mekanik, dayanıklılık, statik ve dinamik testler bilgisayar ortamın-
da Autodesk inventor programında sonlu elemanlar analizi yöntemiyle mukavemet ve dayanıklılık testleri ana-
lizi yapıldı. Testlerde dayanımı arttıracak labirent geçme, genişletilmiş trapezler, büküm takviye dikmeler ve 
destek profili gibi önlemler alındı. Atölye ortamında yönetmeliklere uygun Sarkaç test düzeneği hazırlanarak 
tasarlanan prototipte testler başarıyla uygulandı. Kategori 0 düzeyi yanı sıra kategori 1 ve kategori 2 ürünlerini 
de pazara sunmuş olundu. Böylece bu ürün kapsamında ithalat azaltılmış oldu. Aynı zamanda uluslararası iste-
nilen standartlar sağlanarak, yıllık satış miktarında yurt dışı satışı %10’dan %45’e çıkartılmış oldu. 

Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleş-
tirilmiştir.   
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ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARINDA KULLANIMI                                                    
ULTIMAKER İLE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Seval ÖZGEL FELEK

1Ordu Üniversitesi, Ünye MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı,  
Ordu / Türkiye

Öz: Üç boyutlu (3B) yazıcılar, hızla gelişmeye devam eden ve günümüzde endüstriyel tasarım, mühendislik, 
mimarlık, askeri, medikal sektörü, moda, gıda ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanımı yaygınlaşma-
ya başlamadan önce sadece prototip üretiminde kullanılırken artık bilgisayar ortamında hazırlanmış istenilen 
her tür modelin yazılmasını sağlamaktadır. Yazıcıların baskı yöntemleri: Birleştirmeli yığma modeli (FDM), 
Eklemeli üretim (Poly Jet), Seçici Lazer Sinterleme (SLS), Tarayarak Işıkla Kürleme Tekniği (SLA), Tabakalı 
Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM) ve Bağlayıcı püskürtme tekniği (Binder Jet)’dir. Kullanılan malzemeler 
genel olarak ABS, PLA, Naylon ve Fiber malzemelerdir. Geleneksel yapım teknikleri ile karşılaştırıldığında, 
3B baskı tekniğiyle çok daha karmaşık geometrik ürünlerin üretilebilmesi sağlanmaktadır ve bu teknoloji sı-
nırsız uygulama olanakları sunmaktadır. İcat edildiği ilk zamanlarda hem daha pahalı hem de daha karmaşık 
bir yapıya sahipken, sadece üreticiye hitap etmekteydi. Yıllar içerisinde fiyat olarak ucuzladıkça günlük ya-
şamda bile kullanılabilir hale gelmiştir. Araştırma kapsamında mobilya bağlantı elemanlarında 3B yazıcıların 
kullanımı örnekler üzerinden incelenecektir. 3B yazıcıların bu alanda kullanımın avantajları ve dezavantajları 
ortaya konulacaktır. Ayrıca örnek bir tasarım Rhinoceros programında modellenerek Simplify 3D programında 
dilimlenme işlemleri gerçekleştirilmiş ve Ultimaker marka 3B yazıcı ile PLA malzeme ile baskı alınması sağ-
lanmıştır. Sonuç olarak istenilen tasarımın kalıp maliyeti olmadan daha hızlı, az maliyetli ve sınırsız tasarım 
olanağı sağladığı, böylece önerilen bağlantı elemanlarının kolayca üretilebildiği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: 3B Yazıcı, Mobilya Tasarımı, Mobilya Bağlantı Elemanları

AMAÇ

Çalışmanın amacı 3B yazıcıların mobilya bağlantı elemanlarında kullanım olanaklarının, bu yazıcılardan nasıl 
ve hangi malzemelerle baskı alınabildiğinin araştırılması ve araştırma sonucunda örnek bir uygulama yapıl-
masıdır. Uygulamanın tasarım ve modelleme aşamaları, 3b yazıcıya gönderilme süreci ve sonuç ürün payla-
şılmıştır. 

3B yazıcının icat edilmesiyle 3B baskı teknolojisi son yıllarda en hızlı büyüyen ve gelişen teknolojilerden biri 
haline gelmiştir. İcat edildiği ilk zamanlarda hem daha pahalı hem de daha karmaşık bir yapıya sahipken, artık 
günlük yaşamda bile kullanılabilir hale gelmiştir (Özgel Felek, 2019).

3B yazıcı teknolojileri geliştirildikleri dönemde prototip imalatı için kullanılırken günümüzde ürünün kendi-
sinin de basılabildiği bir teknolojiye doğru evirilmektedir. Bu süreç ürünün katmanlar halinde oluşturulduğu 
ekmeli olarak tabir edilen bir üretim yöntemidir. Bilgisayar destekli tasarım programları vasıtasıyla tasarlanan 
model, yazılımlar vasıtasıyla dilimlerine ayrılmaktadır. Bunun için hazırlanan model kullanılan programda 
STL (Stereolithography) dosya formatına dönüştürülmektedir. Bu. stl uzantısı sayesinde model küçük üçgen-
lerle tanımlanmaktadır ve organik formların da basılabilmesini mümkün kılmaktadır. Anjum vd (2017)’e göre 
üçgenlerin sayısı arttıkça 3B modelin detay seviyesi de aynı oranda artmaktadır. 
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3B yazıcıya aktarılan bu üçgenlere ayrılmış model dilimlere ayrılır ve her dilim aslında modelin kesitidir. 
Kesitler üst üste eklenerek modelin basılması sağlanmaktadır. Kullanılan malzeme ve çalışma prensibine bağlı 
olarak farklı üretim yöntemleri mevcuttur: Birleştirmeli yığma modeli (FDM) (Dudek, 2013), Eklemeli üretim 
(Poly Jet), Seçici Lazer Sinterleme (SLS), Bağlayıcı püskürtme tekniği (Binder Jet) (Şahin ve Turan, 2018), 
Tarayarak Işıkla Kürleme Tekniği (SLA) (Akpek, 2018), Tabakalı Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM) (Mekon-
nen vd., 2016) ve DLP (Digital Light Processing)- Dijital Işık İşleme (Mu vd. 2017).  Kullanılan malzemeler 
genel olarak ABS, PLA, Naylon ve Fiber malzemelerdir. Kullanıldığı alana bağlı olarak malzeme teknolojisi 
de gelişmektedir. Seramik, ahşap, beton gibi malzemeler de fiber malzemeler kategorisinin altında yer almak-
tadır. Geleneksel üretim yöntemlerine göre maliyet çok daha düşük olacaktır. Özellikle plastik parça üretimin-
de maliyetin önemli bölümü kalıp imalatıdır. Burada kalıp olmadan plastik malzemeden üretim mümkündür. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında 3B baskı teknolojisini kullanarak üretilmiş mobilya bağlantı elemanları incelenecektir. 
İncelenen örneklerde de görüldüğü üzere mobilyanın tamamını yazdırmak için 3b yazıcıların alanı yeterli 
değildir. Ancak bağlantı elemanlarında bu teknolojiyi kullanarak tamamen yeni bir şey inşa etmek zorunda 
olmadan hatta bazı durumlarda eski bir mobilyayı da dönüştürmek mümkündür. Bu sayede kişiye özel üretim 
yapmak bile olasıdır. 

Örnek 1: printtobuild

Printobuild projesi Gellért Ollé tarafından gerçekleştirilmiştir. 3B yazıcıların artık her zamankinden daha ucuz 
ve daha kullanışlı olduğundan dolayı, basılan nesnelerin artık sadece prototipler değil, kullanabileceğimiz 
son ürün olabildiğini söylemektedir. Bu aşamada tasarımcının görevinin yazdırılabilir modelleri tasarlamak 
olduğunu savunmaktadır. Tüm mobilyayı 3B yazıcı ile basmak gereksiz bir malzeme israfı olmaktadır, bunun 
yerine sadece büyük parçaları bağlayabileceğimiz eklemleri bastırmalıyız. Eklemlerin bir nesnedeki en pratik 
aynı zamanda en zor kısım olduğunu vurgulamaktadır. Böylece modüler ürünler yaratılmaktadır. 

Şekil 1’de ürünün tasarımı Rhinoceros programıyla gerçekleştirmiştir. Öncelikle kontrplak üzerindeki bağ-
lantıların nasıl sabitleneceğini en iyi yolunu bulmak için bazı test parçaları yapmıştır. Ondan sonra ihtiyaç 
duyulan her şeyi kullanan nihai formu tasarlamıştır ve bu aşama yaklaşık 3 ay sürmüştür. Her bir eklemin ABS 
malzeme ile basılması yaklaşık yedi saat sürmektedir, ancak bu süre kullanılan 3B yazıcı türüne bağlıdır.

Şekil 1. Printobuild Projesi (URL-1)
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Örnek 2: + wood

Tobias Lugmeier’in yarattığı konsept, son derece pahalı ve özenle hazırlanmış ölçülü mobilyalar ile ucuz fakat 
hiç uymayan mobilyalar arasındaki boşluğu doldurmaktır. Mobilya tasarımında ilerleme ürünlerin yeniden 
düşünülmesiyle gerçekleşmekte ve bu ürünlerin yeniden tasarlanması onların kötü oldukları anlamına gel-
memekte olduğunu savunmaktadır. 3B yazıcılar sayesinde teknolojiyle tasarımı birleştirmek ve günümüzde 
işlerin nasıl göründüğü göstermek niyetindedir. 

Şekil 2’de gösterilen ürün sadece ahşap panellerden ve 3b yazılmış bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. 

Şekil 2. +wood Projesi (URL-2)

Örnek 3: Michel Martel Opticien Vitrini

Atelier Vous, Michel Martel Opticien için modüler bir kış vitrini tasarlamıştır. Bu tasarım kayın çubuklardan ve 
3b basılmış bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. Ürün tamamen modüler ve sökülüp çıkarılabilir şekildedir.

Şekil 3. Michel Martel Opticien Vitrin Projesi (URL-3)
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Örnek 4: ICOSA

Bu mücevher şeklindeki lamba, 3 boyutlu baskı teknolojileriyle model oluşturma tutkusunu birleştirmektedir. 
TASARIM 3.0 / Hibrit Üretim projesi kolayca bulunabilen standart ahşap çubukların 3b basılmış bağlantı ele-
manlarıyla birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Tasarımcı, Şekil 4’de gösterilen, ICOSA adı verilen ürünü, 3b bir 
bilmece olarak adlandırmakta; zemin, masa veya tavan lambası olabilmektedir. Bu ürün geleneksel üretim ve 
dağıtım sistemlerinden vazgeçerek yeni hibrit üretim bicilerini deneyen bir tasarım olarak tanımlanmaktadır. 

Şekil 4. ICOSA Projesi (URL-4)

Örnek 5: XX1T

Design 3.0 / Hibrit Üretim’e ait diğer bir tasarım da Şekil ‘de görülmektedir. Tasarımı, 3B basılmış birleştirme 
sistemi ve ahşap veya plastikten yapılmış kolayca bulunabilen parçalar ile üretilmiş, bir dizi kendi kendine 
oluşabilen nesne olarak tanımlamaktadır. Şekil 5’de gösterildiği gibi demonte edilerek tekrar sökülüp takıla-
bilmektedir. 
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Şekil 5. XX1T Projesi (URL-5)

Örnek 6: Keystones Serisi

STUDIO MINALE- MAEDA: tarafından tasarlanan Keystones serisi SLS ve Ahşap malzemenin birleşimiyle 
2014 yılında tasarlanmıştır. Ürün INTERIEUR AWARDS 2014, Kortrıjk’de büyük ödül; DUTCH DESIGN 
AWARDS 2014, Eindhoven’da finalist ve ICON DESIGN AWARDS 2014, Londra’ya aday gösterilmiştir. 

Şekil 6’da gösterilen KEYSTONES tek bir bağlantı elemanı kullanarak mobilyanın parça sayısını azaltmak-
tadır. Tek bir parça bütün bileşenleri bir arada tutmaktadır. 

Şekil 6. Keystones Projesi (URL-6)
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Örnek 7: Cross Tenon Coat Rack

Bu proje kapsamında geleneksel ahşap birleştirme tekniklerini 3b baskı teknolojisinin olanakları çerçevesinde 
geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir yapıştırıcı ya da vida benzeri ekstra bir katman kullanmadan 
ahşapları birleştirmeyi amaçlamıştır. Şekil 7’de gösterildiği gibi geleneksel zıvana birleştirme yönteminin tek-
nolojik versiyonunu gerçekleştirmiştir. Çapraz zıvana sistemi kullanarak sağlam bir birleştirme sağlamıştır. 

Şekil 7. Cross Tenon Coat Rack Projesi (URL-7)

Bağlantı elemanlarını tasarlarken eklemin geometrisinin belirgin hale gelebilmesi için Şekil 8’de gösterildiği 
gibi iki farklı renkte basılmış reçine kullanılmıştır. Uzaktan vida benzeri bir bağlayıcı kullanılmış gibi görünse 
de 3b basılmış parçalarla birleştirme sağlanmıştır. 

Şekil 8. Cross Tenon Coat Rack Zıvana Detayı (URL-7)
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Örnek 8: LINK

Link Furniture’nin Şekil 9’da görülen ürünü tasarlamalarındaki amaç ortalama bir kullanıcıdnın kendi mo-
bilyalarını yaratmalarına yardımcı olabilecek olası bir sistem sunmaktır. Konsepte göre yapının temeli bir 
tasarımcı tarafından yaratılmıştı. Bu çerçevede kullanıcılar modüler yapı taşları ve yaratıcı fikirlerini paylaşma 
veya dönüştürme gibi kendi mobilyalarını oluşturabilmektedir. Modüler elemanlar ahşaptan yapılmıştır ve 
Şekil 0’da gösterilen özel köşeler FDM baskı teknolojisi ile 3 boyutlu basılmıştır. Bu örnekte bağlantı elema-
nı termoplastik malzemeden basılmıştır. Eğer termoplastik malzeme kullanılarak bu ürün oluşturulursa yeni 
malzemeler olmadan mobilyalarınızı yeniden tasarlayabileceğiniz anlamına gelen bu malzemeyi eritebilir ve 
yeniden basabilirsiniz. Sonuç olarak, bu gerçek bir sürdürülebilir mobilya sistemi oluşturmaktır.

Şekil 9. LINK Projesi (URL-8)

Örnek 9: Wallnut 

Tasarımcı ve imalatçı Vera Shur, prototip donanım bileşenleri oluşturmak için 3D baskı kullanarak bir masa 
denemesi yapmıştır. Şekil 10’da görülen tasarım ile çeşitli mobilya türlerini oluşturmak için kolayca monte 
edilen, basit ahşap parçalar ile 3B bağlantı elemanları ile birleştirmektir. 

Şekil 10. Wallnut Projesi (URL-9)
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Örnek 10: Tessa

Ödüllü Keystones bağlayıcılarından bir diğer örnek de Şekil 11’de verilmektedir. 

Şekil 11. Tessa Projesi (URL-10)

Bağlantı elemanı ikili şekilde tasarlanmıştır ve takmadan önce bunları Şekil 12’de gösterildiği gibi ayırmak 
gerekmektedir. İki bağlayıcının Naylon 12 malzemesinden üretilmesi öngörülmüş ve tahmini maliyeti 170 € 
olarak öngörmektedir.

Şekil 12. Tessa Baskı Ayırma (URL-10)

Örnek 11: Asterism Serisi

Bu tasarım dübel/zıvana kombinasyonu konseptiyle oluşturulmuştur. İlk denemelerde tek bir zıvana ve sabitle-
mek için bir dübel pimi kullanırken sağlamlaştırmak için Şekil 13’de gösterilen haç şeklindeki saplama zıvana 
tipi oluşturulmuştur. Uygulama şekilleri sonsuzdur ve daha birçok varyasyonun oluşması da mümkündür. 

Şekil 13. Asterism Projesi (URL-11)
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Örnek 12: Saul Dining Table and 4 Chairs ile Orange oak & PLA stool

John Christie’ye ait bu tasarımlar 3B baskı teknolojisini kullanarak geleneksel işçiliği modern 3B baskı tek-
nolojisiyle harmanlamaktadır. Christie’ye göre her bir bileşenin bir işlevi vardır ve tasarımı, geleneksel beceri 
ve teknolojinin bir araya gelmesi olarak tanımlamaktadır. Şekil 14’de görülen tasarım geleneksel bir masa san-
dalye takımı ve Şekil 15’de görülen tasarım alıştığımız bir tabure tasarımı iken bağlantı elemanları sayesinde 
ahşabı bükme ya da işleme gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.

Şekil 14. Saul Dining Table and 4 Chairs Projesi (URL-12)
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Şekil 15. Orange oak & PLA stool Projesi (URL-12)

Örnek 13: Suple 

gt2P tasarım stüdyosu parametrik tasarım ve dijital üretimi araştırıp deneyimleyerek iki proje geliştirmiştir: 
“Suple” ve “Cracked”. Geometrik, doğal ya da yapay olayların sistemleşmesini araştırmakta, formu ve işlevi 
kontrol edebilen üretken algoritmalar oluşturmaktadır. Böylece standart olmayan çözümler için standart meto-
dolojiler yaratmayı başarmıştır. “Suple”, birkaç bacağın tek bir bağlantı parçası ile bir mobilya sabitleme siste-
midir. Bu eklem, 3 boyutlu baskı kalıplarından sonra geleneksel teknikler kullanılarak alüminyum ve bronzdan 
yapılmıştır. Bu 3b baskı ile bir silikon kalıbı şekillendirilmektedir (negatifler). Daha sonra, 3B yazdırma içten 
çıkarılmaktadır ve balmumu (pozitif) ile doldurulmaktadır. Şekil 16’da görülen 3b basılmış bağlantı elemanı-
dır. Şekil 17’de görülen ise metalden döküm sonucu oluşan ana parçadır.

Şekil 16. Suple 3B Baskı Parçaları (URL-13)
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Şekil 17. Suple Metal Döküm Parçaları (URL-13)

 YÖNTEM

Araştırma kapsamında örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama için dört bacağa sahip, 4 ara parça 
ve bir tabladan oluşan sehpa çizimi öncelikle Rhinoceros programında gerçekleştirilmiştir. Sehpanın ayakları 
için 50x50 mm kalınlığında ahşap, ara bağlantı parçaları için ise 40x60 mm kalınlığında ahşap kullanılmıştır. 
Bir dikme ve iki yan parçayı birbirine, ayrıca üst tablaya bağlamak için tasarlanan bağlantı elemanı Şekil 18’de 
verilmiştir. Tek bir bağlantı elemanı ile bütün parçalar birleştirilmiştir. Boşluklar vida bağlantısı için bırakılmış 
ve göz önünde olmayan noktalarda delikler açılmıştır.

Şekil 18. Tasarlanan Bağlantı Elemanı
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Bağlantı elemanı 120x120x65 mm ölçülerindedir. Et kalınlığı 5 mm olarak belirlenmiştir. Model .stl olarak 
kaydedilerek dilimlenme işlemleri için Şekil 19’da görüldüğü üzere Simplify3D programına gönderilmiştir. 

Şekil 19. Bağlantı Elemanı Simplify 3D Ekran Görüntüsü

Bu program vasıtasıyla hesaplandığına göre her bir bağlantı elemanının 3b baskı süresi 2 saat 35 dk’dır. Har-
canan PLA filament uzunluğu: 20901.6 mm- 20.9016 metredir. Harcanan plastiğin ağırlığı 62.84 gramdır. 
Program vasıtasıyla bağlantı elemanı, 260 katmana ayrılmış ve üst üste yığma tekniği kullanan Ultimaker 
marka yazıcı vasıtasıyla basılmıştır. Basım başlangıcı ve sonu Şekil 20’deki gibidir.

Şekil 20. Ultimaker 3B Yazıcı ile Baskı 
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Simplify 3D programından yazıcıya aktarım işlemi gcode üreterek mümkündür. Oluşturulan. gcode SD kart 
yardımıyla yazıcıya aktarılmıştır. Sonuç ürün Şekil 21’deki gibidir.

Şekil 21. Bağlantı Elemanı 3B Baskı

Ara bağlantıların varyasyonlarını yapmak da mümkündür. Standart parçalar gibi her parça aynı geometriye 
sahip olmak zorunda değildir. Sonuçta her parça için kalıp imalatı yapılmamaktadır. Bu mantıkla bağlantı 
elemanlarından birinde değişiklik yapılmıştır. Kullanılan malzeme ve zamanı azaltmak amacıyla Şekil 22’deki 
tasarım hazırlanarak 3B Baskı alınmıştır. Program vasıtasıyla hesaplandığına göre bu bağlantı elemanının 3b 
baskı süresi 1 saat 59 dk’ dır. Harcanan PLA filament uzunluğu: 15336.1 mm- 15. 3361 metredir. Harcanan 
plastiğin ağırlığı 46.11 gramdır. Program vasıtasıyla bağlantı elemanı, diğer tasarımda olduğu gibi 260 kat-
mana ayrılmış ve üst üste yığma tekniği kullanan Ultimaker marka yazıcı vasıtasıyla basılmıştır. Baskı süresi 
%23,22 oranında kısalmıştır. Kullanılan plastiğin uzunluğu %26,63, ağırlığı ise %26,62 azalmıştır. 

Şekil 22. Bağlantı Elemanı Varyasyonu Simplify 3D Ekran Görüntüsü
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Yeni oluşturulan bağlantı elemanı varyasyonu baskı sonrası Şekil 23’deki gibidir. 

Şekil 23. Bağlantı Elemanı Varyasyonu

Bağlantı elemanı montaj adımları Şekil 24’deki gibidir. Öncelikle bağlantı elemanı ile 5x5 cm’ lik ayaklar vida 
ile bağlanır. Sonrasında 4x6 cm’ lik ara parçalar iki farklı yerden vida ile bağlanır. En son olarak üst tabla ile 
montajı sağlanır.
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Şekil 24. Bağlantı Elemanı Montajı

Sonuç uygulama Şekil 25’deki gibidir.  

Şekil 25. Sonuç Uygulama

BULGULAR

3B Baskı teknolojisiyle yapılmış 13 farklı örneğe yer verilmiştir. Bu örneklerin ortak özelliği Bilgisayar Des-
tekli Tasarım programlarında önce modellenip sonrasında baskı alınmış olmalarıdır. Ana hedef mobilyanın 
tamamında değil sadece bağlantı noktalarında bu teknolojiden yararlanmaktır. Sonuncu örnek olan Suple di-
ğerlerinden farkı, baskı sonucu alınan ürünü kalıp olarak kullanması ve bağlantı elemanını metalden üretmiş 
olmasıdır. Örnek 2,7, 11 ve 13 hariç diğer örneklerde bağlantı elemanı ana malzemeyi dışarıdan sarmaktadır. 
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Yani birleşecek elemanlar bağlantı elemanlarının içerisine oturmaktadır. Örnek 2’de ne dışına ne içine gelecek 
şekilde, kot farkı olmadan yuvalara oturmaktadır. Örnek 7, tamamen farklı bir sistem kullanarak geleneksel 
yöntem olan zıvanayı yorumlamış ve parçanın içerisinde açılan boşluğa tam olarak oturmaktadır. Örnek 10’da 
kullanılan vidalar yine 3b baskı ile elde edilmiştir. Örnek 11’de bağlanacak parça içerisinde açılan yuvalara 
bağlantı elemanın çıkıntıları oturmaktadır; yani erkek dişi sistem kullanılmıştır. Örnek 13’de ise Örnek 11’deki 
gibi bağlanacak parça içerisindeki yine boşluğa, bağlantı elemanındaki çıkıntılar geçirilmektedir. 

Araştırma kapsamında örnekler incelenerek uygulama yapılmıştır. Uygulama için seçilen dört ayaklı ara bağ-
lantı parçaları olan bir model seçilmiştir. Bağlantı elemanının tasarımı hem ayakları hem ara parçaları hem de 
tablayı birbirine bağlayacak şekilde kurgulanmıştır.  Bağlantı elemanının tasarımı üzerinde farklı denemeler 
yapılarak daha az malzeme ve zaman ile bağlantı elemanlarından biri değiştirilmiştir. 

SONUÇ

3B yazıcılar günümüzde neredeyse her alanda kullanılmaktadır. Mobilya tasarımında kullanım olanakları araş-
tırıldığında mobilyanın tamamının ya da sadece bağlantı elemanlarının basıldığı görülmektedir. Bu araştırma 
kapsamında sadece bağlantı elemanlarına yer verilmiştir. Bir ahşap veya 3B baskı atölyesinde mobilyanın 
tüm parçalarını yaratmadan, mobilyalarda iyileştirme yapmak ve bunu kişiye özel hale getirmek tamamen 
mümkündür. Çoğu masaüstü 3B yazıcı, zaten bir mutfak masası gibi büyük bir ürünü yazdırmak için yapı 
alanına sahip değildir. Ancak bağlantı elemanı kullanmak, tamamen yeni bir şey inşa etmek zorunda kalmadan 
mobilyaları kişiselleştirmeye de olanak sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan bağlantı elemanına yönelik yapılacak 
çalışma ile sonuca ulaşmak kolaylıkla sağlanabilmektedir. Ürünün varyasyonlarını yapmak, bağlanacak ele-
manlarının boyutlarındaki değişikliğe göre revize edilebilir formlar yaratmak gerekmektedir. Hatta bunun için 
parametrik tasarımlardan yararlanmak daha akılcı bir çözüm olacaktır. 
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YENİ YÖNETMELİKLERE UYGUN HİDROLİK ASANSÖR TASARIMI

Oğuzhan Benli1, Uğur Kesen2, Serkan Koçak1, Ahmet Sabit Bulut1

1 Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi,  Kocaeli / Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Ös: Günümüzde yaşadığımız binalar artık yüksek katlı olmuştur. Bu nedenle insanların dikey taşımacılık ya-
pan sistemlere olan ilgisi artmıştır. Asansörler, kılavuz raylar arasında hareket eden bir kabin veya platformdan 
oluşan, iki veya daha fazla durak arasında insan ve yük taşıyan sistemdir. Bu genelleme çerçevesinde tanıma 
uygun 20 den fazla asansör çeşidi bulunmaktadır. Hidrolik Asansörler, tahrik gücü olarak hidrolik sistemle-
rin kullanıldığı asansörlerdir. Direkt olarak hidrolik tahrikli olabileceği gibi endirekt olarak hidrolik gücün 
kullanıldığı palangalı sistemlerde de tahrik edilen çeşitleri kullanılmaktadır. Bu konudaki gelişmeler hidrolik 
asansörlerdeki maliyetleri düşürmüş ve gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığında daha geniş bir alanda kulla-
nılmaya başlanmıştır. Yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık bakım maliyetlerinin düşük olması, daha az 
arıza yapması, makine dairesi gereksinimlerinin esnek olması gibi nedenlerle birçok tesiste tercih sebebidir. 
Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren TS EN 81‐20:2014 ve TS EN 81‐50:2014 standartları ile hidrolik asansör 
tasarım optimizasyonu zorunlu hale gelmiştir.  Hidrolik asansörler, yük veya insan taşımasına, kaldırma kapa-
sitesine, tesis edilecekleri binaların yüksekliğine ve bina fonksiyonuna göre kuyu dizaynı yapılmaktadır. Bu 
çalışmada direkt veya indirekt tahrikli asansörlerdeki süspansiyon karkası tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ön ta-
sarım çalışmaları Autodesk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli 
mukavemet analizleri gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarımınla, üretimdeki kaynak prosesleri, üretim ve kurulum 
işçiliği süreçleri azaltılmıştır. Gerçekleştirilen iki prototip arasındaki farklılıklar belirtildi. EN-81-20/50 Stan-
dardının hidrolik süspansiyona getirdiği kriterler değerlendirilmiştir. Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. 
Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Sistemler, Mukavemet, Asansör

1 GİRİŞ

Dünyamızda teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle birlikte yapılan binaların kat sayıları da artmış ve çok 
yüksek katlı binalar hayatımızda yerini almıştır. 

Çok katlı binalardaki insanların üst katlara ulaşımının kolaylaştırılması gereksiniminin yanında insanların kul-
landığı eşye ve yüklerin taşınması için yük asansörleri gereksinimi oluşmuştur. Yük asansörleri gereksinimden 
dolayı da çeşitli asansör sistemleri geliştirilmiştir. İnsan taşımacılığı yanı sıra gerektiğinde yük taşımacılığında 
kullanılan iki amaca da hizmet eden asansörler geliştirilmiştir.  Gelişen inşaat teknolojisine rağmen asansör 
kuyu dibi yetersiz, bazen makine dairesiz kuyu durumları ile de karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda farklı 
asansör sistemleri uygulanmaktadır. [ALIÇ 2013:1, Alıç 2014:2]

Boyutları ve yapımı itibarıyla asansörler insanları ya da yükleri içine alacak bir kabini olan tam düşey veya tam 
dikey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük 
taşıyan araçlardır şeklinde tanımlanır. Yüksek kabin hızları kabin titreşimleri üzerinde etkin olan önemli bir 
parametredir. İnsan ve yük asansörü standartlarında sürekli değişimler söz konusudur. Tasarım merkezindeki 
çalışmalarımızla bu standartları sağlayabilecek bir hidrolik süspansiyon sistemi tasarımı gerçekleştirilecek-
tir. Asansör firmalarını ve binalardaki asansörlerin uygunluğunun denetlenmesi amacıyla görevlendirilen A 
Tipi muayene kuruluşları sayesinde ülkemizde asansörlerin güvenirliliği her geçen gün artmaktadır.[ Özgür 
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2015:6] Dinamik analizler, sayısal bir yöntem olan sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır.[ Moaveni 1999:5] 
Asansör tasarımları TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 standartlarına uygun şekilde, 1600 kg’a kadar ki 
insan asansörleri ve 5 tona kadar ki yük asansörleri için gerçekleştirilmektedir. [TS EN 81-20 2014:3, TS EN 
81-50  2014:4] 

Hidrolik sistemler teknolojisi yıllardır mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır. Son yıllarda özelikle 
yük asansörü tasarımlarında hidrolik sistemler uygulanmaya başlanmıştır.  Hidrolik asansör, asansörün tahrik 
yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör dizaynıdır. Hidrolik asansörler düşük katlı bi-
nalarda ve daha çok yük taşımada tercih edilir. Hidrolik asansörler direk tahrikli veya indirekt tahrikli sistemler 
olarak iki temel sistemde değerlendirilir. [M. Demirbağ, 2012:8]

Şekil-1 Direkt ve indirekt tahrikli hidrolik asansör sistemleri

Şekil-2 Kabin İskeleti 3 Boyutlu CAD Tasarımı

Hidrolik asansör kabin iskeletinin sonlu elemanlar analizi uygulanarak yapılan bir akademik çalışmada, Şekil-
2’de gösterilen kabin karkası kullanılmıştır. Bu çalışmada L karkas modeli ile çalışılmıştır. [A.Adsoy 2017:9]

2 MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Sonlu Elemanlar Metodu

Günümüzde karmaşık mühendislik problemlerinin hassas olarak çözülmesinde etkin olarak kullanılan me-
totlardan birisi de Sonlu elemanlar metodudur. İlk defa 1956 yılında uçak gövdelerinin gerilme analizi için 
geliştirilmiş ve daha sonraki on yıl içerisinde uygulamalı bilimler ve mühendislik problemlerinin çözümünde 
de başarı ile kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise sonlu elemanlar metodu ve çözüm teknikleri hızlı geliş-
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meler kaydetmiş ve günümüzde birçok pratik ve karmaşık problemin çözümü için kullanılan en iyi metotlar-
dan birisi olmuştur. Metodun değişik mühendislik alanları için bu kadar popüler olmasının ana nedenlerinden 
birisi genel bir bilgisayar programının yalnız giriş verilerini değiştirerek herhangi bir özel problemin çözümü 
için kullanabilmesidir. [Özgür 2015:6] Sonlu elemanlar metodundaki temel düşünce, karmaşık bir probleme, 
problemi basite indirgeyerek bir çözüm bulmaktır. Esas problemin daha basit bir probleme indirgenmiş olması 
nedeni ile kesin sonuç yerine yaklaşık bir sonuç elde edilmekte, ancak bu sonucun çözüm için daha fazla çaba 
harcayarak iyileştirilmesi ve kesin sonuca çok yaklaşılması, hatta kesin sonuca ulaşılması mümkün olmaktadır. 
Elde bulunan konvansiyonel matematiksel araçların kesin sonucu, hatta yaklaşık bir sonucu dahi bulmakta ye-
tersiz kalması durumunda ise sonlu elemanlar metodu kullanılabilecek tek metot olmaktadır. Sonlu elemanlar 
metodu, yapısal mekanik problemlerinin yanında, ısı iletimi, akışkanlar mekaniği, elektrik ve manyetik alanlar 
ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümü için de başarı ile kullanılmaktadır. Metodun bu kadar çok uy-
gulama alanı bulmasının nedenlerinden birisi, değişik mühendislik problemlerinin arasındaki benzerliklerdir. 
[M.S.Güler 2015:7]

2.2 Sonlu Elemanlar Paket Programı

Autodesk inventor programı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile elekt-
romanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan etkileşimini simüle etmekte kullanılabilen ge-
nel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Bu sayede gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule 
edilmesine olanak sağlayan sonlu elemanlar analizi yöntemiyle ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal 
ortamda test edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde yapıların 
zayıf noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel problemlerin 
öngörülmesi mümkün olmaktadır. [M.S.Güler 2015:7]

Autodesk inventor programı hem dışarıdan CAD datalarını alabilmekte hem de içindeki önişleme imkanları 
ile geometri oluşturulmasına izin vermektedir. Yine aynı önişlem içinde hesaplama için gerekli olan sonlu 
elemanlar modeli yani mesh de oluşturulmaktadır. Yüklerin tanımlanmasından sonra ve gerçekleştirilen analiz 
neticesinde sonuçlar sayısal ve grafiksel olarak elde edilebilir.

3 BULGULAR VE TARTIŞMA

 3.1 Tasarımın Girdilerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada gerçekleştirilen ve tasarımı zorunlu kılan talepleri iki bölümde değerlendirebiliriz.

 Müşteri Talepleri;

•	 Maliyetin azaltılması ve pazarda daha rekabetçi hale gelebilme,

•	 Yeni yönetmelik (TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014) gereklerini karşılayabilme,

•	 Problemli kuyulara uygulanabilir tasarım 

•	 Kolay kurulum ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi

Üretim Talepleri;

•	 Birbirine monte edilen ara ürünlerin, daha kolay monte edilmesi
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•	 Kullanılan ekipman sayısını azaltmak

•	 Proseslerin azaltılması (Boya ve kaynak proseslerinin azaltılması)

•	 Üretim süresini kısaltmak

•	 Parça standardizasyonu

3.2 Test Gereklilikleri

TS EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 güvenlik kuralları inceleme, deney ve hesapları içerir ve bu standart-
lar yerini aldıkları TS EN 81-1 +A3:2011 standardına atıf yapar. Bu çalışmadaki hidrolik süspansiyon karkası 
tasarımında standartların sınırlamaları ve mekanik dayanımlar aşağıda özetlenmiştir.

Dayanıklılık Deneyi: Hidrolik süspansiyon karkasına 6000 N’luk yük uygulanarak statik analizler neticesinde 
sehim ve güvenlik katsayısı değerlerinin standartları karşılaması gerekmektedir. Bu değerler yapılan prototipe 
uygulanarak sehim ve güvenlik katsayısı değerleri kontrol edilmelidir. 

Malzeme Deneyi: Üreticinin kabin üretiminde kullandığı malzemeler (cam ve sac metal) ve özellikleri hakkın-
da beyanları bulunmalıdır ve bu beyanlar deneylerle doğrulanmalıdır. Metal parçalar için kimyasal ve fiziksel 
özellikler ilgili standartlara göre tayin edilmelidir.

3.3 Kalite Kriterleri

Çalışmamızda kullanılacak olan sac, plastik, cıvata, somun ve mil gibi malzemelerin kalite kriterleri firmamız 
tarafından gerekli araştırmalar yapılarak belirlenmiştir. Kullanılacak olan malzemelerin kalite kriterleri aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
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Tablo.1 Kalınlığı 1 mm ve 2,5 mm arasında değişen sacların kalite kriterleri

 3.4 Ürün Tasarımı

Katı modellemeye başlamadan önce yukarıda bahsedilen temel gereksinimler ve standartlara uygun olarak 
Autodesk Inventor programı kullanılarak son prototip şekil.3’te verilmiştir. Hidrolik asansör projemizde Au-
todesk Inventor programı kullanılarak 3 boyutlu olarak tasarlanmış ve teknik resimleri oluşturularak istenen 
dinamik kriterler uygulanmıştır.  Kabin tasarımında duvarlar için aşağıda belirtilen kritere bağlı testler gerçek-
leştirilmiştir.

Kabinin, içten dışa doğru herhangi bir noktasında dik olarak 100 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana 
eşit olarak dağılacak 1000 N’luk bir kuvvet uygulandığında, kalıcı bir şekilde 1mm’den daha büyük biçim 
değiştirmemelidir.
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Şekil-3 Hidrolik Asansör L karkas 3 boyutlu çizimi

Son tasarlanan numunede hidrolik süspansiyon karkasına 6000 N yük uygulanarak statik analiz yapılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda mukavemet açısından herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Uygulanan kuvvetle 
oluşan maksimum yer değiştirme değer, 0,5249 mm ve güvenlik katsayısı değeri en düşük 3,41 olarak tespit 
edilmiştir.

    

Şekil 4 L karkasına uygulanan kuvvetle yer değiştirme ve güvenlik katsayısı 

4. SONUÇ

Bu tasarım çalışmasında standartlara uygun mekanik, dayanıklılık, statik ve dinamik testler bilgisayar orta-
mında Autodesk inventor programında sonlu elemanlar analizi yöntemiyle yapıldı. Yapılan bu optimizasyon 
çalışmasıyla maliyette yaklaşık % 15 oranında kazanç eldeedildi. Montaj süresinde yaklaşık % 14 oranında 
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kazanç elde edilerek işçilik maliyetleri azaltıldı. İmalat süreci yaklaşık % 18 oranında azaltılarak üretim mali-
yeti azaltıldı. En önemlisi ise problemli kuyulara uygulanabilir bir tasarım kolaylığı sağlamaktadır. 

Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleş-
tirilmiştir.   
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TİCN KAPLAMALARIN YAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TA’NIN ETKİSİ

1Sedat ÇAVLAN, 2Özlem BARAN, 3Ayşenur KELEŞ, 3İhsan EFEOĞLU

1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan / Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzincan / Türkiye

3Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzurum/ Türkiye
Öz: İnce sert kaplamalar, mekanik parçaların ve takımların ömrünü artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu kaplamaların yapısal ve mekanik özellikleri, kullanım ömrü üzerindeki en etkili faktörlerdir. Nitrür kapla-
malar, üstün mekanik ve tribolojik özellikleri sebebiyle yaygın bir şekilde takım çeliklerine uygulanmaktadır. 
Özellikle geçiş metal nitrürlerinden olan, TiCN kaplamalar, yüksek sertlik ve iyi tokluk gibi olumlu özellikleri 
sergilemeleri nedeniyle takım ömrünü artırmak için takım çeliklerinde kullanılır. Bu nedenle, bu çalışmada, 
Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar, AISI H13 takım çeliğinin ömrünü artırmak için kapalı alan dengesiz mag-
netron sıçratma (CFUBMS) sistemi ile kaplanmıştır. Bu sistemde bir Ta ve bir Ti hedef kullanılmıştır. Ar, N2 
ve C2H2 gaz oranları sırasıyla 20 sccm, 5 sccm ve 5 sccm’de tutulmuştur. Ta, TiCN’ye ilave edilmeden önce; 
yapışmayı arttırmak için H13 takım çeliği üzerine Ti:TiN aratabaka büyütülmüştür. Proseste, Ta hedef akımı 
0A, 3A ve 6A olarak değiştirilmiştir. Kaplamaların yapısal özellikleri SEM, XRD ve XPS ile belirlenmiştir. 
Kaplamaların mekanik özellikleri ise nanoindentasyon testi ile elde edilmiştir.  TiCN filmlerde Ta elementinin 
eklenmesi ile filmlerin kalınlığında artma gözlemlenmiştir. Kaplama anında Ta hedef akımının artması ka-
plama oranının artmasına sebep olmuştur. Artan Ta akımı ile TiCN filmlerde C-C (sp3) miktarı artmıştır.  Artan 
sp3 miktarı ile filmlerin sertliğinde artma meydana gelmiştir. Sonuçlar artan Ta miktarının, TiCN kaplamaların 
mekanik özelliklerini geliştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: CFUBMS, Ta, TiCN, XPS, Sertlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Nitrür esaslı kaplamalar otomobil parçalarına uygulanır ve kesici takımlar için aşınmaya dayanıklı kapla-
malar olarak kullanılır. Bu kaplamalar yüksek sertlik, iyi aşınma direnci, düşük sürtünme ve iyi korozyon 
direncine sahiptirler (Chauhan & Rawal, 2014). Özellikle tribolojik sistemlerin performansını iyileştirmek 
için endüstride TiN filmlere odaklanan koruyucu kaplamalar kullanılmıştır. Aşınma, sürtünme ve korozyonu 
azaltması, kaplanmış aletlerin kullanım ömrünün önemli ölçüde artmasına neden olarak, TiN kaplamaların 
geniş ölçekli kullanımını tamamen haklı çıkarmıştır. Bunu takiben, daha iyi performans ve düşük üretim mali-
yeti gereksinimlerini karşılamak için (Ti, Al) N ve TiCN  gibi çok bileşenli ince kaplamalar geliştirilmiştir 
(Freire, Senna, Achete, & Hirsch, 1998). TiCN kaplamalar, aşındırıcı ortamlarda iyi bir kimyasal stabiliteye, 
düşük sürtünme katsayısına, yüksek sertliğe ve ayrıca uygun tokluğa sahiptir. Bu özellikler TiCN kaplamayı 
kesme ve delme aletlerinde yaygın olarak kullanılan ve gelecek vaat eden bir aday yapmıştır (Damerchi, 
Abdollah-zadeh, Poursalehi, & Mehr, 2019). Bununla birlikte, yüksek iç gerilmeleri nedeniyle TiCN kaplama-
lar aşınma direnci gerektiren şiddetli koşullar altındaki dejenerasyona karşı hala savunmasızdır (Fang, Jian, 
& Chuu, 2004; Zheng, Wang, You, Tan, & Xiong, 2005). Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Al (Zhang et al., 
2014), Ni (Ramesh Bapu & Jayakrishnan, 2012), Cr (F. Zhang et al., 2018) vb. metalik bağlayıcıların eklen-
mesi ile elde edilen TiCN-metal kaplamaların, TiCN ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş tokluk, dayanım ve 
aşınma performansı sergilediğini ortaya koymuştur (Zhang et al., 2019). 
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AMAÇ

AISI H13’den yapılmış takımların özellikle temas yüzeyi, yüksek yükler, sıcaklık ve korozif ortamlar altında 
diğer bölgelerden daha fazla aşınma eğilimindedir. Bu nedenle, sertlik ve aşınma direnci dahil tüm yüzey özel-
liklerini iyileştirmek için çeşitli yüzey işlemleri ve yüzey kaplamaları uygulanır. Bu çalışmada da AISI H13 
çeliğinin yüzeyine kaplanan Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar ile yüzeyin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

Kaplamaların yapısal özellikleri, mekanik özelliklerini ve aşınma özelliklerini etkileyen en önemli faktör-
lerdendir. Bu nedenle bu çalışmada kesici takımlarda kullanılan AISI H13 çeliğinin mekanik özelliğinin 
iyileştirilmesi amacıyla yüzeyine farklı miktarda Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar CFUBMS yöntemi ile 
büyütülerek, oluşan yapısal değişimlerin mekanik özellikler üzerindeki etkileri incelenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar cam ve AISI H13 taban malzemeler üzerine 
büyütülmüştür. AISI H13 taban malzemeler 80-220-400-600-800-1200 mesh SiC zımparalar ile Ra≈0,07 
yüzey pürüzlülük değerine ulaşıncaya kadar parlatılıp, nital çözeltisi ile dağlandıktan sonra etil alkolle yıkanıp 
kurulanmıştır. 

TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar Şekil 1’de sistematik bir gösterimi verilen kapalı alan dengesiz mag-
netron sıçratma (CFUBMS) sistemi ile kaplanmıştır. Kaplama anında 1 adet Ti ve 1 adet Ta hedef kullanılmıştır. 
İyonizasyonu sağlamak için Ar gazı, nitrür faz için N2 gazı ve karbür faz için C2H2 gazı kullanılmıştır. Taban 
malzeme yüzeyindeki kirlilikleri temizlemek için kaplama öncesi -800V taban malzeme geriliminde 20 dk iyon 
temizleme yapılmıştır. TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar büyütülmeden önce taban malzeme ile film 
arasındaki adezyonu artırmak için H13 takım çeliği üzerine Ti:TiN ara tabaka kaplanmıştır. Ti ara tabaka için 
kaplama parametreleri olarak -250V taban malzeme geriliminde, 3A Ti hedef gerilimi 5 dk uygulanmıştır. TiN 
ara tabakasında -250V taban malzeme geriliminde, 5sccm N2 gazı ve 3A Ti hedef gerilimi 5dk uygulanmıştır. 
TiCN (R1) ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar (R2 ve R3) 60 dk kaplanmıştır. Kaplama parametreleri Tablo 
1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Kapalı alan dengesiz magnetron sıçratma (CFUBMS) sisteminin şematik gösterimi 

Tablo 1. TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar için kaplama parametreleri  

Değişken Parametreler Sabit Parametreler

Ta Hedef Akımı (A) Ti Hedef Akımı                   =3A
Taban Malzeme Gerilimi =-50V
Ar                                         =20 
sccm
N2                                              =5 
sccm
C2H2                                                           =5 sccm

R1 0

R2 3

R3 6

Kaplamaların kalınlıkları ve elementel oranları FEI Quanta FEG-450 SEM-EDS ile belirlenmiştir.  Kaplamaların 
kristal yapıları Cu-Kα radyasyon kaynaklı Panalytical Empyrean-XRD cihazı ile 2θ= 10-110° tarama açısında 
ve 0.2 dk-1 tarama hızında elde edilmiştir. XRD sonuçları ICDD (The International Centre for Diffraction Data) 
pik dosyaları kullanılarak mukayese edilmiştir.

Kaplamaları oluşturan fazların bağ yapıları, 600 W ışınlama gücünde, Al-Kα (1476 eV) anot kaynaklı ve 
yüksek çözünürlüklü X-ışını monokromatör spektrometresi (Spec-Flex XPS) ile belirlenmiştir. XPS analizi 
ile C 1s, N 1s, Ti 2p3/2 ve Ta 4d5/2 elementlerinin fotoelektron spektrumları incelenmiştir. Fotoelektron 
spektrumları Gaussian / Lorentzian eğrisi kullanılarak uygun olan birçok tepe ile elde edilmiştir. 

Mekanik özelliklerin (sertlik, elastisite modülü) belirlenmesinde ise Bruker-UMT2 nanoindentation test cihazı 
kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Cam taban malzeme üzerine büyütülen Ta ilave edilmiş TiCN kaplamanın (R2) kırılmış yüzeyinden elde edi-
len tipik bir SEM görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar yoğun bir yapı 
sergilemiştir (Thornton, 1988). Artan Ta hedef akımı ile birlikte TiCN filmlerin kalınlığı artmıştır. Kaplama 
kalınlıkları R1, R2 ve R3 kaplama parametreleri ile büyütülmüş kaplamalarda sırasıyla 1 µm, 1.2 µm ve 1.5 
µm olarak elde edilmiştir.

Şekil 2. Ta ilave edilmiş TiCN kaplamanın kırılmış yüzeyinden elde edilen tipik bir SEM görüntüsü

H13 taban malzeme ile TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalara ait XRD grafiği Şekil 3’de verilmiştir. 
XRD grafiği incelendiğinde Ta içeren R2 ve R3 kaplamalarında TaN (111) fazı oluşurken, bütün kaplamalarda 
TiCN (111) fazı meydana gelmiştir. TiCN’ye Ta’nın ilave edilmesi ile XRD pik yoğunluğunda artma meydana 
gelmiştir ve TaN (111) ile TiCN (111) piklerinde keskinlik artmıştır. 
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Şekil 3. H13 taban malzeme ile TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalara ait XRD grafiği

XPS analizleri sonucu elde edilen spektrumlardan belirlenen bağ enerji değerleri Tablo 2’de verilmiştir. C 
1s fotoelektron spektrumlarına ait grafikler (Şekil 4) incelendiğinde, Ta ilave edilmesiyle TiCN kaplamalar-
da C-C (sp3) miktarında artma meydana gelmiştir. N 1s fotoelektron spektrumlarından elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde (Tablo 2), R1 kaplamasında TiN bileşiği meydana gelirken, R2 ve R3 kaplamalarında ise TaN 
bileşiği meydana gelmiştir. Ti 2p3/2 fotoelektron spektrumlarından elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise R3 
filminde diğer filmlerden farklı olarak 453.5 eV’da TiC bileşiği meydana gelmiştir (Tablo 2). Ta 4d5/2 fotoele-
ktron spektrumlarına ait grafikler (Şekil 5) incelendiğinde ise Ta eklenmesiyle TaN bileşiği meydana gelmiştir. 

Tablo 2. XPS analizleri sonucu elde edilen bağ enerjileri

C1s N1s Ti2p3/2 Ta4d5/2

R1 Sp2    283.7 eV
Sp3   284.6 eV
TiC    283 eV

TiN   395 eV
Ti(C-N) 397.3 eV

Ti(C-N) 456.7 eV
TiC    461.7 eV
TiN   455 eV

-

R2 Sp2    285.6 eV
Sp3     286 eV
TiC    285 eV

TaN 396.4 eV
Ti (C-N) 397.6 eV

Ti(C-N) 459.3 eV
TiC     457.7 eV
TiN       465.2 eV

TaN 230.6 eV
242 eV

R3 Sp2    282.6 eV
Sp3 283.7 eV
TiC 283.3 eV

TaN     396.4 eV
Ti (C-N) 397.5 eV

Ti(C-N) 456 eV
TiC 453.5 eV, 459 eV
TiN   461.4 eV

TaN   228 eV
239.7 eV
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Şekil 4. XPS analizleri sonucu elde edilen C1s fotoelektron spektrumları

 Şekil 5. XPS analizleri sonucu elde edilen Ta 4d5/2 fotoelektron spektrumları

TiCN (R1) ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar (R2 ve R3) için EDS analizi sonucu elde edilen elementel 
oranlar (%at.) ve H13 takım çeliği, TiCN (R1) ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar (R2 ve R3) için nanointen-
tation testleri sonucu elde edilen sertlik ve elastisite modülü değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Elementel oranlar 
incelendiğinde, Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalarda (R2 ve R3), artan Ta miktarı ile Ti, C ve N miktarlarında 
azalma meydana gelmiştir. TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar, H13 çeliğinin yüzey sertliğini önem-



916

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

li oranda artırmıştır.  Ayrıca, TiCN kaplama (R1) ile kıyaslandığında Ta ilave edilmiş TiCN kaplamaların 
(R2 ve R3) sertlik ve elastisite modülü değerlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Ta’nın ilave edilmesi ile 
C elementinin en sert fazı olan sp3 (elmas) miktarının artması kaplamalarda sertliği artırmıştır (Sun, Zhao, & 
Kong, 2018). Literatür çalışmaları incelendiğinde TaN pikinin oluşumu da kaplamalarda sertliğin artmasına 
yol açmaktadır (An & Zhang, 2007).  

Tablo 3. AISI H13 takım çeliğinin sertlik ve elastisite modülü değerleri ile TiCN (R1) ve Ta ilave edilmiş 
TiCN kaplamaların (R2 ve R3) elementel oranları (%at.), sertlik ve elastisite modülü değerleri

Ti C N Ta Sertlik 
(GPa)

Elastisite Modülü 
(GPa)

AISI H13 - - - - 5 261.202

R1 29.883 37.475 32.642 - 30.56 463.735

R2 24.339 31.585 25.545 13.946 34.47 492.718

R3 23.397 27.087 21.911 27.605 44.14 590.806

SONUÇ

Bu çalışmada TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar AISI H13 takım çeliği üzerine kapalı alan dengesiz 
magnetron sıçratma yöntemiyle büyütülmüştür. Sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

 TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar yoğun bir yapı sergilemiştir. 

 Artan Ta hedef akımı ile birlikte TiCN kaplamaların kalınlığı artmıştır. En yüksek kaplama kalınlığı R3 
kaplama parametreleri ile büyütülmüş kaplamada 1.5 µm olarak elde edilmiştir.

 Ta içeren R2 ve R3 kaplamalarında TaN (111) fazı oluşurken, bütün kaplamalarda TiCN (111) fazı mey-
dana gelmiştir. TiCN kaplamasına eklenen Ta ile XRD pik yoğunluğunda artma meydana gelmiştir.

 XPS analizleri ile elde edilen C1s, N 1s, Ti 2p3/2 ve Ta 4d5/2 fotoelektron spectrumları sonucu; TiCN’ye 
Ta ilave edilmesi ile kaplamalarda C-C (sp3) miktarında artma meydana gelmiştir. R2 ve R3 kaplamalarında 
Ta’nın ilave edilmesiyle TaN bileşiği meydana gelmiştir. 

 Elementel oranlar (%at.) incelendiğinde Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalarda (R2 ve R3), artan Ta miktarı 
ile Ti, C ve N miktarlarında azalma meydana gelmiştir. 

 TiCN ve Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar AISI H13 çeliğinin yüzey sertliğini önemli oranda artırmıştır.  
Ayrıca, TiCN kaplama (R1) ile kıyaslandığında Ta ilave edilmiş TiCN kaplamaların (R2 ve R3) sertlik 
ve elastisite modülü değerlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalarda C-C 
(sp3) miktarında artma ve TaN pikinin oluşumu sertlikte artmaya neden olmuştur.
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Abstract: The recent years Turkey has received millions of refugees from different countries, and now with 
the immigrant delegations to the overcrowded major cities and trying to settle in these cities, each one of the 
immigrants creates their own environment, which may lead to the creation of barriers between them and the 
community they live among them, especially when the differences between languages and cultures becomes a 
major obstacle to merge with the new ecosystem. The Harra initiative concepts can be applied to the Syrian im-
migrants’  neighborhoods in the overcrowded areas such as Fatih, Esenyurt and Zeytinburnu, to overcome any 
emergence of misunderstanding behaviors, which increase racism against the “strangers” or the immigrants 
that may significantly arises due to the different social and cultural backgrounds of the immigrants. In Harra’s 
initiative in Jordan, which is based on consolidating the individual,  environment and building in a strong rela-
tionship with the community composing a natural mutual beneficial ecosystem to promote loyalty to the place 
in the means of citizenship, this initiative can be applied to immigrants in Turkey to help mingling them with 
the community. This paper examines the possibilities of transferring the ‘know-how’ in Harra Initiative imple-
mentation in Jordan to here in Istanbul, Turkey, after analyzing the results of the initiative in Amman, Jordan 
on one of the marginalized neighborhoods. The possibility of applying it to one of Istanbul’s neighborhoods 
that has a lot of immigrants from Syria to help them mingle with their new ecosystem. 

Keywords: Syrian Immigrants, The Harra Initiative, Marginalized Neighborhoods

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

We are living in a world that has witnessed a new era of migration for many reasons. In 2019, international 
migrants numbered an estimated 272 million, an increase of 51 million since 2010. Because the number of 
international migrants is growing faster than the total population, their share of the world’s population has 
been increasing. Currently, international migrants comprise 3.5 per cent of the global population, compared 
to 2.8 per cent in the year 2000. In the North,1 almost 12 of every 100 inhabitants are international migrants, 
compared to only 2 in 100 in the South 2 (Haas, 2019).

Turkey has been increasingly receiving immigrants since 2010, Turkey saw its immigration rate increase by 
23.8 percent in 2018 compared to 2017, according to data issued by the Turkish Statistical Institute, with Istan-
bul leading as the host with approximately 202.000 newcomers (Roger, 2019).

As many as 577,457 people immigrated to Turkey in 2018, an increase of 23.8 percent compared to the previ-
ous year, according to the Turkish Statistical Institute (Selek, 2013). TurkStat data shows that the latest number 
included 466,890 foreign nationals and 110,567 Turkish citizens, who returned to their country after living 
abroad or were not registered at the same address that they had been in the previous year. Of the 577,457, 
around 52.7 percent are male and 47.3 percent female. (Düvell, 2014).

The challenges facing immigrants when they first arrive in any new country obstacles emerge and some of 
these obstacles are the languages, housing, income, and the culture and for these obstacles, this leads to the ap-
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pearance of barriers from the easy merge between the immigrants and the local people which eventually leads 
to violent and racism and many other issues.

The language is the first challenge for any foreign immigrant is the language to communicate and to understand 
the surround, and with this problem, most of the immigrants go for an easier way by searching for the people 
of their own language to seek help to settle down.

 A place or a house, with the indications for migrants worldwide, we always see that immigrants live in certain 
neighborhoods close to each other, and this matter is spread among immigrants of the same nationality because 
of the ease of obtaining assistance in relation to the language barrier they face upon their arrival and their in-
ability to understand their surroundings. 

The financial problem and finding work, to be able to live in this new place they need to find a source of income 
even if in any way they are getting financial support from a relief organization and in this time where their 
merger journey starts with local people. 

Culture and traditions, because of the many factors that lead to emigration for many peoples, such as political 
issues and wars, this has led to a great diversity of cultural backgrounds and the diversity of traditions carried 
by migrants from their countries. The first thing that they collide with when they come to a new place is the 
differences in these aspects.

The meaning of home has dominantly been explored in relationship to housing but also as larger scale environ-
ments such as neighborhood, geographical region or country  (Sopher, 1979).

What defines home for us, six important behavioral interpretations of home empirically identified general 
categories of meaning as described by its occupants (Baker, 1987; Ciskszentmihalyi, 1981;  Sixsmith, 1986; 
Rakoff, 1977;)

The meaning of home according to Carole Despres (Despres, 1991) can be listed as follows:

•	 Home as Security and Control.

•	 Home as a Reflection of One’s Ideas and Values.

•	 Home as Acting Upon and Modifying One’s Dwelling.

•	 Home as Permanence and Continuity.

•	 Home as Relationships with Family and Friends.

•	 Home as Center of activities.

•	 Home as Refuge from the Outside.

•	 Home as an Indicator of Personal Status.

•	 Home as Material Structure.
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PURPOSE

This paper examines the possibilities of transferring the ‘know-how’ in Harra Initiative implementation in 
Jordan to here in Istanbul, Turkey, after analyzing the results of the initiative in Amman, Jordan on one of the 
marginalized neighborhoods. The possibility of applying it to one of Istanbul’s neighborhoods that has a lot of 
immigrants from Syria to help them mingle with their new ecosystem. 

SCOPE

In the process, residents take ownership of their communities and continue to push for progress in their Harra, 
their city, and their country.  More specifically, The Harra Initiative works to develop the threefold identity of 
a Harra, renewing its physical, economic and social identities.

METHOD

As a proposal for helping and making the merge of the immigrant as the migration is a fact in our new world, 
Harra Initiative after years of practicing in Amman, Jordan with its founder Mohammed Abu Amerah has come 
out with a magnificent result of community participatory. The Harra Initiative in 2005, a non-governmental 
non-partisan organization dedicated to helping Ammanis rebuild their city from the ground up.  The Harra 
Initiative is based on the concept of the Arab Harra, a term that describes the core unit of community in Arab 
and Islamic culture.

FINDINGS

Harra’s physical identity addresses how residents relate their physical and constructed neighborhood.  Harra 
believes that a neighborhood’s appearance directly influences resident’s willingness to invest and participate 
in a myriad of community activities, ranging from physical maintenance to social insurance.  In essence, resi-
dents who take pride in their surroundings are far more motivated to take responsibility for local problems.  
Furthermore, the actual rehabilitation process is in itself curative, retraining neighbors to work together for a 
common cause.  In short, a positive physical identity forms the literal and metaphorical foundation for future 
collaboration, inspiring community members to take ownership of their Harra.

Harra’s social identity focuses on the relationship between members of the Harra community, and the ways in 
which they identify with their fellow residents.  This is the least tangible, and arguably the most fluid aspect of 
the Harra, manifesting in a deeply embedded sense of belonging, ownership, and respect.  Such subtlety belies 
its durability, for the social bonds are the most permanent feature of community building, passed down through 
generations as neighbors themselves become members of the ‘extended family.’  Through facilitated through 
the other identities, it is the social identity that perpetuates communal activism.

Harra model focuses on many important aspects organized as following, Initial mapping, Awareness meeting, 
Physical development, Social development, Economic Development, Political development, Security develop-
ment, Environmental development, and Educational Development. And these aspects match with the aspects 
of the meaning of home for Carole Despres (Despres, 1991).
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AWARENESS MEETINGS

•	  Harra establishes direct communication with the residents, guided by the leadership of a local change 
agent.  Each local agent works as a channel of communication, helping to plan meetings, coordinate vol-
unteering, and encourage full participation.

•	  A series of meetings with all stakeholders allows for consensus-building around the above results.

PHYSICAL DEVELOPMENT

•	  Harra residents remove garbage and various construction debris.

•	  Residents renovate neighborhood walls and streets, adding house numbers.

SOCIAL DEVELOPMENT

•	  Harra engages every societal unit,  families, children, neighbors, and schools in specific social activities, 
depending on the leadership of the change agent.

•	  Examples include sport, art, and environmental projects (e.g. recycling, energy saving).

ECONOMIC DEVELOPMENT

•	  Money-saving: localized social marketing aimed at such activities as solid waste management, water, 
conservation, and joint purchasing power.

•	  Income-generating:  the formation of a community business association, based on the Harra’s competitive 
advantage.

POLITICAL DEVELOPMENT

•	  With the guidance of the local change agent, Harra organizes an  association of Women, a Children’s 
Council, and Men’s Neighborhood Association,  facilitating participation in the Harra model, while prim-
ing citizens for public participation.

SECURITY DEVELOPMENT

•	  With the increased cooperation and social capital, Harra initiatives intra-community conflict resolution 
sessions promote a safe tension-free neighborhood.

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

•	  A landscape specialist designs a cut-and-fill plan, implemented by residents. 

•	   Installation of waste/gray water integrated irrigation system, accompanied by extensive urban greening.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT

•	  As an incentive to make it through the Harra process, Harras is awarded english, IT, and mathematics 
classes, conducted by high achieving students and local volunteers. 
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•	 The English classes specifically designed for the ‘Mother and Child program’ focusing on language use 
in daily life. 

CONCLUSION

Historically speaking, a Harra was characterized by social coherence and a collective moral, such that its 
components (children, women, men, families, and neighbors) formed a functionally cooperative segment of 
society.  Since its creation, The Harra Initiative has sought to weave together the various fragmented com-
munities living within Amman’s oldest neighborhoods, reviving the spirit of collaboration while encouraging 
community self-expression. Harra’s key to sustainability is the full participation of all stakeholders, ensuring 
that change takes root from the bottom up. 
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Öz: Güvenlik nedeniyle ve verimli topraklar bulmak için sürekli yer değiştiren Türklerin ilk mimari eseri 
çadırdır. Geleneksel göçebe hayat tarzının gerekliliği olarak mobil olması gereken çadır, mümkün olduğunca 
küçük ve yalın olup; içinde yer alan eşyalar az sayıda, hafif ve basittir. Göçebe Türkler için bir özel alan 
oluşturan çadıra; uyuma, dinlenme gibi temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için girilmekte, bunun dışındaki 
bütün bireysel ve toplumsal hayat çadırın dışında geçmektedir. Çadırın yerleşimi de yaşam biçimine uygun 
olarak tasarlanmıştır. Ortada yaşam alanı bırakılarak çadırlar çevresinde konumlanmıştır. İlk bilinen yerleşim 
yerleri Orta Asya olan ve Anadolu’ya yerleşmeden önce  göçebe olarak yaşayan  Barak Türkmenleri’nde konut 
yerleşimi Türk çadırını tekrar eder niteliktedir. Bir avlu etrafında yer alan konutlar geniş bir aileye aittir ve 
her konutta bir çekirdek aile yaşamaktadır. İhtiyaç doğrultusunda avlu etrafına yeni bir yaşama birimi eklene-
bilmektedir. Göçebe hayat tarzına sahip Türk grupları, yerleşik hayata geçtiğinde yaşama birimleri daha sağlam 
malzemeden yapmak zorunda kalmış, iç mekan yerleşik hayata göre düzenlenmiştir. Barak konutlarında dış 
mekanda görülen Türk çadırı izlerine iç mekanda da rastlanmaktadır.  Bu çalışma kapsamında; Orta Asya’da 
Anadolu’ya göç eden Barak Türkmenleri’nin ilk evleri olan çadırı, yerleşik konuta nasıl yansıttıkları incele-
necek, dış mekan ve iç mekan öğelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Çalışma için seçilen alan hala özgün 
konutlarını ve yaşam tarzını koruyan Gaziantep, Oğuzeli ilçesi’nde yer alan Kovanlı Köyü’dür.

Anahtar kelimeler: Barak Türkmenleri, Türk çadırı, kerpiç ev

GİRİŞ

Hareketli (taşınabilir) bir mimari türü olan çadırlar, sabit mimari biçimlere oranla özgün sosyal davranışları 
daha basit ifade eden çok duyarlı bir yaratıdır (Bamer, 1996) . Dünyada varlığını gösteren toplulukların hemen 
hepsi toplumsal hayatlarında çadırda yaşamayı denemişlerdir. Bunlardan bazıları erken dönemlerde, çadırdan 
yeni taş evlerine geçerken, bazıları da bu geçişi geç dönemlerde yapmışlardır. Bu geçiş Türkmenler arasında 
çoğunlukla 20. yüzyılda gerçekleşmiştir (Deveci, 2017). Küçükerman, Türk evi kavramının kökenlerinin 
göçebelik kültürünün bir ürünü olan “çadır” ve “çadır yaşamı” yerleşik düzene geçildikten sonra Türk evinin 
oluşumunda önemli bir etken olduğundan, ve kurgu açısından “yurt” ile Türk evi odalarının temel ilkeleri 
arasında benzerlik kurabileceğinden bahsetmektedir (Küçükerman, 1978:33). 

Yerleşik hayata geçildiğinde göçebelerin yaşama birimi olan çadırlar, daha sağlam malzemeden yapılmaya 
başlanmış. Çadırın iç mekan ve dış mekan kurgusu konutlara yansıtılmıştır. Bu çalışmada önceleri göçmen 
olan Barak Türkmenlerinin yerleşik hayata geçtikten sonra inşa ettikleri geleneksel konutları ile çadırın benzer 
özellikleri ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış, elde edilen veriler arazide yerinde 
gözlemlenerek karşılaşılaştırılmıştır. 

Çalışma alanı olarak; Gaziantep ili Oğuzeli ilçesine bağlı olan Kovanlı Köyü seçilmiştir. Bu köyün seçilme-
sinin nedeni; özgün konut dokusunu ve Barak kültürünü korumuş ve günümüzde de bu kültürü devam ettiriyor 
olmasıdır.  Bölgedeki köyler birbirinden ayrı konumlanmakta olup, organik yerleşim dokusuna sahiptir.  
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BARAK TÜRKMENLERİNİN TARİHÇESİ

Barak Türkmen kültürü 13.yy’a dayanmakta olup, ilk bilinen yerleşim yeri Orta Asya’dır. Barak Türkmenleri,  
15.yy’da Orta Asya’dan Hazar Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Horasan Bölgesi’ne gelmiş, Akkoyunlu 
Devleti’nin Osmanlı Devleti’ne Otluk Beli Savaşı’nda yenilmesiyle İran ve Anadolu içlerine göç etmişlerdir. 
16.yy’ın sonlarına gelindiğinde, Horasan’da gerek kuraklık ve gerekse siyasi karışıklar sonucunda Barak 
Türkmenleri’nin huzuru bozulmuş ve Anadolu’ya göç kararı alınmıştır (Gaziantep Valiliği, 2002).

Harita 1. Türkiye Türkmenleri (wikizero.com)

Anadolu’ya giren Barak Türkmenleri Erzurum üzerinden gruplar halinde Erzincan yolu ile Sivas’a gelmiş, Si-
vas ve Yozgat’ta Yeni-İl denilen bir iskan bölgesi kurulmuştur. Buraya yerleşen Türkmenler hayatlarını göçebe 
olarak sürdürürken hayvancılık ile geçimlerini sağlamışlardır. 16.yy sonlarına doğru Osmanlı Devleti iskan 
politikası uygulamaya başlamıştır. Osmanlı Devleti iskân politikası uyguladığı sıralarda bugünkü Suriye’nin 
Rakka bölgesinde devlet otoritesinin tamamen sarsılması sonucu Urfa-Rakka arasına yerleştirilmişlerdir. Ba-
rak ve Beğ-Dili Türkmenleri,  Culap denilen yerde, Akçakale’ nin güneyinde Ayn-ı Aruz gölünün etrafında 
konumlanmıştır. Yaklaşık 800 yıllık tarihi ve kültürü ile Barak Türkmenleri, bugün Anadolu’ da Barak Ovası 
ve Barakeli olarak da bilinen bölgede yoğun olarak bulunmakta olup yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu bölge; 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kilis’in güneydoğusundan, Gaziantep’ in Oğuzeli ilçesinin güneyinden ve 
Nizip ilçesinin kuzey doğusundan başlayarak doğuda Fırat nehri kıyısına ve güneyde Suriye sınırına kadar 
uzanan oldukça geniş bir alanı içine almaktadır (Gaziantep Valiliği, 2002) (Harita 1).

Barak Türkmenlerinin tarihine bakıldığında, Oğuz boylarından Bayat boyunun Dulkadirli koluna mensup bir 
Cerid Obası olduğu bilinmektedir. Bugün, Nizip, Oğuzeli ve Kargamış ilçe sınırları içerisinde geniş bir böl-
geyi kapsayan Barak ovasında aynı adla hayatlarını sürdürmekte, ayrıca Kilis ve Suriye toprakları ile Reyhanlı 
ve Amik ovalarında da az sayıda Barak Türkmenleri bulundurmakta ve yerleşimlerinin 120 köy ve mezrayı 
bulduğu belirtilmektedir. Barak Türkmenleri uzun zamandan beri ziraat ile uğraşmalarına rağmen örf ve ad-
etleri ile göçebe hayatının çoğu özelliklerini halen korumaktadır. (Gaziantep Valiliği, 2002).

GELENEKSEL TÜRK ÇADIRI 

Çadır özellikle bozkır bölgelerde bulunan, hayvancılıkla geçinen ve “yaylak” ile “kışlak” arasında belirli yer-
lerde ibadet ve törenlerini yapan yarı yerleşik Türk toplulukları ve diğer bozkır topluluklarından günümüze 
kadar kullanılagelmiş, sükunet yeridir. Başlangıçtan beri esas geçimlerini hayvancılıktan sağlayan Türkler tüm 
gereksinimlerini temin edebildikleri çadır köy ve şehirlerde yaşamışlardır. Özellikle hayvanları için sürekli 
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olarak iklim ve otlak bakımından elverişli yerler aramak zorunda olan Türk Kavimleri için yerleşik bir düzen 
fazla geçerli değildir. Türkler yerleşik düzene geçtikten sonra da yaşamlarını ve törenlerini aynı çadır kültürü 
ile çok daha gelişkin ve ileri bir seviyede devam ettirmişlerdir  (Çürük-Çiçekçiler, 1983)(Köse, 2005). 

Çadır, göçebe Türk kültüründe doğa ile bütünleşmiş dışa açık hayat tarzı ve sıkı/yoğun toplum içi ilişkiler, 
çadırın şeklini ve mekansal tasarımını belirlemiştir. Geleneksel göçebe kültüründe hayat tarzının gereği olarak 
ev mobil olması gerektiği için mümkün olduğunca küçük, basit ve ayrıntısızdır. Dolayısıyla çadır, sadece temel 
fizyolojik ihityaçların karşılandığı yerdir. Çadıra geceleri ve kötü hava koşullarında girilir. Çadır evin belki 
en temel fonksiyonu özel alan(mahremiyet)oluşturmasıdır. Uyuma ve dinlenme dışındaki bütün bireysel ve 
toplumsal hayat çadırın dışındadır (Köse, 2005). 

Ortada yaşam alanı bırakılarak, çadırlar çevresinde konumlandırılmıştır. “Avul” adı verilen (Diyarbekirli, 
1972) (Üstün, 2018:190) ,  bu alanda ocak ve demir kazık bulunmakta, havanın iyi olduğu zamanlarda günlük 
aktiviteler bu alanda yapılmaktadır. Orta Asya’da yaşayan Türk ve Moğol kavimleri arasında en yaygın olan 
çadır tipi “yurt”, “topak ev” veya “kiyiz üy” (keçe ev) denilen ve çok eski bir geçmişi olan kubbeli çadırlardır. 
Bu çadırlar biri çevre duvarı, diğeri üst örtüsü olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Çevre duvarının 
iskeleti, sırımla birbirine çaprazlama bağlanan ve “kanat” veya “kerege” denilen 2-2,5 m. kadar yükseklikteki 
ince ahşap kafes panolardan oluşmaktadır. Çadırın tepesinde “çangarak” adı verilen ve kenarlarında 70-80 
kadar delik bulunan bir kasnak vardır. Tepede bulunan çangarak, çadırın ortasında yanan ateşin dumanının 
çıkması ve temiz hava girmesi için açık bırakılır; geceleri ve yağmurlu havalarda “tünlük” (gecelik) denilen 
keçeyle örtülür. Kapıda da gerektiğinde rulo halinde yukarı toplanan keçeden bir perde bulunur. Bazı çadırlarda 
ise evlerde olduğu gibi iki tarafa açılan veya pano halinde yana çekilerek kullanılan kapılar vardır. (Bozkurt 
1993). 

Çadırların yapısal kurgusunda ve iç mekanlarında da büyük bir düzen vardır. Bu düzenin bir parçası olarak 
içerdeki yaşamda da bir hiyerarşi söz konusudur. İç mekanda dış çepere dışarıdan gelen tehlikelerden korun-
mak amacıyla “yük” denilen sandıklar, meşin çuvallar, yataklar dizilir. önlerine de halı veya keçe serilerek 
oturulur. Zengin çadırlarında duvarlar halı ile kaplı olur. Kapıdan girilince tam karşıya gelen kısma “tör” denir. 
sağ tarafta, nakışlı hasırdan bir paravana ile ayrılmış bölmede kap kacak, onun gerisinde de ev sahibinin yatağı 
bulunur. Yeni evliler için kurulan çadırlarda yataklar genellikle sol taraftadır; tek çadırlı orta halli ailelerin 
çadırlarında da oğul ve gelinin yatağı yine sol tarafa konulur. Yatağın sağında elbise ve silâhların asıldığı demir 
bir kazık dikilir; kapının sol tarafına da eyerler ve koşumlar asılır (Bozkurt, 1993).  Çadırın ortasında “ateş 
yeri” veya “korluk” denilen ocak bulunur.  Bu ocak ısınmak bazen de yemek pişirmek için kullanılır. Ocağın 
etrafı çadırın en önemli bölümdür. Gelen yaşlı ve önemli misafirler çadırın bu bölümünde ağırlanır. Çadırın 
sağ kısmı kadınlara sol bölümü erkeklere aittir. Şeref yeri ve erkek misafirlerin arkasında erkekler yer alırken, 
çadırın sağ arka tarafında ev sahibinin ve ailesinin yeri bulunmaktadır. Kapıya en yakın yer ise fakirler ve 
hizmetçilerin yeridir (Resim 2)

Bir çadırda, anne baba ile birlikte iki evlenmiş oğul ve gelinler kalabilmektedir. Ama aile üyeleri ondan fazla 
ise ya da yeni bir oğul evlenecekse, yeni bir çadır yapılır ve mevcut çadırın sağ tarafına konumlandırılır. Diğer 
oğulları ise solda ve sağda bir sıra ve düzene uyarak ev yapmaya devam ederler, öyle ki sonunda babanın çadırı 
tam ortada kalır (Deveci, 2017:437) (Resim 1).  Resim 1.Bir Altay yurdunun iç düzeni (Köse, 2005)
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BARAK TÜRKMEN KONUTLARI  VE TÜRK ÇADIRI İLİŞKİSİ

Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde yaşam alanlarını daha sağlam malzemelerden yapmaya başlamışlardır. 
Bu sebeple geleneksel kırsal konutlar göçebe çadırının izlerini taşımaktadır. Her ne kadar iklim koşullarına 
ve kültürlere göre değişse de izole dağlık alanlardaki kırsal evler, geleneksel ilk Türk evinin ilk evresi ile çok 
benzerdir (Köse, 2005). Barak Türkmenleri de uzun süre göçebe yaşamış, yerleşik hayata geçince de bir süre 
çadırdaki yerleşim düzenlerini devam ettirmişlerdir. 

 

Resim 2. Teorik Göçebe Çadırı (Köse,2005)             Resim 3. Kovanlı köyü konut dokusu         
                                                                                          örneği(Kutsal, 2015)

Günlük yaşam avluda geçmekte ancak hava soğuk olduğunda ya da geceleri uyumak için konuta girilmek-
tedir. Çadırların ön kısmında bulunan ve “Avul” olarak adlandırılan bu alan konutların ortak kullandığı me-
kana dönüşmüştür. Konut özel (mahrem) alanı temsil etmektedir. Yine Türk çadırında ortak kullanım alanının 
ortasında yer alan ocak, Barak konutlarında da avlunun içerisinde ayrı bir birim olarak yer almaktadır (Resim 
4).

 

Resim 4. Kovanlı köyü 13-15 ve 16 nolu konutlar (Kutsal, 2015).

Barak Ovasındaki konut örnekleri genellikle en yalın tiplerden biri olan dış sofalı plan tipine sahiptir. Odalar 
arası ilişkiler yapı altında, “üst örtülü” bir orta alan yardımıyla düzenlenmiştir. Daha çok sıcak ve ılıman iklim 
bölgelerinde uygulanabilmiştir (Küçükerman, 2007:108-109). 

Yerleşik düzene geçildiğinde her bir çekirdek ailenin yaşama birimi “oda” olmuştur. Oda ailenin mahremiyet 
alanıdır. Barak bölgesindeki kerpiç konutlar incelendiğinde genellikle iki odalı olduğu, odaların iç mekanda 
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varsa sofaya, yoksa dış mekanda yer alan açık sofaya açıldığı görülmüştür. Mutfak, odaların ön kısmında 
sofanın sağ ya da sol tarafında yer almakta olup, çoğu zaman sofadan ayrı bir mekandır. Bazı konutlarda 
mutfağın sofanın içinde bulunmaktadır (Resim 5).

M: Mutfak    H: Tuvalet

Resim 5.  Barak ovası konutları plan tipleri (Kutsal, 2015)

Türk çadırında önce evlenen iki oğulun çadırın içinde barınması sağlanmakta, üçüncü oğul evlendiğinde büyük 
oğula yeni çadır yapılmaktadır. Bu gelenek Barak Türkmen konutlarında da devam etmektedir. Evlenen oğul 
için konuta mutfak ortada kalacak biçimde yeni bir oda eklenir. Böylece bölgenin kendine özgü t plan tipinde 
konutlar oluşmaktadır. Mevcut ev, yeni oda eklenemeyecek kadar büyüdüyse, büyük oğul için evlerin önünde 
bir ortak alan oluşturacak biçimde yeni bir ev yapılır. 

Odalar, çadırda olduğu gibi birden fazla fonksiyona sahiptir. Geceleri yatma mekânı olan odalar, gündü-
zleri yaşam alanlarına dönüşebilmektedir. İç mekân da farklı kullanımlara yönelik olarak düzenlenmiştir. 
Odada hareketli mobilyalara pek rastlanmamaktadır. Odanın giriş kısmında pabuçluk yer almakta, yerden 
30-35 cm yükseklikte seki üzerinde minderler bulunmaktadır. Gündüz bu bölüm oturma birimi ve geceleri 
yatama alanı olarak kullanılmaktadır. Gündüzleri kullanılmayan yataklar, odanın bir bölümünde istiflenerek 
üzerine bir örtü örtülmektedir. Bazen bir oda çeşitli bölücü elemanlar ile iki ayrı mekâna dönüşebilmektedir. 
Eşyaların saklanabileceği dolap olmadığı için, duvarlarda nişler yapılmıştır. Nişlere fonksiyona göre eşyalar 
konulmaktadır.

 

Resim.  Barak Türkmen konutu – iç mekan (Kutsal, 2015)



928

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Barak köylerinde varlıklı ailelerin evlerinde içinde baş oda yer almaktadır. Barak odası olarak bilinen mekan  
misafirlerin ağırlandğı ve daha çok evin erkeklerinin kullandığı bir mekandır. Baş odanın içinde yörede “kahve 
ocağı” olarak anılan ocak bulunmaktadır. Ocağın önünde yine 25-30 cm yüksekliğinde seki üzerinde oturma 
yerlerleri bulunur. Türk çadırında iç mekanda en önemli bölümünün ocak ve çevresi olduğu, önemli ve yaşlı 
misafirlerin burada ağırlandığı  düşünüldüğünde, Barak konutlarındaki baş odanın da çadırın ocak ve çevresinde 
yer alan bölümün yansıması olduğu görülmüştür.

 
Resim.  Barak Türkmen konutu – baş oda  (Kutsal, 2015)

Barak konutlarında yer alan Barak odası (baş oda), Barak tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Bir Barak 
atasözünde şu şekilde ifade edilmektedir; “ Oğlunu biraz mektepte, biraz da Barak odalarında okut”. Baş odada 
toplanan Barak Türkmenleri; siyasi, tarihi ve edebi gibi konular birinci planda konuşma konusudur. Osmanlı 
Devleti’nin kazandığı zaferler ile ilgili destanlar sıkça söylenmekte sazlı, sözlü icralar yapılmaktadır (Tanyol, 
1954: 94). Aynı zamanda bu mekanlar, sosyal yaşamın odak noktasını oluşturmaktadır. Barak odası; örf, adet, 
gelenek ve göreneklerine çok bağlı olan Barak Türkmenleri için değerli bir mimari öğedir. 

SONUÇ

Geleneksel Türk evi Anadolu’da yüzyıllar boyunca süregelen kültürel yayılma, kültürel adaptasyon ve kültürel 
etkileşimin birlikte ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ancak, insan- çevre etkileşiminde kültür belirleyici bir aktördür. 
İnsanın çevresine karşı nasıl davranacağını, hayatını sürdürmek için ne gibi bir uyum stratejileri geliştireceğini, 
yabancı kültürlerle temaslarında hangi yenilikleri ne seviyede ve nasıl benimseyeceğini kültür belirler. Dolayısıyla 
Anadolu’nun özgün konut tipi ve planının kökleri Türk kültürü temellerinde saklıdır (Köse, 2005). 

Barak Türkmenlerinin barınma birimi olan çadır, yerleşik hayata geçerken kültürlerini konutlarına yansıtmışlardır. 
Kerpiç malzeme kullanılarak inşa edilen konutlarda iç mekan  ve dış mekan kurgusunda çadırın etkileri 
görülmüştür. Kültürlerine sahip çıkan, örf ve adetlerini yaşatmaya çalışan Barak Türkmenleri, bu özellikleriye 
günümüzdeki çok as zayıda kalan topluluklardan biridir. Ancak sosyal ve ekonomik sorunlar Barak Türkmen-
lerinin de yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Tarım ve hayvancılığın terk edilmesiyle köylüler iş bulamamakta, kente 
göç etmektedir. Köyde yaşamaya devam eden köylüler ise kerpiç yapının bakımını zor bulduklarından, imkan 
olduğunda yapılarını yıkarak yeni betonarme yapı yapmaktadırlar. Fakat yeni yapılarda yaşayan ve geçmişte 
kerpiç evlerde yaşamış kişiler, yaşamsal konfar açısından kerpiç evlerin daha iyi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 
maliyet etkin bir yapı malzemesi olan kerpiç minimum enerji ile üretilen ve doğayı da kirletmeyen bir malzeme-
dir. Sürdürülebilir yaşam açısından bu son derece dikkate değer bir konudur. 
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Mevcut kerpiç konutların korunması ve Barak kültürünün yaşatılabilmesi için uygun bir koruma anlayışı 
geliştirilmelidir. Bu anlayış; tip ev kavramından uzak durmalı, farklı kullanıcı profili farklı mekan ilişkisi 
bağlamında düşünülmelidir. Koruma-kullanma ilişkisi içinde şekillendirilmesi gereken bu anlayışa aidiyet 
duygusunu da pekiştirecek yerel kullanıcılar için bir eğitim süreci tasarlanmalıdır. Sürdürülebilirlik bağlamında 
yerel halkın kerpiç evlerin modernizasyonuna  teşvik edilmesi son derece önemlidir. 
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CLASSIFICATION OF MOTOR IMAGERY BCI DATA USING MULTI RESOLUTION 
REPRESENTATION

Nebi GEDİK

University of Health Sciences, Institute of Hamidiye Health Science, Department of Bioengineering
Abstract: The analysis of EEG (Electroencephalography) signals aims to create new interfaces for the devel-
opment of useful systems and products by shedding light on the functioning of our brain and learning more 
about our brain. In this study, the motor imagery EEG data obtained from the publicly available BCI competi-
tion IV is classified using a multi-resolution analyze method. The data set is cue based BCI paradigm consisted 
of four different motor imagery tasks obtained from nine subject; movement of the left hand, right hand, both 
feet, and tongue. Initially, a new data set consists of left- and right-hand movements is formed from the EEG 
data set. Because the aim of this study is to classify the right- and left-hand movements. The proposed method 
involves an approach to extract the features from the new data set using fast finite shearlet transform (FFST). 
Mainly, coefficients of the FFST are attained applying the FFST to EEG data and then the coefficients are 
stored as features. For the dimensionality reduction and eliminating the redundant data, Principal component 
analyze (PCA) is employed for the feature selection. The final data set is served to the support vector machine 
(SVM) classifier to discriminate motor imagery EEG data.

Key words: EEG, motor imagery BCI data, FFST, SVM 

INTRODUCTION

Brain computer interface (BCI) studies have been performed with increasing intensity for diagnosis, treatment 
and rehabilitation purposes. EEG is the most common signal types used in BCI systems because of many rea-
sons including the ease of data acquisition (Chaudhary et al. 2016). Some of the studies in the literature are 
BCI systems including analysis and classification of motor image EEG data. (Tangermann et al. 2012, Ahn et 
al. 2015). Often preferred classification algorithms by the researchers are different variants of support vector 
machines (SVM), k nearest neighbor (k-NN) and linear discriminant analysis (LDA) for the BCI classification 
(Lotte et al. 2007). 

Liu et al. (2012) classified the imagery of the right-hand movement and the imagery of the left-hand movement 
using the average power of EEG data obtained from C3 / C4 and P3 / P4 channels. Two different ways are 
fallowed to classify the EEG data; Discrete wavelet transform and Fisher LDA method and discrete wavelet 
transform and SVM method. The classification results of the methods are 75.5% and 82.1% respectively. Rob-
inson and Vinod (2015) present a study to classify the two-way movement of the person’s dominant hand and 
the imagery of these movements. The classification results are 58.7% for the two-way movements of hand and 
57.7% for the imagery of the movements.

Hajibabazadeh and Azimirad (2014) suggests wavelet transform (WT) method to extract feature to classify 
right hand and left-hand movements. The WT is performed after a filter is applied to raw EEG data. SVM 
classifier is used in the classification process and the success rate of the method is 75%. Chatterjee et al. 
(2018) compare the classification performance of left- and right-hand movements of different classifiers by 
using feature data composed from different feature extraction techniques. Four different feature extraction 
techniques are used. These are wavelet-based energy and entropy, wavelet based average square root (RMS), 
power spectral density based average power and power spectral density-based band power. Bayesian logistic 
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regression, Naive Bayes, logistic, support vector machines and multilayer detection algorithms are used as the 
classifiers. According to the implementation results, the wavelet-based features give more successful results. 
Bhattacharyya et al. (2010) use wavelet coefficients, power spectral density and mean power values as feature 
data to classify right and left limb movements. LDA, quadratic discriminant analysis and k-NN algorithms are 
employed the classification process and the best result is obtained with k-NN. Amin et al. (2019) represent a 
study that used convolutional neural networks (CNN) in the classification of EEG motor data. Classification is 
performed using combined multilevel convolutional features from different CNN layers. Zhu et al. (2019) used 
common spatial pattern (CSP) and discrete channel CNN algorithms in the BCI system to classify the motor 
imagery information from the EEG data.

In this study, multi-resolution analysis method is used for the classification of EEG data containing right- and 
left-hand movement imagery information obtained from BCI competition III data set IIa. The multi-resolution 
analysis method is FFST. FFST coefficients are used as feature data and Principal component analyze (PCA) 
is used for feature selection and dimensionality reduction. The final data set is served to the SVM classifier as 
feature set. The process steps are illustrated in the figure 1.

Figure 1. process steps of the proposed method.

MATERIAL AND METHODS

1. DataSet Description

The data set used in this study is obtained from Data Set IIa resided in BCI Competition IV (BCI Competition, 
2008). The data set is cue based BCI paradigm consisted of four different motor imagery tasks obtained from 
nine subject; movement of the left hand, right hand, both feet, and tongue.

For the recording of EEG signal, twenty-two Ag/AgCl electrodes (with inter-electrode distances of 3.5 cm) 
are used as illustrated in figure 2. All signals are recorded monopolarly with the right mastoid as ground and 
the left mastoid serving as reference. The signals are sampled with 250 Hz and bandpass-filtered between 0.5 
Hz and 100 Hz. The sensitivity of the amplifier is set to 100 µV. An additional 50 Hz notch filter is enabled to 
suppress line noise (BCI Competition, 2008).
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Figure 2. Position of EEG electrodes for recording (BCI Competition, 2008).

The subjects are sitting in a comfortable armchair in front of a computer screen. At the beginning of a trial (t 
= 0 s), a fixation cross appeared on the black screen. At the same time, a short acoustic warning tone is ad-
ditionally presented. After two seconds (t = 2 s), a cue in the form of an arrow pointing either to the left, right, 
down or up is appeared and stayed on the screen for 1.25 s. In this way, the subjects are prompted to perform 
the desired motor imagery task. No feedback is provided. The subjects are asked to perform the motor imagery 
task until the fixation cross disappeared from the screen at t = 6 s. A short break followed where the screen is 
black again. (BCI Competition, 2008). 

In this study, the two-class classification problem is studied extracting left and right-hand movements data 
from data set IIa.  

2. FFST

FFST is introduced as the fast version of the discrete continuous shearlet transform (Häuser, 2014). The trans-
form is built from shearlet functions formed by scaling, shearing, and translating the basis functions. 

                                                                                     (1)

                                                                                        (2)

where is the dilation matrix,  is the shearlet matrix,  and . As the basis 
function , the sheralet transform is defined;

                                                                           (3)
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         (4)

The complete shearlet transform is defined as equation (4). Two-dimensional fast Fourier transform algorithm 
is used efficiently to compute the shearlet transform. Differences of FFST are that having better localization 
ability and high directional sensitivity (Häuser, 2014). 

RESULTS AND DISCUSSION

In this study, motor imagery EEG data is classified using FFST and SVM and the success of the transform with 
the EEG data is tested. Initially, FFST is applied to raw EEG data to obtain coefficients of the transform. These 
coefficients are used to compose the feature matrix. As a further process to eliminate the redundant features 
and dimensionality reduction, PCA algorithm is employed the feature data and the feature matrix is rebuilt 
from the PCA result. To classify the EEG data, SVM is fed the features. The obtained classification results are 
demonstrated in Table 1. The classification performance is reported with the following measures:

                         (5)

                                            (6)

                                            (7)

 

                                    (8)

        

where, TP is true positive, TN is true negative, FP is false 
positive, and FN is false negative.
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Table 1. The results of classification for each subject.

Accuracy Sensitivity Specificity F-Measure Comp. Time 

Subject1 65.28 0.65 0.65 0.65 3.51

Subject2 53.47 0.79 0.28 0.63 2.98

Subject3 82.64 0.82 0.83 0.83 2.94

Subject4 59.72 0.55 0.63 0.58 3.06

Subject5 49.31 0.39 0.60 0.43 2.94

Subject6 57.64 0.63 0.53 0.60 2.90

Subject7 47.22 0.35 0.60 0.40 2.93

Subject8 87.50 0.85 0.90 0.87 2.92

Subject9 65.28 0.46 0.85 0.57 2.96

The table 1 consists of accuracy, sensitivity, specificity, f-measure and computational time values. The clas-
sification accuracy results on the table 1 are provided in terms of percentage. The computational times for each 
subject are also given on the table 1. The implementations of the algorithms are conducted on an Intel(R) Core 
(TM) i7 3.2GHz CPU with 8 GB of RAM using MATLAB 2016a. Graphical representation of the results of 
the classification performance measures are illustrated in the figure 3. Considering all classification results, 
the highest accuracy result is 87.5 % with the EEG data belongs to subject 8. The comparison of the obtained 
results with the related studies in the literature is shown in table 2. The table is arranged according to the high-
est accuracy values. If the assessment is made according to table 2, it can be said to be an acceptable value for 
the result.

Table 2. The comparison of the obtained results with the related studies in the literature.

Amin et 
al. 2019

Bhattacharyya 
et al. 2010

Chatterjee 
et al. 2018

Chaudhary 
et al. 2016

Liu et 
al. 2012

Robinson 
et al. 
2015

Present 
study

Accuracy 65.28% 84.29% 85% 75% 89.7% 88% 87.5%

Classifier CNN k-NN SVM SVM SVM FLD SVM
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Figure 3. Graphical representation of the classification results

CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this work, it is proposed an approach to extract feature from EEG data to categorize the left/right hand move-
ment imagery. The focus of the study is to use the multiresolution analysis method (FFST). The algorithms, 
FFST, PCA and SVM are employed the implementation and construction of the method. Overall performance 
measurements, the highest performance is achieved with the EEG data from Subject 8. In order to achieve bet-
ter results for all subjects, it is aimed to improve the feature selection phase trying alternative methods and to 
add a preprocessing phase before the feature extraction is performed.
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GEÇ DÖNEM OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MODERNLEŞME GİRİŞİMLERİNİ OKUL 
MİMARİLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK: BURSA ZİRAAT MEKTEBİ ÖRNEĞİ

Muhammed Furkan ARAZ

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Kocaeli / Türkiye
Öz: Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla ivme kazanan modernleşme/batılılaşma pratikleri, devlet yapısına ve dev-
letten bağımsız kimliğiyle Osmanlı sosyo-kültürel hayatında önemli bir yer tutan vakıfların işleyişine doğru-
dan müdahale edilmesini mümkün ve gerekli kılmıştır. Bu dönemde, mevcut kurumların işleyişinde reform-
lara ilaveten yeni kurumların temeli atılmıştır. Devlet, Tanzimat reformlarıyla aldığı birçok değişim kararının 
uygulamalarını zamana yaymış ve ideolojik programını yeni kurumlar oluşturarak ilmek ilmek örmüştür. Yeni 
paradigmanın temeli her şeyden önce eğitime dayandığından, haliyle, en radikal değişimler eğitim alanında 
vuku bulmuştur. Vakıf temelli ve özerk müfredatları olan okullardan doğrudan devletin sistematik müdahale-
siyle oluşturulan okullara geçiş gerçekleştirilmiştir. Medreseler ve sıbyan mekteplerin yerini modern okullar 
almaya başlamasının temelleri bu yeni dönüşümün etkisiyle olmuştur. Bu dönüşümlerle birlikte eğitimden 
beklentilerde değişmiş, teknik ve fenni okulların kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul merkezli başlayan 
modern okulların açılması sonrasında taşra vilayetlerin merkezlerine yansımıştır. Modern eğitim kurumlarının 
açıldığı vilayet merkezlerinde hızlı bir okullaşma süreci yaşanmış ve batı tarzı yeni eğitim modeli tüm yurda 
yayılmıştır. Ayrıca yine bu dönemde, nüfusunun kahir ekseriyeti kırsal kesimde yaşadığı için, devlet, cari 
bilimsel tekniklerle tarım yapma zorunluluğu hissetmiştir. Bu zarurete binaen tarım, hayvancılık vs. gibi alan-
ların disipline edilmesi, tarıma endüstriyel bir nitelik kazandırılması ve çiftçilerin eğitilmesi amacına matuf be-
lirli merkezlerde okullar açılmıştır. İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi bunlar arasında en bilinenidir. Öte yan-
dan, Edirne ve Bursa gibi merkezlerde de önemli ziraat okulları açılmıştır. Bu sunumda, geç dönem Osmanlı 
kültür mirası hüviyeti taşıyan Bursa Ziraat Mektebi, tarihsel değeri, mimari kimliği ve kentsel koruma disiplini 
çerçevesinde, yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümlere de referanslar vererek, incelemeye tâbi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bursa Ziraat Mektebi, Eğitim Yapıları, Modernleşme, Tanzimat Reformları

Giriş

Osmanlı Devletinde III. Selim’le başlayan modernleşme girişimleri II. Mahmut’la hız kazanmıştır. Her ne ka-
dar bu girişimler askerî temelli olsalar da modern eğitimin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedirler. De-
ğişim, ilk olarak, askerî okullarda uygulamaya geçen yeni programlarla başlamıştır. Yeni düzenlenen mevzuat 
ve müfredat hâlihazırdakinden oldukça farklıydı. Özellikle askerî eğitim programlarında ciddi değişikliklere 
gidilmişti, bununla hedeflenen modern yöntemlerle disipline edilmiş bir ordu kurmaktı. Başlangıçta sadece 
askerî çerçevede hayata geçirilen modernleşme girişimleri devamında sivil bir mahiyet kazanarak eğitimin 
farklı biçim ve safhalarını içine almıştır. Ancak Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar bu sivil mahiyet örtük ve 
dolaylı kalmış; başka bir ifadeyle, bu tarihe kadar sivil toplum yapılarında yeni bir düzenleme gereği duyul-
mamıştır.

Ne var ki Tanzimat’ın ilanıyla birlikte sosyal-sivil hayatta devletin görünürlüğü ve müdahaleleri belirginleş-
meye başlamıştır. Sivil eğitim kurumları yeni kurumsal düzenlemelerle birlikte yepyeni bir kimlik ve içerik ka-
zanmıştır. Eğitim kurumlarının programları ve mimari yapıları da bu yenilikler çerçevesinde devlet tarafından 
belirlenmeye başlanmıştır. Yeni okullar kurulurken, Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturan, medreseler 
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ve mahalle mekteplerinin ihyasına dönük çabalar olsa da, devlet, cemaatlere ait okullar yerine dinî kimlikler-
den bağımsız (seküler) modern okullar açmaya öncelik vermiştir.

Ziraat Mekteplerinin İnşa Süreçlerini Hazırlayan Faktörler

Ziraat, Osmanlı Devleti’nin temel ve geleneksel gelir kaynağı olmakla beraber 19. Yüzyıl ortalarına kadar bu 
konuda köklü bir reform yapılmamıştır. Özellikle tarımda eskiden beri uygulana gelen yöntemler bireysel bir 
aktarım sonucu, babadan-oğula geçerek devam etmiştir. Modern manada gübreleme bilinmediği için toprak 
tek ürün üzerinden değerlendirilmekteydi ve farklı ürünler yetiştirilmemişti. İki veya üç yıl üst üste ekilen tar-
lalar bir sene nadasa bırakıldığı için tarıma uygun toprakların üçte birlik bir kısmının sürekli olarak atıl durum-
da kalmıştır. Geniş ve verimli araziler yerini boş otlaklara bırakmıştır. Bataklıkların kurutulması, sulamalar, 
orman ve göllerin işletilmesi ve kırsal tarım gibi ziraat endüstrilerinden istifade edilememiştir. Tarımda geç 
kalınan modernleşme, modern araç ve gereçlerin olmayışı nedeniyle el emeğine dayalı yetersiz bir iş gücünün 
varlığı ve dönemin ulaşım imkânları gibi sebepler de genel olarak ziraatın gelişimini geciktirmiştir. İlaveten, 
vilâyetlerin idaresinde görevli bulunan ziraat müdürleri, yöre ahalisinden oldukları ve ziraî eğitime sahip ol-
madıklarından ötürü herhangi bir yenilik getirememişlerdir (Yıldırım, 2010: 223-40).

Resim 1. Ahırlar ve Böcekhane / 1894. (Aydın, 2016: 2)

Resim 2. 1957-58 dönemine ait okul fotoğrafında kırmızı alan ile belirtilen birim ahırlar ve böcekhaneye ait-
tir. (Aydın, 2016: 44)
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Bir Mimarlık Mirası Olarak Ziraat Mektebi

Resim 3. Ziraat Mektebi Vaziyet1

1- Ana Bina

2- Sınıf ve Laboratuvarlar

3- Yatakhane

4-5- Ahır Binaları (Mevcut durumda yıkılmış ve yerlerine yurt ve derslikler inşa edilmiştir.)

Bursa Ziraat Mektebi, inşa edildiği günden beri eğitim yapısı olarak hizmet etmektedir. Bu yapının tarihi, koz-
mopolit bir imparatorluktan görece çok kültürlü bir Anadolu devletine dönüşüm sürecini de yansıtmaktadır. Bu 
yapı, geç Osmanlı döneminde tamamlanmış, erken dönem Cumhuriyet ile yeniden düzenlenmiş ve geçirdiği 
restorasyonlarla günümüze dek kullanımını sürdürmektedir.

Ziraat Mektebi’nin mimari yapısı itibariyle Osmanlı klasik mimarisinden oldukça farklıdır. Mektebin inşa 
edildiği dönemde mimari alanda paradigmatik dönüşüm çoktan meyvesi vermişti: Osmanlı mimarisi, Batıda 
hâkim olan mimari akımların etkisiyle, klasik Osmanlı mimarisinden farklı bir yöne evirilmişti. İlkin, bariz bir 
biçimde, yapı cephelerinde gözlemlenen bu değişim zamanla iç mekânda da kendini hissettirmektedir.

Ziraat Mektebi’nin korunma geçmişi açısından bakıldığında, 1 Nolu yapının Yunan işgali öncesi durumunu 
gösteren restitüsyonu ve eski fotoğraflarıyla bugünkü halini kıyasladığımızda, cephede karşımıza çıkan bo-
yama sonrası değişimin yapının özgün kimliğini ve tarihi değerini zedelediği görülür. 1. Kata tuğla kaplama 
yapılması ve sonraki dönemlerde cephenin boyanması bu niteliğinin okunamaz hale gelmesi bu durumun en 
çarpıcı kanıtı olmuştur.

Yapının günümüzdeki korunma durumunu incelediğimizde, eğitim yapısı olarak işlevini sürdürmesi yapının 
yaşaması için önemlidir. Her ne kadar kullanıcılar tarafından yıpratılmış da olsa, küçük çaplı tamiratlarla 

1 Google Earth, Haritalar, 2019
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yenilenmektedir. Vaziyet planı ve çevre düzenlemesi genel olarak korunmuştur. Vaziyet planına dair çizimler 
mevcut olmasa da fotoğraflardan çıkardığımız sonuçlardan vaziyet planın genel olarak değişmediği gözlen-
mektedir. 1 Nolu bina, müdür ve müdür yardımcıları odası olarak kullanılmaktadır. Yapının sağlamlık durumu 
en iyi olan bina, burasıdır. İlk dönem de ahır olarak yapılan binalar daha sonrasında yıkılarak yerine yeni 
binalar eklenmiştir.

Günümüzde kullanılan bina kompleksinde ahırların yerine yapılan 4 Nolu bina, derslik olarak kullanılmakta; 5 
Nolu bina ise öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır. Yapıldığı dönemdeki pansiyon ve derslikler mevcut olsa 
da, günümüzde 3 Nolu bina bugün atıl durumdadır.

Resim 4. Ziraat Mektebi Ana Bina Arka Görünüş2 Resim 5. Ziraat Mektebi Ana Bina Ön Görünüş3

Sonuç

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte eğitim alanında reform çabaları hız kazanmıştır. Öte yandan modern dünyada “bi-
limsellik” ve “endüstrileşmenin” ciddi önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, ziraat mekteplerinin 
kurulmasının önemi anlaşılmaktadır. Ziraat Mekteplerinin kurulduğu yıllarda Osmanlı’nın yaşadığı mali ve 
siyasi krizlere rağmen, II. Abdülhamit’in okullaşmaya yönelik ciddi bir çaba içerisinde olduğu bilinmektedir.

Osmanlı toplumsal yapısında, sosyo-kültürel ve eğitim alanında “vakıflılık” önemli bir yer tutmuştur. Müslü-
man ve gayri Müslim tebaa kendi vakıfları aracılığıyla eğitim-hâyır vb. faaliyetlerini icra etmiştir. Fakat yeni 
modern-seküler devlet düzeni, etnik-dini aidiyetlerine göre ayrılmış ve tebaasını artık “vatandaş” kimliğiyle 
tanımak-tanımlamak istemiştir. Dolayısıyla vakıf temelli ve kendi programları olan dini-etnik okullardan doğ-
rudan devlet tarafından sistematiği düzenlenmiş ve içeriği belirli okullara dönüşmüştür.

Bursa Ziraat Mektebi, kurulduğu tarihten itibaren yalnızca bulunduğu kente değil, çevre illere de etki etmiştir. 
Ziraat Mektebi, kent sathından ziyade bölgesel etkisi olan bir okul niteliği taşımıştır. Mektep, çevre illerden 
öğrencilere ve kursiyerlere yönelik önemli eğitim faaliyetinde bulunmuştur.

Yapının Bursa kentine olan katkısı göz ardı edilemez. 14. Asırdan sonra başkentin Edirne’ye taşınmasıyla 
Osmanlı’daki önemi azalan bu şehrin devlet eliyle kamu yapılaşmasında önemli bir düşüş gözlenmektedir. 19. 
Asır ise İmparatorluğun payitaht dışında görünür olduğu ve kurumlarıyla kendini hissettirdiği yıllar olmuştur.

2 http://hamidiyemtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/16/15/965046/fotograf_galerisi_359432.html#pretty Photo Erişim:19.11.2019
3 http://hamidiyemtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/16/15/965046/fotograf_galerisi_359432.html#pretty Photo Erişim:19.11.2019
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Ziraat Mektebi’nin eğitim müfredatı; tarımsal üretim verimini artıracak yönde uygulamalı eğitim, yeni tarım 
araçlarının tanıtımı-kullanımı, bilimsel temelli mesleki eğitim ve branşlaşma gözetilerek oluşturulmuştur. Bu 
eğitim sadece öğrencileri kapsamamış, kurslar vb. çalışmalarla halka da yöneltilmiştir.

Ziraat Mektebi, geç Osmanlı modernleşme sürecine tanıklık etmiş; tarım, eğitim ve sosyal  hayatta  gerçekleşen  
değişimin  ilk  elden  şahidi  olmuştur.  Öte  yandan,  geç Osmanlı mimari dilindeki karmaşa ve dönüşümün, 
diğer bir deyişle, mimari ifade dilinin  bizatihi  örneği  olması  açısından  önem  arz  etmiştir.  Kategorik  olarak,  
geç Osmanlı kültürel-tarihi mirası ve Türkiye sivil mimarlık hafızası açısından dikkate değer bir önemi haizdir.
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TÜRKİYE’DEKİ TERSANELERDE YAŞANAN 2008 KRİZİ VE SON 20 YILLIK GEMİ İNŞA 
SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

Burak Galip ANIK1, Şükrü EREN1, Serap ÖZHAN DOĞAN,1Görkem KANPARA1,

 TERSAN Tersanecilik San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Yalova / Türkiye
Öz: Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan gemi inşa sanayi, büyük bir üretim ve montaj sa-
hası çok büyük olup işçiliğe de o derece ihtiyaç duyulan bir alandır.  Dünya ticaret hacminin yaklaşık %95’inin 
deniz yolu taşımacılığıyla yapılıyor olması, ekonomik olarak bakıldığında karayolu taşımacılığına göre ortala-
ma 6,5 kez demiryolu taşımacılığına göre ise 3,5 kez daha ekonomik olması ayrıca çok büyük miktardaki yükle-
rin, bir seferde güvenli olarak taşınması gemi inşa sanayinin önemini açıklamaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de 
gemi inşa sanayisinin son 20 yıldaki süreçleri teknik-teknolojik ve ekonomik olarak irdelenmesini içermektedir. 
Türk gemi inşa sanayi devlet arşivi, literatür, tez çalışmaları, yerli tersanelere ait istatistikler, kitaplar ve dergi-
ler incelenmiş olup; İhracat, istihdam ve teslim edilen adet-tonaj rakamları ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler 
doğrultusunda sektörün gelişimi ve 2008 krizinin bu gelişmeye olan etkileri saptanmıştır. Kriz sonrası sipariş 
bazında yaşanan gerilemeye karşın uzmanlık gerektiren yüksek karmaşık yapılı (spesifik) gemilere ve müşteri 
isteği doğrultusunda üretilen kompleks yapılı yani katma değeri yüksek gemilere yoğunlaşılmıştır. Böylelikle 
üretim miktarındaki düşüşe rağmen ihracat değerlerini 800 milyon$ üzerinde bir değere tutunmayı başarmıştır. 
Türk gemi inşa sanayii, 2000-2008 yılları arasında özellikle küçük ve orta tonajlı kimyasal tanker inşasında 
dünya çapında bir marka olmuş, hatta tanker siparişi alan ülkeler sıralamasında 3.sıraya kadar yükselmiştir. 
Tersanelerimiz kimyasal tanker inşaatında edindiği uzmanlıkla birlikte, LPG, LNG, elektrik batarya tahrikli 
feribot, Ro-Ro, petrol platformu destek gemisi, yolcu gemisi, açık deniz balıkçı gemisi, römorkör vb. yüksek 
katma değerli gemilerin inşaatına da önemli bir yol kat etmiştir. Uzmanlaştığı ve Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi yak-
laşımı ile sadece dünyanın önemli gemi sanayilerinden biri olmakla kalmayıp, özellikle Avrupa’nın en önemli 
paydaşı durumuna gelmiştir.

Anahtar Kelime: Tersane, Gemi İnşa Sanayi, Spesifik Gemi İnşa, Türkiye Gemicilik Ekonomisi

1.Gemi inşa Sanayi 

Gemi inşa sanayi, yapısı itibariyle temelde emek yoğun bir montaj endüstrisi dalı ve tersanelerin teknik imkân 
ve kabiliyetlerine dayalı olarak da sermaye yoğun bir sanayi dalıdır. Dünya deniz ticaretinin vazgeçilmez bir 
öğesi ve savunma prensibinin önemli bir aracıdır. İnşa sektörü olması nedeniyle binlerce, hatta on binlerce 
girdisi söz konusu olduğundan çok sayıda sektörü beslemektedir: Demir çelik sanayi, ağaç mamulleri sanayi, 
mobilya sanayi, dekorasyon ve döşeme sanayi, tekstil ve iplik sanayi, deri sanayi, boru sanayi, torna ve döküm 
sanayi, makine imalat sanayi, elektrik-elektronik sanayi, boru sanayi, boya sanayi ve lastik-plastik sanayi gibi 
pek çok sanayi kolu mamullerinin bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disip-
lin içerisinde, tersanelerde bir araya getirilerek birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda emek 
yoğun karakteri ve yarattığı geniş faaliyet alanı ile istihdam sorununun çözümüne önemli katkılarda bulunabil-
me niteliğindedir (TCCB, 2008), (Kır, 2009).

Sektör; Yan sanayiyi sürükler, yüksek katma değer sağlar, teknoloji transferi, gelişimi ve birikimi sağlar, diğer 
sektörlere nazaran yan sanayi ve hizmeti ile daha fazla istihdam sağlar (Murat ve Erinç, 2010). Tersanelerimiz 
genel kabuller doğrultusunda ana sanayide istihdam edilen 1 kişinin yan sanayide 6 kişilik istihdam sağladığı 
öngörülmektedir. Tersanelerin mevcut sabit ve taşeron olarak istihdam edilen personel sayılarının ve yan sanayi 
personel sayılarının yıllara göre dağılımları aşağıdaki grafikte sunulmuştur.
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Grafik 1. 1998-2018 İstihdam Değerleri (UA Bakanlığı, 2018) , (GİSBİR, 2018)

Gemi inşa sanayi insan gücü ve işçiliğine en fazla ihtiyaç duyulan önemli bir sanayi koludur. Ekonomi içe-
risinde; döviz ikame eden, ulusal deniz ticaret filosunu destekleyen, ülkenin savunma ihtiyaçlarına önemli 
katkılarda bulunan gemi inşa sanayi, lokomotif bir sektör konumundadır (Eyyüpoğlu, 2004).

1.1. Türkiye Tersanecilik Tarihi

Türkiye’de tersaneciliğin tarihi sekiz yüzyıllık bir geçmişe sahiptir (OECD, 2011). Ülkemizde tersanele-
rin geçmişi Selçuklular devrine uzanmaktadır. Gemi inşa sanayimizin temellerini oluşturan ilk tersaneleri-
miz, Anadolu Selçukluları tarafından Sinop (1214) ve Alanya’da (1227) kurulmuştur (Günay, 2002). Bunlar 
o dönemin önemli tekneleri olan 100 tonluk ahşap gemileri imal edebilmekteydiler. Orta Asya’dan gelerek 
Anadolu’yu yurt edinen Türkler, Anadolu coğrafyasında kalıcı olmanın başlıca şartlarından birisinin denizlere 
hâkim olmak olduğunu kısa sürede anlamıştır (Gencer, 1991).

Osmanlı döneminde ilk tersane ise 1390 yılında Gelibolu’da kurulmuş. Sonraki dönem de taşları günümüze 
kadar varlığını korumuş olan  Haliç Tersanesi 1455’te Fatih Sultan Mehmet  tarafından kurulduğunda, Türk 
tersaneleri dünyanın  en büyük tersaneleri olarak anılmaktaydı (EB, 2012). 1773 de bugünkü Teknik Üniver-
site ve Deniz Harp okulunun temeli kabul edilen Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuş, böylece gemi 
inşası konusunda da ilk teknik ve modern eğitime başlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ticari gemilerin gelecekteki önemi görülmüş ve 1938 yılında Pendik’te 50000 DWT 
gemi inşa kapasiteli bir tersane kurulmasına karar verilmiş ancak, ikinci dünya savaşının başlamasıyla bu giri-
şimin gerçekleştirilmesi daha sonraki yıllara kalmıştır.
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1950-1963 dönemi kamu tersanelerinin gelişmesi, özel sektör tersanelerinde ahşap teknelerden çelik tekne 
imalatına geçme devresidir. 1963 yılından itibaren başlayan planlı kalkınma döneminde, deniz sektörüne özel 
bir önem verilmiş, hemen hemen her plan döneminde mevcut durum dikkate alınarak denizciliğin geliştirilmesi 
konusu işlenmiştir (Günay, 2002). Osmanlı İmparatorluğu zamanında, büyük ve güçlü donanma gemileri inşa 
edebilecek kapasitede olan tersaneler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından modernleşmeye devam 
etmiştir. Önceleri Haliç bölgesinde bulunan tersaneler, 1983 yılının sonrasında Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde 
yoğunlaşmaya başlamıştır (OECD, 2011).  

Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız” 
sözünün Türkiye Cumhuriyeti’nin denizcilikle ilgili politikalarına yol gösterecek temel ilke olarak benim-
senmesi ve denizcilik sanayinin geliştirilmesiyle ilgili ayrıntılı çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak 
uygulamaya konulması gerekmektedir.

1.2. Türkiye Tersaneciliği Mevcut Durum ve Ülke Ekonomisine Katkısı

Günümüzde faaliyet gösteren tersanelerimizi üç büyük grup altında toplanmaktadır. Özel sektör tersaneleri, 
kamu tersaneleri ve askeri tersanelerdir. Üretim stratejilerine göre bakıldığında ise seri üretim prensiplerine 
dayalı “Ürün tersaneleri” ve müşteri isteklerine göre gemi inşa eden “Butik tersaneler” dir (DDK, 2008). Türk 
tersanelerinde müşteri isteğine göre üretilen gemi tipleri ve tonajları çok çeşitlidir. 

Ülkemizde bulunan 80 faal tersanede üretilen başlıca gemi tipleri; kimyasal madde tankeri, açık deniz balıkçı 
gemisi, konteyner, dökme yük gemisi, yat, mega yat, römorkör, tanker, yelkenli, genel kargo gemisi, yakıt 
tankeri, hızlı müdahale gemisi, sahil güvenlik botu, sürat teknesi, çok amaçlı tanker, kuru yük gemisi, offshore 
gemisi ve deniz yapıları, çimento gemisi ve mavnalardır. Türk tersanelerinde uluslararası standartlara (ISO, 
AQAP, vb.) uygun ve belirli denetim kuruluşların gözetimi altında üretim yapılmaktadır (EB, 2016).

Mevcut durumda 80 adet tersanemiz; 4,47 Milyon DWT’ luk proje kapasitesine ulaştığı görülmektedir (Şe-
kil-1).

Şekil.1 Faal Tersane ve Geri Söküm Tesislerinin İllere göre Dağılımı4

4 1 http://www.tkygm.gov.tr/Content/UploadedFile/faaltersaneler&&1fec750a-8b06-45e3-acf8-75691aaf04bf.pdf
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1. 2008 Krizi ve Türk Gemi İnşa Sanayinin Kriz Öncesi - Sonrasındaki Durumu

2008’de ABD’ de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizde Baltık Dry Indexinde ani bir 
çöküş(sudden crash) olarak nitelendirilen düşüş yaşanmış Index 630 inmiştir. Küresel büyüme ağır bir darbe 
almış hatta, II.Dünya savaşından sonra ilk kez küresel daralma yaşanmıştır. 2010 yılında dünya ticaretinin 
yeniden artması ile iyi bir patikaya girmiş ve yatırımlar devam etmiştir. 2010’dan sonra yeniden dünya eko-
nomisinde görülen ekonomik sorunlar 2012’den itibaren krize neden olmuştur. 2013 yılında nisbi bir iyileşme 
olmuş ise de bu pek uzun sürmemiş 2015 yılı sonunda, 2016 yılı başında deniz ticareti için bir afet olmuş 
Baltık Dry Index 290’ları görmüştür (Grafik-2). 2008’den bu yana süren küresel finansal krizin etkileri halen 
devam etmektedir. 

Grafik.2 Baltic Dry Index 1985-2019 (Bloomberg, 2019)5

Sektörde ekonomik krizden etkilenen yeni gemi inşa sektöründe büyük sorunlar yaşamış daha çok bakım-ona-
rıma yönelmişlerdir. Tersanelerimiz gemi bakım-onarım faaliyetlerini her geçen yıl arttırmışlar ve 2008 yılında 
8.43 milyon DWT olan bakım-onarım rakamını, 2015 yılında 22 milyon DWT olan kapasitenin tümünü kulla-
nacak seviyeye yaklaşmışlardır (Grafik-3).

5  https://transportgeography.org/?page_id=5619
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Grafik.3 Yıllara Göre Bakım Onarım Rakamları (GİSBİR, 2018)

Ayrıca, tersanelerimiz bakım-onarım faaliyetlerini arttırmak amacıyla altyapı ve teknolojik yatırımlar yapmış-
lardır. Bu yatırımlara en başta gelen örneklerden biri havuz yatırımlarıdır (GİSBİR, 2015). Yıllara göre kuru 
ve yüzer havuz sayıları Tablo-1’de görülmektedir.

Tablo.1 Kuru ve Yüzer Havuz Sayıları (TKYGM, 2019)6

Ülkemizde Kamuya ait olan Haliç Tersanesinde 3 adet ve Dz.K.K. Pendik Tersanesinde 1 adet ve özel sektör 
tarafından işletilenlerle birlikte 10 adet kuru havuz bulunmaktadır. Ayrıca farklı tersanelerimizde bulunan 32 
adet yüzer havuz ile tersanelerimizin toplam havuz kapasitesi 42 adete ulaşmıştır (UA Bakanlığı, 2018). 

Ülkemizin ihracat rakamlarını inceleyecek olursak 2004-2008 döneminde küresel alanda büyük bir büyüme 
yaşanmıştır. Ülkemizde gemi inşa sanayi sektöre yaptığı yatırımlar ile  %360 gibi yüksek bir büyüme oranını 
yakalamayı başarmıştır. Sektörün altın yılları bu dönemde yaşanmış ve 2646 milyon $ ihracat sağlanmıştır 
(Grafik-4). Dünya en büyük yeni gemi üreticileri listesinde %1,93 pay ile 5.sıraya yükselmeyi başarmışızdır 
(IHS Fairplay, 2009).  Kriz sonrası dönemde üretim miktarlarındaki olağanüstü düşüşe rağmen, katma değeri 
yüksek ürünleri kapsayan üretim çeşitliliğiyle 800 milyon$ üzerinde bir değere tutunmayı başarmıştır (UDHB, 
2017).

6 3 http://www.tkygm.gov.tr/Content/UploadedFile/izinliyuzer&&dbe12360-ce3f-4daa-b304-4c41adbb4af0.pdf
4https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=0&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802
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Grafik.4 1998-2018 Yıllarında Türkiye’nin Gemi Teslim DWT-Adetleri ve İhracat Rakamları (İME-
AK, 2019 -DPT, 2007), (TÜİK, 2019)4

Tablo.2 1998-2018 Yılları Gemi Başına İhracat Rakamı 

Teslim edilen gemileri tonaj ve adet bazında değerlendirdiğimizde, 1995-2001 yılları arasında toplam 836.000 
DWT’luk 166 geminin, 2002-2018 yılları arasında ise toplam 5.202.027 DWT’luk 681 geminin teslimini ger-
çekleştirmiştir (Grafik.4). 

Özetleyecek olursak 2008 yılında Türkiye tersanelerinin dünyadaki gemi inşa sipariş patlaması ile birlikte pik 
noktaya ulaştığı, 2008 yılından sonra düşüş gösterdiği görülmektedir. 2008 yılında teslim edilen gemilerin to-
naj bazında büyüklüğü 900.000-1.000.000 DWT iken 2012 yılından sonra 70.000-200.000 DWT seviyelerine 
gerilemiştir (UDHB, 2017). Türk tersaneleri, küresel ekonomik krizin olumsuz sonuçlarını aşmak yolunda 
standart gemi tiplerini üretmek yerine pazarın taleplerine uygun olarak özelleştirilmiş gemilerin üretilmesine 
önem vermiştir. Gemi başına ihracat rakamlarına baktığımızda (Tablo.2) 2008 krizi sonrasında bir gemiden 
elde edilen kazancın arttığı görülmektedir. Spesifik projelere ek olarak deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik 
projelerini de yürüterek atıl kapasite sorununu mümkün olduğunca azaltmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 
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yeni gemi siparişleri almakta yaşanan zorluklar, bu sanayi aktörlerini bakım-onarım faaliyetlerine yöneltmiştir 
(DTO, 2017). Ülke istihdamına katkısı açısından değerlendirildiğinde ise istihdamın 2007 yılında artan gemi 
siparişlerine paralel olarak 33.480 kişi seviyelerine ulaştıktan sonra, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 
yılında 19.179 kişiye düşmüş olduğu görülmektedir (Grafik.1). Sonraki yıllarda çalışan sayısı ortalama bir 
seyir izlemiştir. 2015 yılına gelindiğinde ise bu sayıda artışa gidilmiş ve 29.700 kişi seviyelerine ulaşılmıştır 
(DTO, 2017). Üretim seviyesindeki azalmaya rağmen istihdamdaki bu artışa gidilmesinin sebebi bakım-ona-
rım miktarındaki yükseliştir. Bakım-onarım faaliyetlerinin gemi üretimi kadar ülke ekonomisine katkı sağla-
mamasına rağmen istihdamın sürekliliği adına önemli faydalar sağladığını göstermektedir (Abdullah, Egemen 
ve Bayram, 2017).

2. Sonuç

Kalkınma hamlelerinde öncelikle gemi inşa sanayisine önem veren ülkeler, başlangıçta çok basit ve seri üreti-
mi nispeten kolay, sistematik bir iş disiplinini gerektiren ve ileri teknoloji uygulamalarına gerek göstermeyen 
sıvı ve kuru dökme yük gemilerinin inşaatına başlamaktadırlar (Bakacak, 2007). Bu faaliyetlerden kazanılan 
tecrübeler ve birikim ile daha spesifik gemiler üretilmektedir. Daha önceki yıllarda tek tip büyük gemilerin 
inşası çok popüler iken, günümüzde tersaneler referanslarına multi-fonksiyonel ve farklı çeşitteki gemi tiple-
rinin inşasını kazandırmaya çalışmaktadır. Türkiye’de 2008 krizinden sonra düşük karmaşık yapılı gemilerden 
ziyade gemi inşa sanayii özellikle uzmanlık gerektiren orta ve yüksek karmaşık yapılı gemilere yani katma 
değeri yüksek gemilerde yoğunlaşmıştır. Ham petrol tankerleri ve kuru dökme yük gemileri gibi daha düşük 
katma değerli gemileri seri olarak üretebilme kabiliyetine sahip olan Uzakdoğu ülkelerinde üretilmekte olup, 
ülkemizde üretim açısından tercih edilmemektedir.

Yüksek Katma Değerli ve Esnek Ürün/Üretim Yapısına Geçiş Gerek Çin’in işgücü maliyetlerindeki aşırı bas-
kısı, gerekse Güney Kore ve Japonya’nın sahip oldukları yüksek otomasyon kapasitesi ve teknolojik seviyeye 
de bağlı olan çok yüksek verimliliği karşısında, Türk gemi inşa sanayii, özellikle küçük ve orta tonajlı kimya-
sal tanker inşasında dünya çapımda bir marka olmuş, uzun yıllar tanker siparişi alan ülkeler sıralamasında 3.sı-
raya kadar yükselmiştir. Tersanelerimiz kimyasal tanker inşaatında edindiği uzmanlıkla birlikte, LPG, LNG, 
Ro-Ro, offshore gemisi, yolcu gemisi, açık deniz balıkçı gemisi, römorkör vb. yüksek katma değerli gemilerin 
inşaatına da önemli bir yol kat etmiştir. Uzmanlaştığı ve Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi yaklaşımı ile sadece dün-
yanın önemli gemi sanayilerinden biri olmakla kalmayıp, özellikle Avrupa’nın en önemli paydaşı durumuna 
gelmiştir. Uzmanlaştığımız bazı gemi tipleri:

•	 Petrol Tankerleri 

•	 Kimyasal Tanker (Dünyanın en önemli küçük ölçekli kimyasal tanker üreticisi (2002-2012))

•	 Platform Destek Gemisi 

•	 Askeri Gemi & Sahil Güvenlik Botu (100’den fazla askeri gemi ve yüksek süratli tekne üretim deneyimi) 

•	 Çok Amaçlı Gemi

•	 Enerji Gemisi (Denizden karaya enerji sağlayan inovatif gemiler)

•	 Römorkör (Dünyanın ilk uzaktan kontrollü ticari gemisi, LNG yakıtlı eskort römorkörü)

•	 Megayat & Yat (Dünya 3.sü)
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•	 Balıkçı Gemisi (Dünya ilk batarya-LNG tahrikli Purse Seiner Trawler gemisi, dünyanın en büyük canlı 
balık taşıma gemisi)

•	 Feribot (Sıfır Emisyonlu, hibrit, LNG tahrikli gemiler)

•	 Dökme Yük Gemisi&Konteyner Gemisi

•	 Heavy Lifting Gemiler  (Fatih, 2008),  (GİSBİR, 2018).

Sektördeki işletmeler, bu faaliyetlerden kazanılan tecrübeler ve bilgi birikimine dayalı olarak da giderek daha 
ileri seviyede teknolojik kabiliyete sahip olacak tersaneleri kurup geliştirmeli ve bu tersaneleri ileri teknolojik 
imkânlarla donatmalıdır.

Diğer yandan gemi inşa ve denizcilik sektöründeki gelişen teknolojiler ile çağa ayak uyduran “multitask” 
gemiler ile piyasa koşulları değişmekte ve tersanelerin bu tip gemileri inşa ederek kazandıkları “Know-How” 
çok değerli hale gelmektedir. Örneğin; günümüzde ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük pazar hacmi olan 
kuzey ülkeleri pazarında, 15-20 yıl içerisinde dizel ya da fuel-oilin en yaygın kullanılan yakıt tercihi olmasına 
rağmen, armatörler ve denizcilik şirketlerinin neredeyse yarısı gemilerinde kullanacakları yakıt ve ya tahrik 
sistemleri olarak hibrit çözümlere geçeceklerini belirtmektedir. Bunlardan yaklaşık yüzde 40’ı elektrik tahriki 
için batarya kullanacaklarını ve yüzde 30’ununda LNG’yi yakıt olarak tercih edeceklerini belirtmektedir. Bu 
nedenle yeni teknolojiye sahip gemilerin inşası ile kazanılacak “Know-How”, gelecekte de bu tersaneye daha 
fazla projenin kazandırılmasında büyük rol oynayacaktır. Tersaneler yeni bir sözleşme aşamasına başladıkla-
rında gelecek getirisi kriterini derinlemesine işlemeleri gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır (Orçun,  B. Ve 
Eda, T. 2019).

11.kalkınma planımızda Ar-Ge ve yenilik kültürü geliştirilerek yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedefle-
rine katkı sağlanacaktır. Ülkemizde yakın mesafe yolcu ve araç taşımacılığında kullanılan gemilerin çevre ve 
enerji dostu tam elektrikli gemilere dönüştürülmesine yönelik program başlatılacak ve benzer uygulamaların 
yaygınlaştırılması desteklenecektir (DPT, 2019).

Değinmemiz gerek bir başka konu ise Karabulut (2008)’ un tez çalışmasında; gemi inşa sektöründe bir tehdit 
olarak vurguladığı gibi; Teknolojik anlamda bütün yenilikçi gelişmelerin çoğu Avrupa tersanelerinde gerçek-
leştirilmektedir. Özetle teknoloji dışarıdan ithal edilmekte, gemiler ise içeride imal edilmektedir. Bu iki eyle-
min aynı noktada gerçekleşmesi yani “teknoloji” ile “imalat-montaj” ın aynı kümelenmiş endüstride oluşması; 
bir çok maliyet kalemini (vergi, tedarik, süre, lojistik) ortadan kaldıracaktır.

Bunun ile birlikte Türk Gemi İnşa Sanayi’nin yüksek iş gücü ve kapasitesinin, Avrupa kalitesinde üretiminin, 
makul fiyatları ile rekabet gücünün, iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasındaki hassasiyetinin bölge-
mizde tersanelerimizin avantajını arttıracağı kuşkusuzdur. Hedefimiz bu avantajlarımızı kullanarak, gemi inşa 
ve bakım-onarımda mevcut talepten daha fazla pay almak olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda, pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık vererek yüksek imkân ve kabiliyetlerimizi her ortamda tanıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca 
tersanelerimizin buradaki varlığı, tüm bölge armatörlerine büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Tersanelerimizin 
varlığını sürdürememeleri, bölgedeki tüm gemilerin bu tip hizmetleri için Uzak Doğu ülkelerine yönelmesini 
gerektirir. Bu ise imkansız veya çok maliyetlidir (GİSBİR, 2018).

Denizci büyüğümüz, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından söylenen “Denizlere Hâkim Olan 
Cihana Hakim Olur” sözünün geçerliliği tüm tarih boyunca kanıtlanmıştır.
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DISCRIMINATION OF FRESH AND USED ENGINE OILS BY ELECTRONIC NOSE  

Bilge Han TOZLU

Hitit University, Faculty of Engineering, Department of Electrical Electronics Engineering, Çorum/Turkey
Abstract: The aim of this study is to determine the condition (fresh or used) of the engine oil used in motor 
vehicles via an electronic nose. 50 cc fresh elf 10/40 engine oil and 50 cc 10000 km used same engine oil were 
sniffed by the electronic nose. A sensor block which was formed by 11 electrochemical gas sensors was used 
in the electronic nose prepared for this study. Sensor data were converted to digital data by using analog digital 
converter of the two Arduino Uno microcontroller development cards. Then, the digital data were transferred 
to the computer. The control program for recording sensors’ data was prepared in LabVIEW software. After 
ventilation process, by putting the oil sample into the sniffing box, the odor of oil was sniffed and recorded for 
120 seconds via the sensor block which is placed inside to the sniffing box. Then, various features of these data 
were extracted and these extracted features were classified with kNN classification algorithm. As a result of the 
performed classification, the fresh engine oil could be distinguished from the oil that was used for 10000 km in 
a gasoline engine from their smell with an accuracy of 95.14% by the electronic classification.

Keywords: kNN algorithm; oil quality; signal processing.

INTRODUCTION

Electronic nose is such a device that can recognize the odor which was introduced them previously. They 
are made up by a sensor array, a data transfer unit and a classification program basically. Sensor arrays for 
electronic noses, might be composed from 2-3 gas sensors to 20-30 gas sensors. This depends entirely on the 
type of gases that make up the smell. The entries of odor are different for numerous electronic noses. There is 
a sample box in some of them and the sample’s odor is transferred to sensor array which is located in another 
chamber, and in some kinds there is an only one chamber in which both are placed(Bhattacharyya et al., 2008; 
Rácz et al., 2013; Tozlu et al., 2014). Sensor arrays are electronic circuits which operate gas sensor. The output 
of analog sensors are converted to digital data and transferred to computer by using DAQ cards. Lastly a com-
puter runs a classification algorithm which separates the data to desired classes.

Many studies have been done with electronic noses which have been in the literature especially for the last two 
decades. Detecting many cancer types by using electronic nose in health area has been accomplished(D’Amico 
et al., 2010; Schuermans et al., 2018; van de Goor et al., 2019). Also many successful studies have been done 
in disease diagnosis field such as tuberculosis, respiratory diseases, diabetes and sleep apnea(van Oort et al., 
2018; Zetola et al., 2017; Minh et al., 2012; Finamore et al., 2019).

A large amount of studies in food area have been made with high accuracies by using the electronic nose tech-
nology. Some of them are focused on detecting freshness of food or beverage, while the others focused on the 
quality(Tozlu, 2019; Qiu et al., 2014; Grassi et al., 2019; Chen et al., 2019).

In addition, many successes have been achieved in industrial applications (Cheli et al., 2018). Engine oil odors 
were classified by using an electronic nose in a study previously; the oil samples (50 mg) were heated at 140 
°C for 5 min in 20 mL sealed glass vials by using DANI HSS 86.50 which is a commercial product, and the 
oil samples were classified by using a commercial electronic nose (ALPHA MOS FOX 4000) (Sepcic et al., 
2004).
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In this study, it is aimed to distinguish the new and used engine oils from the smell of the engine oils by using 
electronic nose at room temperature and without any preconditioning. So, a sensor array has been built for 
using as a piece of the electronic nose system, and the array has been placed in a storage box. The cables of 
sensors have been gone out in a tight hole. The smell of the oil samples was smelled by placing the samples in 
the storage container. 

MATERIAL AND METHOD

Elf 10/40 branded engine oil which is 10000 km used in a gasoline engine, and the new Elf 10/40 branded 
engine oil were obtained from a car repair services. They were used by putting only 50 cc in a plate.

An electronic nose has been built by MQ branded gas sensors for this study. All gas sensors that form the elec-
tronic nose are listed in Table 1. 

Table 1. List of gas sensors

Sensor No Sensor Name Target Gas

1 MQ-2 Methane, Butane, LPG, Smoke

2 MQ-3 Alcohol, Ethanol, Smoke

3 MQ-4 Methane, CNG Gas

4 MQ-5 Natural Gas, LPG

5 MQ-6 LPG, Butane Gas

6 MQ-7 Carbon Monoxide

7 MQ-8 Hydrogen Gas

8 MQ-9 Carbon Monoxide, Flammable Gasses

9 MQ-131 Ozone

10 MQ-135 Air Quality (CO, Ammonia, Benzene, Alcohol, 
Smoke)

11 MQ-137 Ammonia

The sensors were placed on a 6x10 cm circuit board, and their data cables were gone out together with power 
cables from the box from a tight hole. Two Arduino microcontroller cards were used to convert the analog 
outputs of the sensors to digital. The electronic nose setup is given in Figure 1.
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Figure 1. Customized electronic nose system

Data of the oil samples were recorded to computer after sample were put into the sample box and the cover was 
closed. A Labview program interface was prepared for sensor recordings. Totally 15 records were taken from 
each kind of oils. All the records were taken under conditions of 22-24 oC temperature and 60%-70% humidity. 

Data were recorded for 120 seconds duration and 10 data were taken per second from each sensor. 11x1200 
data were recorded in each sniffing cycle and a 3 dimensional matrix having 15x11x1200 dimensions was 
obtained for each oil kind.

Hilbert transformation was applied to these data and features were obtained by using the application. Hilbert 
transformation is a mathematical conversion and shifts the phase of a signal with a value of π/2 without chang-
ing it’s amplitude [20,21]. Hilbert Transformation of input signal (sn(t)) is given in Eq. 1.
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The signal that formed here includes real and imaginary parts as given in Eq. 2.
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Average value of the real part (xmean), standard deviation of the real part (xstd) and standard deviation of the 
imaginary part (ystd) were calculated with Eq.’s 3-5, respectively and they were used as features.
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Obtained features were classified with kNN (nearest neighbor) classification algorithm. In this method, un-
known data is classified according to nearest k neighbours(Ergün and Aydemir, 2018). In this study, ideal k 
number was determined with random sub-sampling method. Data were separated randomly by 54% as training 
set and 46% as test set in the classification process. 

RESULTS AND CONCLUSION

In this study; the odor of the new and 10.000 km used engine oils in a plate were recorded by an electronic 
nose made up with 11 gas sensors for 2 minutes. 11x1200 data are produced for each sniffing cycle. After that 
features were extracted and obtained data were separated randomly 54% as training set and 46% as test set for 
50 times.  50 different training and test clusters were formed to avert the possibility of obtaining high success 
by selecting appropriate data accidentally.

In Figure 2, extracted features graph was given for random one cycle of 50 cycles.  The average of real part 
of Hilbert Transform of MQ-2 gas sensor’s signal feature was used as Feature 1 and the real part of Hilbert 
Transform of MQ-5 gas sensor’s signal feature was used as Feature 2. The data have been classified with kNN 
classification algorithm.

Figure 2. The graph of extracted features

All training and test cluster couples were classified separately, with kNN classification algorithm by selecting 
the most effective features from the feature list. An average of 95.14 % CA (classification accuracy), 96.28 % 
SE (sensitivity) and 94.00 % SF (specificity) success was obtained at the end of 50 classification processes.
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QUALITY CHARACTERISTICS and DOUGH RHEOLOGY of COOKIES ENRICHED WITH 
DATE SEED POWDER

Sibel BÖLEK

University of Health Science, Institute of Health Science, Food Technology Department, Istanbul/Turkey
Abstract: Cookie is one of the most popular bakery products consumed among all age groups. However, cook-
ies are not good source of nutrition. They are especially lacking of protein and fiber. The effect of using date 
seed powder on dough rheology and cookie quality was investigated. The wheat flour was substituted by date 
seed powder at levels of 0, 5, 20 and 35%. L* and b* values decreased significantly (p≤0.05) as the proportion 
of date seed powder increased. Addition date seed powder to the formulation significantly affected the textural 
properties of cookie samples (p≤0.05). Hardness and fracturability increased significantly as the proportion 
of date seed powder increased. On the other hand, antioxidant activity and total phenolic contents increased 
significantly (p ≤ 0.05) as the proportion of date seed powder increased. Cookies with higher fiber content and 
lower fat content prepared by addition date seed powder in the formulation. The study revealed that date seed 
powder can be substituted up to 35% in wheat flour to prepare enriched cookies without adversely affecting 
quality attributes. 

Keywords: Cookie, date seed, enriched product

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

People of all ages consume different bakery products all over the world. This is mainly due to their taste, ready 
to eat properties and cheapness (Oluwamukomi et al., 2011). There are many varieties of bakery products 
including bread, cakes, cookies, doughnuts, pies etc. Bakery products are found to be pour sources of fiber, 
protein and minerals. Interest towards functional foods has increased significantly and a relevant role has been 
played by antioxidant compounds, fiber and phenolic compounds. Many research have been conducted to pro-
duce bakery products rich in dietary fibre, protein, antioxidants etc. with the use of by-products of fruit industry 
(Ashoush & Gadallah, 2011; Magda et al., 2008; Ajila et al., 2008).

The date fruit (Phoenix dactylifera L.) is well known as a staple food (Besbes et al., 2004). Date seed consti-
tutes roughly 15% of whole fruit (Kalantaripour et al., 2012) and it is good source of fiber, protein, natural 
antioxidants, vitamin and minerals (Al-Farisi & Lee, 2014). However, date seeds are not commonly used for 
human nutrition. They are evaluated for animal feed and soil fertilizer. Furthermore, only a few studies have 
been performed regarding the date seeds as a human food.

Cookies widely accepted and consumed among all age groups and therefore offer a substantial supplementa-
tion vehicle for enriched product. They are suitable to use composite flours. Many studied conducted to enrich 
cookies. Larrea et al. (2005) enriched cookies orange pulp. Bilgiçli et al. (2007) enriched cookies with fibres 
from apple, lemon, wheat and wheat bran. Lee & Jeong (2009) enriched cookies with button mushroom. Date 
seed is a waste of the food industry and is a cheap and convenient source for the enrichment of cookies thanks 
to its rich fiber content and antioxidant activity.

AIM

The aim of this study was to enrich cookies with date seed powder and to evaluate effect of wheat flour replace-
ment by date seed powder on dough rheology and cookie quality.
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CONTENT

The content of this study bakery products, food waste utilization and functional foods.

METHODOLOGY

Date seeds obtained from 30 kg Medinah variety date fruit. The fruits were collected randomly at the end of the 
season, with no preference to appearance and size. The seeds were first soaked in hot water to discard adher-
ing date flesh. The seeds were ground into particle size of 0.150 μm using laboratory mill (MLU-202, Bühler).

Cookies were prepared by using the AACC method (AACC, 2010) with slight modifications. Commercial soft 
wheat flour (ash 0.53%) was used. All ingredients used in the cookies’ formulation were bought from a com-
mercial local market. Flour was replaced by 0, 5, 20 and 35 % date seed powder. The cookies were rolled to 
the correct thickness of 0.30 cm, and cut into circular shapes of 6.35 cm diameter using a round cutter. Cookies 
were baked at 180°C for 10 min using a convection oven (Arçelik SUF 5000 MGSI).

Color Measurements

L*, a* and b* values were measured using a chroma meter (model CR-400, Konica Minolta Inc., Osaka, Ja-
pan).

Rheological Characteristics of Cookie Dough

Consistency and water absorption capacity of the biscuit dough were measured using a Brabender Farinograph 
(CW Brabender Instruments, Duisberg, Germany), according to the method of Olewnikand & Kulp (1984). 
Hardness, springiness and cohesiveness of cookie dough were determined by texture analyzer TA.XT Plus 
(Stable Micro Systems, Surrey, U.K.).  Measurements were conducted using load cells of 50 kg and the fol-
lowing operating parameters: Probe (P75)/75mm, Pre-test speed,3.0mm/s; Post-test speed, 10.0mm/s. Three 
replicates for each treatment were tested, and the mean value was given.

Total Phenolic Content of Cookie Samples

Total phenolic content was measured by Folin and Ciocalteu method, and the results were stated as gallic acid 
equivalent (Gutfinger, 1981).

Antioxidant Activity of Cookie Samples

Antioxidant activity was measured using DPPH radical assay (Singleton et al., 1999).

Textural Properties of Cookie Samples

The hardness and fracturability of cookie samples were determined by texture analyzer TA.XT Plus (Stable 
Micro Systems, Surrey, U.K.). Samples were compressed by a cylindrical probe with a diameter of 6.30 mm 
at a constant deformation speed of 1 mm s-1 until failure occurred. A five kg load cell was used. Pre-test and 
post-test speeds were set to 1mms-1.

Sensory Analysis

Sensory evaluation was carried out with 7 panelists (3 females and 4 males) by considering the guidelines in 
the norm ISO 8586 (2012). The intensities of appearance, texture, odor, flavor and overall impression were 
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evaluated using a five-point hedonic scale (1= dislike very much, 2= dislike, 3= neither like/nor dislike, 4= like 
and 5 = like very much) (Meilgaard, et al., 2016).

Statistical Analysis

Data obtained from the analysis were evaluated by using SAS programme (SAS, 1999).

FINDINGS

Color Measurements

L*, a* and b* values of cookie samples are given in Table 1.  L* and b* values decreased while a* value in-
creased significantly with increasing date seed powder in the cookie formulation (p < 0.05).

Table 1. L*, a*, b* Values of Cookie Samples

Treatments L* a* b*

T100:0 66.01±0.91a 12.10±0.01b 32.31±0.06a

T95:5 60.22±0.62b 13.05±0.02b 30.25±0.03b

T80:20 36.25±0.22c 14.25±0.04a 16.10±0.03c

T65,35 30.18±0.02d 14.32±0.03a 13.24±0.05d

Rheological Characteristics of Cookie Dough

Rheological characteristics of cookie dough are given in Table 2. Addition date seed powder to the cookie 
formulation caused an increase consistency, water absorption capacity, hardness and cohesiveness values of 
cookie dough. 

Table 2. Rheological Characteristics of Cookie Dough

T Consistency
(BU)
(10 min)

Water 
absorption 
capacity (%)

Hardness 
(N)

Springiness 
(mm)

Cohesiveness

T100:0 290 60 24.02 0.709 0.25

T95:5 300 62 25.32 0.686 0.27

T80:20 320 65 27.46 0.595 0.30

T65:35 330 69 29.72 0.464 0.32

Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Cookie Samples

Total phenolic content and antioxidant activity of cookie samples are given Table 3. Addition date seed powder 
to the cookie formulation increased the total phenolic content and antioxidant activity of samples.
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Table 3. Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Cookie Samples

Treatments Total Phenolic 
Content
mg GAE/100 g

Antioxidant 
Activity
Inhibition %

T100:0 155.06±0.41d 5.80±0.01d

T95:5 192.22±0.72c 18.85±0.02c

T80:20 215.24±0.18b 24.44±0.12b

T65:35 250.23±0.44a 28.32±0.05a

Textural Characteristics of Cookie Samples

Textural characteristics of cookie samples are given in Table 4. Addition of date seed powder to the formula-
tion caused an increase hardness and fracturability values of cookie samples. This could be due to high fiber 
content of date seeds.

Table 4. Textural Characteristics of Cookie Samples

Treatments Hardness 
(N)

Fracturability
(N)

Springiness
(mm)

T100:0 29.54 ± 0.03a       25.41 ± 0.02a 0.903 ± 0.02a

T95:5 31.14 ± 0.08b     29.43 ± 0.02b 0.763 ± 0.02b

T80:20 36.52 ± 0.05c  36.57 ± 0.03c  0.722± 0.03c

T65:35 41.83 ±0.06d 37.26 ± 0.02d  0.704 ± 0.04d  

Sensory Properties of Cookie Samples

Sensory properties of cookie samples are given in Table 5. Addition of date seed powder to the cookie formula-
tion caused a decrease the sensory scores of cookie samples. However, the scores were higher than 3. 

Table 5. Sensory Characteristics of Cookie Samples

Treatments Appearance Odor Texture Flavor Overall 
impression

T100:0 4.97 ± 0.18a      4.23 ± 0.16a 4.95 ± 0.08a 4.86 ± 0.06a 4.99 ± 0.11a  

T95:5 4.95 ± 0.16a     4.10 ± 0.18a  4.93 ± 0.07a 4.15 ± 0.05b 4.86 ± 0.15a  

T80:20 4.92  ± 0.16a         3.62 ± 0.16b  4.91 ± 0.07a 3.80 ± 0.05c 4.45 ± 0.18a,b 

T65:35 4.90  ± 0.22a        3.24 ± 0.14c  4.90 ± 0.09a  3.22 ± 0.07d 4.02 ± 0.22b  
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CONCLUSION

Using date seed powder as a wasted by-product, functional cookies were obtained with higher antioxidant ac-
tivity, higher total phenolic content and higher fiber content. Although addition date seed powder to the cookie 
formulation caused a decrease sensory scores of cookie samples, all sensory scores higher than 3. Therefore, 
date seed powder could be used for enriching cookies.

REFERENCES

AACC. (2010). Baking quality of cookie flour. Method 10-50-05. American Association of Cereal Chemists 
International Approved Methods of Analysis. 

Ajila, C. M., Leelavathi, K. U. J. S., & Rao, U. P. (2008). Improvement of dietary fiber content and antioxidant 
properties in soft dough biscuits with the incorporation of mango peel powder. Journal of cereal science, 
48(2), 319-326.

Al-Farisi, M. A., & Lee, C. Y. (2014). Enrichment of date paste. Journal of Human Nutrition and Food Science, 
2, 1-6.

Ashoush, I. S., & Gadallah, M. G. E. (2011). Utilization of mango peels and seed kernels powders as sources 
of phytochemicals in biscuit. World J. Dairy Food Sci, 6(1), 35-42.

Besbes, S., Blecker, C., Deroanne, C., Drira, N. E., & Attia, H. (2004). Date seeds: chemical composition and 
characteristic profiles of the lipid fraction. Food chemistry, 84(4), 577-584.

Bilgiçli, N., İbanogˇlu, Ş., & Herken, E. N. (2007). Effect of dietary fibre addition on the selected nutritional 
properties of cookies. Journal of Food Engineering, 78(1), 86-89.

Gutfinger, T. (1981). Polyphenols in olive oils. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 58(11), 966-
968.

International Organization for Standardization (ISO) 8586. (2012). Sensory analysis - General guidelines for 
the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors.

Kalantaripour, T. P., Asadi-Shekaari, M., Basiri, M., & Najar, A. G. (2012). Cerebroprotective effect of date 
seed extract (Phoenix dactylifera) on focal cerebral ischemia in male rats. J Biol Sci, 12(3), 180.

Larrea, M. A., Chang, Y. K., & Martinez-Bustos, F. (2005). Some functional properties of extruded orange pulp 
and its effect on the quality of cookies. LWT-Food Science and Technology, 38(3), 213-220.

Lee, J. S., & Jeong, S. S. (2009). Quality characteristics of cookies prepared with button mushroom (Agaricus 
bisporous) powder. Korean journal of food and cookery science, 25(1), 98-105.

Magda RA, Awad AM, Selim KA. 2008. Evaluation of Mandarin and Navel orange peels as natural sources 
of antioxidant in biscuits. 5th Alex. Conference of Food & Dairy Science and Technology. Alex, Egypt.

Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory evaluation techniques (5th

ed., pp. 123e152). Boca Raton: CRC Press.



963

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Olewnik, M. C., & Kulp, K. (1984). The effect of mixing time andingredient variation on farinograms of 
cookie dough.Cereal Chem-istry, 61, 532–537.

Oluwamukomi, M. O., Oluwalana, I. B., & Akinbowale, O. F. (2011). Physicochemical and sensory properties 
of wheat-cassava composite biscuit enriched with soy flour. African Journal of Food Science, 5(2), 50-56.

SAS. (1999). SAS Ins. Inc., Cary, NC, USA. Proprietary Software. Release 8.2 (TS2MO).

Singleton, V. L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxida-
tion substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. In Methods in enzymology (Vol. 299, 
pp. 152-178). Academic press.



964

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METOTLARI İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ

WORKING AT HEIGHT RISK ASSESSMENT WITH FINE KINNEY AND L TYPE MATRIX 
METHODS

Berna SARAÇOĞLU KAYA1

1Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas / Türkiye 
Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metotlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metotlar olan Matris 
ve Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde 
saha çalışmaları esas alınarak yüksekte çalışma risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlenerek 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte, 
risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında 
işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Yüksekte çalışma risk 
değerlendirmesi

Abstract: Occupational health and safety (OSH) is to protect employees from occupational accidents and 
occupational diseases and ensure that they work in a healthier environment. In order to minimize the losses 
caused by occupational accidents and occupational diseases, studies towards the identification and imple-
mentation of security measures based on scientific researchers are briefly defined as “Occupational safety”. 
The World Health Organization (WHO) and the International Labor Organization (ILO) are conducting very 
important work on the continual improvement of Occupational health and safety. According to ILO statistics, 
there are about 317 million work accidents per year and 2.3 million employees lose their lives for this reason. 
In our legislation on occupational health and safety, which is structured in accordance with the new approach 
directives of the European Union (EU), responsibility is given to the employers. It is only through an accurate 
and competent risk assessment that the requirements of the employers’ responsibilities and authorities are met. 
It is mentioned that there are more than 150 risk assessment methods currently in use. Two of the most com-
mon of these methods are the quantitative methods Matrix and Fine Kinney method. In this study, working 
at height risk analyzes were made based on field works within the plastic production facility within the scope 
of occupational health and safety and risk scores were determined and evaluated. In this context, firstly the 
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concepts related to occupational health and safety as well as different definitions of risk analysis in national 
and international legislation and standards have been put forward. Turkey and the world in the context of oc-
cupational health and safety in the use of business risk analysis and assessment studies and explained details 
of the different methods in the literature.

Keywords: Occupational Health and Safety, Matrix Method, Fine Kinney Method, Working At Height Risk 
Assessment.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, meslek hastalıkları ve iş kazalarını en aza 
indirmek için tehlikelerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edi-
lerek uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Oturakçı, 2017: 17-25; Gül, 2018). İş sağlığı ve gü-
venliğinde iş güvenliği tanımı risklerin kabul edilebilir çerçevede olması gerektiğini vurgular (Özkılıç, 2005) . 
Risk değerlendirmesi ise bu risklerin kabul edilebilir çerçevede yer alıp almadığını belirleyerek kabul edilebilir 
çerçevede olmayanların bu düzeye indirilebilmesi için bir takım önlemler ile birlikte korunma politikalarının 
geliştirilmesini öngörmektedir (Health and Safety Executive (HSE), 2014). Uluslararası çalışma örgütü (ILO) 
iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır7. Bu 
konuda çeşitli sektör ve kurumlarda iş yeri ortamı için yapılan çeşitli risk analizi çalışmaları literatürde bulun-
maktadır8. Risk analiz yöntemleri nitel ve nicel yöntemler olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Uygulanan 
nicel risk analizi yöntemleri içinde en çok kullanılar Martis (Topaloğlu, 2015; Karahan, 2018; Ankaralıgil, 
2019) ve Fine Kinney metodudur (Özfırat, 2016; Kokangül, 2017; Şengöz, 2017; Oral, 2018; Yalçın, 2018). 
İş kazaları hakkında yapılan istatistikler en çok iş kazalarının inşaat sektöründe meydana geldiğini göster-
mektedir. İnşaat sektöründe bu iş kazalarının önlenebilmesi amacıyla uygun risk analizi metodu seçilerek risk 
değerlendirmeleri yapılmıştır. (Erzurumluoğlu, 2015). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2014 yılında 
açıkladığı verilere göre Türkiye’de toplam 1.660.842 işçi inşaat sektöründe çalışmaktadır (Tunay, 2015). 2016 
yılı Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK verilerine göre en çok iş kazasının yaşandığı sektörler içinde inşaat yer 
almaktadır ve bina dışı yapılan inşaat faaliyetlerinde 9.516, özel inşaat faaliyetlerinde 14.877 ve bina inşaatı 
faaliyetlerinde 20.159 olmak üzere toplam 44.552 iş kazası rapor edilmiştir (Tunay, 2018). SGK verilerine 
göre inşaat sektörü ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının tamamı içerisinde yaklaşık %9, sürekli iş göremezlik 
ile sonuçlanan iş kazaları içerisinde %18 ve ölümlü iş kazaları içerisinde %28’lik bir paya sahiptir (Ceylan, 
2014; Hacıbektaşoğlu, 2018). SGK 2013 ve 2014 yılı verilerine göre yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen 
kaza sayısı sırasıyla yaklaşık 12.000 ve 14.000 ve yüksekten düşme kazalarının toplam kazalara oranı ise % 
6.31 ve % 6.22 olarak belirtilmiştir (Akarsu, 2016).

AMAÇ 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha çalışmaları esas alınarak 
yüksekte çalışma risk analizlerinin L tip Matris ve Fine Kinney Metodu ile yapılması ve risk değerlerinin be-
lirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

7  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
2 https://www.ailevecalisma.gov.tr › medias › isgkonferansbildiri02 
8
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KAPSAM

Ülkemizde ve dünyada günden güne artan iş kazalarının önlenmesi bu mümkün olmadığı durumda azaltılması 
amacıyla alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek korunma politikalarının uygulanabilmesi için ön-
celikli olarak bütün çalışma alanlarında risk analizleri ve değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu nedenle yapılan 
çalışma yüksekte çalışmalarda iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgenmesi için L Tipi Matris ve 
Fine Kinney Risk Analizi Metodlarının plastik sektöründeki uygulamasını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Yüksekte çalışmalar için bu çalışmada risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi 
olan L Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu kullanılmaktadır. L Tipi Matris Metodu için kullanılan 
bilgiler Tablo 1, 2, 3 ve 4’de,  Fine Kinney Metodu için kullanılan bilgiler Tablo 5, 6, 7 ve 8’de verilmektedir.

L tipi matris metodunda risk değerini (R) hesaplamak için iki veriye ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi bir 
olayın gerçekleşme olasılığı (O) diğeri ise olay gerçekleştikten sonra verebileceği şiddettir (Ş). Risk değeri ise 
bu iki verinin çarpımı ile elde edilir.

Tablo 1. L tipi matris yönteminde niteliksel risk hesabında kullanılan olasılık değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME OLASILIK OLASILIK DEĞERİ

Yılda bir Çok küçük 1

Üç ayda bir Küçük 2

Ayda bir Orta 3

Haftada bir Yüksek 4

Her gün Çok yüksek 5

Tablo 2. L Tipi Matris metodunda niteliksel risk hesabında kullanılan şiddet değerleri (Ceylan 2011)

DERECELENDİRME ŞİDDET ŞİDDET DEĞERİ

İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren Çok hafif 1

İş günü kaybı yok ilkyardım gerektiren Hafif 2

Hafif yaralanma, tedavi gerekir Orta 3

Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Ciddi 4

Birden çok ölüm, sürekli iş görememezlik Çok ciddi 5
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Tablo 3. L Tipi Matris metodunda risk değerinin elde edilmesi (Ceylan 2011)

Tablo 4. L Tipi Matris metodunda risk değeri sonuçlarının değerlendirilmesi (Ceylan 2011)

Fine Kinney Metodunda en önemli özellik olasılığa iki ayrı matematiksel bakış açısıyla bakılmasıdır. Bu ne-
denle olasılık, hem bir olayın meydana gelme ihtimali, hem de tehlikeye maruziyet sıklığı açısından irdelenir 
(Özkılıç 2007). Yani bu metotta şans olarak kullanılan parametre zararın gerçekleşme ihtimali, frekans; tehli-
keye zaman içinde maruz kalma sıklığı, şiddet ise; tehlikenin insan ve / veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini 
zararı ifade eder. Bu metotta risk değeri şans, frekans ve şiddetin çarpımına eşdeğerdir.
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Tablo 5. Zararın gerçekleşme ihtimali (Şans) (Kinney, 1976)

Zararın gerçekleşme ihtimali (şans) Değeri

Zararın gerçekleşmesi beklenir. 10

Gerçekleşme ihtimali yüksek 6

Gerçekleşme ihtimali olası 3

Gerçekleşme ihtimali mümkün fakat oldukça düşük 1

Zararın gerçekleşme ihtimali beklenmez fakat yine de mümkün 0,5

Zararın gerçekleşmesi pratik olarak imkânsız 0,2

Zararın gerçekleşmesi teorik olarak imkânsız 0,1

Tablo 6. Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) (Kinney, 1976)

Tehlikeye maruz kalma sıklığı (frekans) Değeri

Sürekli, saatte birden fazla 10

Sıklıkla, günde bir ya da daha fazla 6

Ara sıra, haftada bir ya da birkaç kez 3

Nadir, ayda bir ya da birkaç kez 2

Oldukça nadir, yılda bir ya da birkaç kez 1

Çok nadir, yılda bir ya da daha az 0,5

Tablo 7. Şiddet derecesi tablosu (Kinney, 1976)

İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (şiddet) Değeri

Birden fazla ölümlü kaza/çevresel felaket 100

Öldürücü kaza /ciddi çevresel zarar 40

Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı/kalıcı çevresel etki oluşturma 15

Önemli hasar/yaralanma,dış ilkyardım ihtiyacı /arazi sınırları dışında 
çevresel zarar

7

Küçük hasar /yaralanma, dâhili ilkyardım / arazi içinde sınırlı çevresel 
zarar 

3

Ucuz atlatma /çevresel zarar yok 1
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Tablo 8. Şans frekans ve şiddetin çarpımıyla elde edilen risk değerinin kabul edilebilirlik kriterleri 
(Kinney, 1976)

Kabul 
edilebilirlik

Açıklama Risk Değeri 

Kabul 
edilemez risk

Hemen gerekli önlemler alınmalıdır.Tehikenin mevcut olduğu sistemin 
durdurulması ve kapatılması düşünülmelidir.

R<400

Kritik risk Çok kısa sürede iyileştirme yapılmalıdır (birkaç ay). 200<R<400

Ciddi risk Uzun sürede iyileştirme yapılmalıdır (yıl içinde). 70<R<200

Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır. 20<R<70

Düşük risk Önlem öncelikli değildir. R<20

Fine Kinney metodu uygulanırken iş sağlığı güvenliği ve çevre birimi tarafından işyerinde gözlem ve örnek-
leme yapılmalıdır. Örnekleme ise örneklem dağılım kavramına uygun olarak yapılmalıdır. Bilindiği üzere bir 
topluluğu veya bir işletmedeki tüm çalışanları sürekli olarak takip etmek ve gözlemlemek mümkün değildir. 
Bu nedenle olasılık veya frekansı belirlemek için gerekli olan parametrelerin gerçek değeri hiçbir zaman tam 
olarak belirlenemez. Bir rastgele değişkenin değeri, herhangi bir toplumun tümünü gözlemlemek mümkün 
olmadığı için olasılık dağılımının parametreleri tahmini olarak hesaplanabilir.

BULGULAR

Yüksekte çalışmalar için bu çalışmada risk değerlerinin elde edilmesi için iki farklı nicel risk analiz yöntemi 
olan L Tipi Matris Metodu ve Fine Kinney Metodu plastik sektöründe uygulanmış ve çalışma sonucu elde edi-
len veriler L Tipi Matris Metodu için Tablo 9’da,  Fine Kinney Metodu için ise Tablo 10’da verilmiştir.

Her iki metot için dört farklı tehlikeden oluşabilecek durum üretim alanı, mamul depoları ve soğutma kulesi 
için; üretimde merdivenlerden kayıp düşme, aydınlatma ve lambaların kontrolünde düşme, malzeme depo-
lanması sırasında devrilme düşme, kulesi temizliği sırasında düşme olarak tanımlanmıştır. Bu tehlikelerin 
doğabilecek zararlar ise kırık, yaralanma, maddi zarar, iş gücü ve günü kaybı olarak belirlenmiştir. Düzeltici 
faaliyet olarak özellikle dar merdivenler nedeniyle ürün alma işleminde mevcut olan asansör ve kaydıraklı 
sistem kullanılması, kullanılan zeminlerin kaygan olmamasının sağlanması, eğitim verilmesi, merdivenlerin 
korkuluklu olması ve son basamağa kişinin çıkmaması için uyarı hazırlanması ve gerekli personele eğitim 
verilmesi, malzeme hafif olmasına rağmen büyük bir etkiye neden olabileceğinden ve depo alanında hidrolik 
taşıyıcılardan başka bir kaldırma aracı olmadığından forklift alınması ve kullanılması, soğutma kuleleri bakı-
mında, merdivenin yüksek olması, suyun aktığı alanın tamamen kapalı olması ve kişisel koruyucu ekipman 
kullanılması korkulukların biraz daha aşağıya yapılması ön görülmüştür.

Tablo 9 ve 10’da görüldüğü gibi yüksekte çalışma için L Tipi Matris ve Fine Kinney yöntemleri kullanılarak 
tehlikeler belirlenmiş, risk değerlendirilmeleri yapılmıştır. Yüksekte çalışmalar için yapılan risk değerlendir-
mesi sonucu Tablo 9’da görüldüğü gibi L Tipi Matris yöntemi ile yapılan risk analizi sonrası önerilen önlemler 
ile riskin değeri orta seviyeden düşük seviyeye Tablo 10’da görüldüğü gibi Fine Kinney yöntemi ile yapılan 
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risk analizleri sonrası önerilen önlemler ile riskin değeri esaslı risk seviyesinden önemli risk seviyesine indi-
rilmiştir. Bu değer kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.

SONUÇ

Çalışmada yüksekte yapılan çalışmalar için L Tipi Matris ve Fine Kinney metotları kullanılarak yapılan risk 
değerlendirmelerinde öncelikle tehlikeler belirtilmiş, bu tehlikelerden kaynaklanan riskler ve etkilenen kişi 
sayısı ve olası kazada işletmeye verilebilecek zarar ön görülerek risk değerleri belirlenmiştir. Mevcut durumda 
bulunan risk değerleri gerekli düzenleyici önleyici faaliyetler uygulandıktan sonra önlemler alınarak azaltıl-
mıştır.
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TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN SU KUYULARINDAKİ SU SEVİYELERİNİN IOS/
ANDROID TABANLI AKILLI AYGITLAR ÜZERİNDEN İZLENMESİ 

Mehmet Fatih IŞIK1, Ömer Faruk TOZLU1

1Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Çorum / Türkiye
Öz: Ülkemiz gibi birçok ülkede su kaynaklarının kıt olması su kullanımının hassas ve verimli olmasını ge-
rektirmektedir. Her ne kadar su insanların vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak görülse de tarımsal ürünler için 
de vazgeçilmez bir kaynak olarak değerlendirilir. Tarımsal sulama sistemleri farklı şekillerde yapılan bir 
uygulamadır. Bu noktada tarım ürünlerinin en uygun sulama programları ile sulanması akademik olarak farklı 
yaklaşım tarzlarını ortaya çıkartmaktadır. Günümüzde tarımsal sulama sistemleri üzerine yapılan çalışmalar 
sulama sistemlerinde hassas sulama programları üzerinedir.  Bu programların amacı en uygun su miktarının 
belirlenmesi ve buna göre bir sulama programının oluşturulmasıdır. Bu noktada ortaya çıkan en önemli sorun 
suyun olup olmamasıdır. Eğer su varsa sulama programları başarı ile gerçekleşir. Su yoksa yapılan çalışmanın 
uygulanma şansı ortadan kaybolur. Bu çerçevede özellikle kuyu suyu ile ya da bir depo ile sulama yapılan 
bölgelerde su miktarının bilinmesi sulama programlarının bu değere göre yapılması verimi etkileyecektir. Bu 
noktada ortaya çıkan sorun ne kadar suyun kaldığının bilinmesidir. Bu çalışma özellikle su kuyularındaki 
su miktarının ölçülmesi ve bu değerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi üzerinedir. Çorum merkez ilçesinde 
gerçekleştirilen çalışmada bu izleme akıllı aygıtlar üzerinden yapılabilecek bir şekle dönüştürülmüştür. 
Çalışmada temel donanım birimleri olarak bir adet seviye sensörü, bir adet programlanabilir aygıt, bir adet 
IOS/Android server ve bir adet yönlendirici kullanılmıştır. Çalışmada programlanabilir aygıt yazılımı ve bu 
yazılımı akıllı aygıtlar üzerinden izleme için IOS/Android tabanlı bir izleme ekranı oluşturulmuştur. Bu sayede 
kuyulardaki ya da depolardaki su miktarına bağlı bir değerlendirme yapma imkânı ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Akıllı sulama, Su seviyesi, IOS, Android, Su, PLC

GİRİŞ

Su birçok canlı yapı için temel yapı taşı ve öncelikli ihtiyaç durumundadır. Yerkürenin en önemli yapılarından 
olan bitkiler, oluşum ve gelişim sürecinde sürekli olarak su gereksinimi duymaktadır. Yabani yetişen bitkiler 
bu ihtiyaçlarını yağışlar ve yeraltı suları gibi doğal kaynaklardan karşılamaktadır. Öte yandan tarımsal faaliy-
etlerde yetiştirilen ürüne bağlı olarak daha fazla sulama ihtiyacı oluşabilmektedir. Gün geçtikçe artan nüfus, 
çevre kirliliği, küresel ısınma vb. etkenlerle su kaynakları azalmakta ve suyun verimli tüketilmesinin önemi 
anlaşılmaktadır. Suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri olan tarımda da tüketimin kaliteli hale get-
irilmesi son derece mühimdir(Gebre & Van Rooijen, 2009; Tuong & Bhuiyan, 1999).

Ülkemiz gibi birçok ülkede su kaynaklarının kıt olması su kullanımının hassas ve verimli olmasını gerektirme-
ktedir. Çorum Türkiye’nin Karadeniz bölgesi içerisinde, Yeşilırmak nehrinin bir bölümünü barındıran, tarım 
faaliyetlerinin yoğun olduğu bir ildir. 13 ilçenin ve 200’e yakın köyün bağlı olduğu Çorum’un merkez ilçesinin 
yüz ölçümü 2277 km2’dir. Karadeniz etkili nemli ılıman-denizsel iklim ile İç Anadolu etkili yarı kurak-karasal 
iklimin etkileri görülmektedir. Yazları oldukça fazla ısınma ve kışları aşırı soğuma yıllık 22oC’lik sıcaklık 
farkını meydana getirmektedir. Bu koşullar altında meyve ve sebze yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşların su 
ihtiyacı daha önemli hale gelmektedir. Her ne kadar ülkemiz su kaynakları yönünden zengin olsa da Çorum il 
merkezinde tarımsal sulamada kullanılacak bir yerüstü kaynak bulunmamaktadır. Çoğunlukla sondaj kuyuları 
vasıtasıyla yeraltı suları değerlendirilmektedir(Gülersoy, 2013; Işık, Yılmaz, & Işık, 2017). 



974

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Diğer pek çok alanda olduğu gibi tarım faaliyetlerinde de gelişmekte olan teknolojiden yararlanılmaktadır. 
Önceleri tarlaları sürmek için hayvanlar, saban gibi ilkel araçlar veya el aletleri kullanılmaktaydı. Mo-
torlu taşıtların gelişmesiyle ilkel yöntemlerin yerini traktör, biçerdöver, pulluk, römork gibi mekanik ci-
hazlara bıraktığı bilinmektedir. Bu değişim sonucunda üretim verimliliğinde ciddi düzeyde artış olduğu 
gözlemlenmektedir(Mesut, 2005). Her geçen gün üretimde verimin artırılması ve kısıtlı su kaynaklarının 
verimli kullanılmasının önemi anlaşılmakta ve diğer uygulamalarda olduğu gibi tarımsal sulamada da su tüket-
iminin verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda tarım ürünlerinin en uygun sulama programları 
ile sulanması akademik olarak farklı yaklaşım tarzlarını ortaya çıkartmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada, 
teknolojik katkılarla sulamanın kontrolü sağlanmakta, sensörler vasıtasıyla topraktan ya da bitkiden alınan 
veriler bilgisayar temelli makinelerde işlenmekte ve bitkinin su ihtiyacına göre genellikle damlama şeklinde 
sulama yapılmaktadır(Gernert, Schlichter, & Wolf, 2019; Palagin et al., 2013; Putjaika, Phusae, Chen-Im, 
Phunchongharn, & Akkarajitsakul, 2016; Rajani, Sathyan, Mohan, & Kadar, 2018). Ancak bu uygulamalarda 
su seviyesi ölçülmemektedir. Sahip olunan su miktarı bilinmediği için yapılan sulama programının verimi 
düşük olacak ve bitkilerin ihtiyacı eldeki kaynaklara göre doğru şekilde karşılanamayacaktır.

Günümüzde mobil cihazların işlem kapasitesi pek çok uygulamayı gerçekleştirebilecek seviyeye ulaştığı için 
tarımsal faaliyetlerde mobil cihazlar üzerinden kontrol, izleme, kayıt defteri oluşturma ve veri aktarımı gibi 
işlemler yapılmaktadır. Akıllı sulama uygulanan tarım arazilerinde kontrolün mobil cihazlarla yapılması ve 
sistemin uzaktan izlenmesi üzerine çalışmalar görülmektedir(Erden & Tozan, 2015; Gunarathne & Kalin-
gamudali, 2019; Lokesh Krishna, Silver, Malende, & Anuradha, 2017; Montoya et al., 2013; Zheng et al., 
2011). Bu çalışmada, su kuyuları ile yeraltı suları kullanılarak hazırlanan sulama sistemlerinin, kuyudaki su 
miktarı bilgisi de sisteme dahil edilerek daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece sahip olunan 
su miktarının bilinmesi ve sulama programının bu miktara göre aktif bir şekilde organize edilmesi mümkün 
hale gelmektedir. Su seviyesinin ölçülmesi, gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve sistemin tüm kontrolü mobil 
aygıtlar üzerinden sağlanmaktadır. Çalışmada bir programlanabilir denetleyici, bir IOS/Android server, bir 
kablosuz yönlendirici, bir seviye ölçüm sensörü ve mobil cihaz kullanılmıştır. 

SİSTEM MİMARİSİ

Tarımsal sulamada kullanılan su kuyuları ya da su tanklarındaki su seviyelerinin bilinmesi amacı ile geliştirilen 
izleme ve kontrol sistemi temel olarak programlanabilir denetleyici, seviye sensörü ve mobil sunucudan 
oluşmaktadır. Sistem mimarisinin temel bileşenlerine ait blok diyagram Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Su seviye kontrol ve izleme sistemi blok diyagramı
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Geliştirilen seviye kontrol ve izleme sisteminde PLC olarak adlandırılan cihaz üzerinde giriş ve çıkış birimleri 
için alanlar bulunmaktadır. Giriş birimleri olarak seviye sensörünün bağlantısı yapılırken çıkış birimlerinde 
ise pompa açma ve kapama tertibatları kontrol edilmiştir. Hazırlanan sistem PLC, tüm donanımların (Doğru 
akımda çalışan) enerji ihtiyacını sağlayan power supply (güç kaynağı), mobil aygıtlar için ara yüz sağlayan 
server ve mobil aygıtların server bağlantısını sağlayan routerdan oluşmaktadır. Kontrol ve izleme sistemine ait 
genel görünüm Şekil 2’ de sunulmuştur.

Şekil 2. Sistemin genel görünümü

Akıllı telefonlar üzerinden yapılacak işlemler için uygulama marketlerinden cMT Viewer uygulamasının tele-
fona indirilmesi yeterli olacaktır. İndirilen bu yazılım ile mobil sunucu üzerinden PLC içine yazılan programın 
kontrol edilmesi sağlanmış olacaktır. Bu uygulama üzerinden bağlanılacak IOS/Android sunucu seçildik-
ten sonra geliştirilen yazılıma ulaşma imkânı sağlanacaktır. Seçim işlemi yapıldıktan sonra Easy Builder-
Pro programı ile geliştirilen yazılım otomatik olarak akıllı aygıta yüklenmiş olacaktır. Bu durum Şekil 3’ te 
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Uygulama giriş ekranı

YAZILIM ve UYGULAMA

Su seviyelerinin ölçülmesi ve bu ölçüme bağlı olarak uyarı ve kontrol mekanizmasının oluşturulması işlemi 
donanımsal kurulum işleminden sonra gerçekleştirilmiştir. Sistemde programlanabilir iki aygıt bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi programlanabilir denetleyici diğeri ise IOS/Android sunucudur. Mobil sunucu için Easy-
Builder Pro kullanılırken, PLC yazılımı için CX-Programmer kullanılmıştır. Kullanılan PLC Ethernet tabanlı 
bir haberleşme sunması kontrol sisteminin uzaktan kontrolüne imkân sağlamıştır. Mobil sunucu üzerinden 
yapılan kontrol ve izleme sistemi için Ethernet tabanlı bir yapı oluşturulmuş olup öncelikle mobil sunucu üzer-
inde PLC tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Çalışmada Omron CJ2M kullanılmış olup bu tanımlama 
Şekil 4’ te gösterildiği gibi yapılmıştır. 

PLC tanıtımından sonra PLC ile mobil sunucu arasında haberleşmeyi sağlayabilmek için Ethernet ayarlarının 
yapılması gerekmektedir. Mobil sunucu üzerinde iki adet Ethernet çıkışı bulunmaktadır. Bunlardan 1. Router’ 
a bağlanırken, 2. PLC’ye bağlanmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken durum Ethernet 2’nin IP adre-
sinin, PLC ile aynı kanalda olmasıdır. Bu çalışmada PLC Ethernet adresi 192.168.250.1 iken Ethernet 2’nin 
çıkış IP’si 192.168.250.32 olarak seçilmiştir. Ethernet ayarlama durumu Şekil 5’te sunulmuştur.
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Şekil 4. IOS/Android sunucu için PLC Ekleme alanı

Şekil 5. IOS/Android Sunucu Ethernet ayar ekranı
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Uygulama sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için PLC programlama işlemi yapılmış olup programlama 
stratejisi mantıksal bir yazılım ile geliştirilmiştir. Su seviye miktarlarını ölçme amacı ile kullanılan su seviye 
şamandırası seviye bilgisini PLC’ ye göndermektedir. Gelen değere bağlı olarak bir ölçme kadranı ve bir 
uyarı mekanizması oluşturulmuştur. Bu noktada su seviyesinin fazla olması durumunda tahliye işlemi su se-
viyesinin düşük olması durumunda ise doldurma işlemi için program geliştirilmiştir. Geliştirilen PLC ladder 
diyagramına ait ekran görüntüsü Şekil 6’ da sunulmuştur.

Şekil 6. PLC Ladder diyagramı

IOS/Android tabanlı uyarı ve kontrol sistemi için geliştirilen uygulamaya ait ekran görüntüsü Şekil 
7’de sunulmuştur. Burada su seviye şamandırasından gelen değere bağlı olarak uyarı ve izleme sistemi 
oluşturulmuştur. Ayrıca tahliye ve doldur seçenekleri ile uzaktan bir kontrol sistemi geliştirilmiştir. 
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Şekil 7. Mobil uygulamaya ait ekran görüntüsü

SONUÇ

Bu çalışmada tarım sektörünün önemli konularından biri olan sulama sistemlerinin temelini oluşturan su 
kaynaklarının izlenmesine olanak sağlayan mobil tabanlı izleme ve kontrol sistemi başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır. Özellikle ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgelerde tarımsal sulama yapan kişilerin su kaynakları ile 
ilgili bir bilgi sahibi olması sulama programlarının etkin ve verimli yapılması açısından son derece önemlidir. 
Yapılan çalışma tarımsal sulamanın yanında özellikle şehir şebekelerine su sağlayan depolar ya da barajlar-
daki su seviyelerinin ölçülmesi gibi uygulamalar açısından da kullanılabilir. Bu bağlamda ve etkin bir izleme 
yapısı oluşturulmuştur.  Sulama sistemlerinde su programları için yapılan en uygun sulama işleminin yanında 
su seviyesinin bilinmesi ve bunun uzaktan kontrolü tarım sektörü için bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.  
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BİR SERVO SİSTEMİN MOBİL TABANLI KONTROLÜ
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Öz: Alternatif Akım servo motorlar (AC Servo Motor) endüstriyel sistemlerde çoğunlukla hassas ve yüksek 
tork gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedirler. Bu motorlar özel olarak tasarlanmış sürücüler ile kontrol 
edilmektedir. Sürücüler farklı modlarda çalışmakta olup istenilen kontrol sisteminin oluşturulması için pro-
gramlanabilir denetleyicilere ihtiyaç duymaktadırlar. Servo motorlar ile yapılacak kontrol türleri pozisyonlama 
ya da tork şeklinde yapılmaktadır. AC servo motorlar endüstriyel bir sistemde özel uygulamalarda mekanik 
sistemlerin özel hareketleri için son derece uygun bir seçim olmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin kontrol ed-
ilmesi ne kadar önemli ise parametrelerinin izlenmesi de o kadar önemlidir. AC servo motorlar için kullanılan 
özel sürücülerde birçok parametre olup bu değerlerin gerçek zamanlı izlenmesi süreç için son derece önemli-
dir.  Bu çalışmada da bir AC servo motorun mobil aygıtlar üzerinden kontrolü ve parametrelerinin izlenmesi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özel olarak tasarlanmış mekanik sistem ile akuple edilmiş bir adet AC servo 
motor, bir adet PLC ve mobil sunucu kullanılmıştır. Çalışmanın amacı özellikle hassas kontrol sistemler-
inde kullanılan AC servo motorların akıllı aygıtlar üzerinden uzaktan kontrolünü sağlamaktır. Bu kontrolün 
sağlanması için PLC yazılımı gerçekleştirilmiş olup, PLC üzerinde bulunan kontrol adreslerine bağlı olarak 
mobil sunucu üzerinde kontrol adresleri için bir algoritma oluşturulmuştur. Mobil sunucu üzerine aktarılan 
yazılım kablosuz bir ağ ile mobil aygıt üzerine aktarılmıştır. Mobil aygıt üzerinden servo motorun, hız, konum 
ve devir yönü değerleri kontrol edilmiştir. Kontrol edilen bu değerlerin gerçekleşme durumları kapalı döngü 
bir kontrol tekniği ile yapılmış ve yine mobil aygıt üzerinden izlemesi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Servo sistem, IOS, Android, Kontrol, AC servo motor, PLC

GİRİŞ

Günümüzde endüstriyel uygulamalarda elektrik motorlarının kullanımı son derece yaygındır. Elektrik motor-
ları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek endüstride duyulan ihtiyaçlara karşılık vermektedir.  Uygu-
lamanın gereksinimlerine göre seçilebilecek çok farklı yapıda elektrik motorları bulunmaktadır. Yüksek hız 
ve konum kontrolüne ihtiyaç duyulan moment ve güç tüketiminin fazla olduğu hassas sistemlerde genellikle 
servo motorlar kullanılmaktadır. Bu motorların kontrolü özel olarak tasarlanmış sürücüler ile yapılmaktadır. 
Sürücüler farklı modlarda çalışmakta olup istenilen kontrol sisteminin oluşturulması için programlanabilir 
denetleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır. Servo motorlar AC (alternatif akım) ve DC (doğru akım) olmak üzere 
iki kategoride gruplandırılabilir. AC servo motorlar endüstriyel bir sistemde özel uygulamalarda mekanik sis-
temlerin özel hareketleri için son derece uygun bir seçim olmaktadır. AC servo motorlar için kullanılan özel 
sürücülerde birçok parametre olup bu değerlerin gerçek zamanlı izlenmesi süreç için son derece önemlidir. 
Servo motor kullanılarak geliştirilen çok sayıda uygulama bulunmaktadır(Coşkun & Işık, 2004; Hwang, Seo, 
& Lee, 2014; Li et al., 2012; Liu & Li, 2012; Silva, Costa, & Gonçalves, 2018; Takeuchi & Katsura, 2018).

Genel tanımıyla servo sistemler, bilinmeyen ve ölçülemeyen rahatsızlık girişlerine karşı sürekli bir durum hatası 
olmadan, kontrol edilen değişkenleri referans komutlarına göre düzenleme becerisine sahip olan sistemlerdir. 
Bu bir kontrol sisteminin barındırması gereken önemli özelliklerden birisidir(Hara, Yamamoto, Omata, & Na-
kano, 1988).  Servo sistem mutlaka pozisyon kontrolü yapmalıdır. Servo motorun pozisyon kontrolörünün, 
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kuvvet uygulanmasına bakılmaksızın referans pozisyon için hızlı ve doğru cevap alması istenir(Ohishi, Nakao, 
Ohnishi, & Miyachi, 1987).

Makineleşmenin artırılması hedeflenen endüstride, elektromekanik sistemlerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi 
son derece önemli hale gelmektedir(Broeders et al., 2013; Wang, Zhao, Lu, & Tan, 2012). Bu sebeple son 
yıllarda endüstriyel uygulamalarda istenilen özelliklerden biri de eş zamanlı izleme ve kontrol sistemidir. Özel-
likle hassas kontrol noktasında ihtiyaç duyulan servo sistemlerin mobil kontrolü, talep gören uygulamalardan 
biridir. Servo sistemlerin kontrolü için çeşitli yöntemler ve aygıtlar kullanılmaktadır(Ahn, Chen, & Yu, 2007; 
Lin & Hsu, 2004; Woo, Park, Cho, & Kim, 2005; Zhang, Wang, & Yuan, 2010). Bu aygıtlardan biri de mo-
bil kontrole de imkân sağlayan çok geniş ve yaygın kullanıma sahip olan programlanabilir mantık denetleti-
cisi (PLC) ve eklentileridir. PLC, kullanıcı tarafından oluşturulmuş algoritmaya bağlı olarak giriş ve çıkışları 
yönetme imkanı sunan bir makinedir(Işık, Haboğlu, Yanmaz, & Yilmaz, 2016).  PLC tarafından kontrol edilen 
aygıtın parametreleri sürekli olarak izlenebilmektedir. Ek modüller yardımıyla PLC’ ye uzaktan erişim de 
sağlanabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı özellikle hassas kontrol sistemlerinde kullanılan bir AC servo motorun IOS/Android 
cihazlarla uzaktan kontrol edilmesi ve parametrelerinin izlenmesini sağlayacak sistemin oluşturulmasıdır. Ge-
rekli modüller kullanılarak mobil cihaz-PLC haberleşmesi kablosuz olarak sağlanmış, AC servo motorun hız, 
konum ve yön gibi bilgileri izlenmiş ve kontrol edilmiştir.

DONANIM MİMARİSİ

Servo sistemin mobil tabanlı uygulaması için geliştirilen sistem programlanabilir denetleyici, servo sürücü, 
servo motor ve mobil sunucudan oluşmaktadır. Bu bölümde, uygulaması yapılan kontrol ve izleme sisteminde 
kullanılan donanım birimleri ve sistemin genel olarak donanım alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmek-
tedir. Sistemin genel çalışma blok diyagramı Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Servo sistem kontrol ve izleme sistemi blok diyagramı

Programlanabilir denetleyici, kullanıcı tarafından sistemin çalışmasına bağlı olarak geliştirilen algoritmayı 
diğer bir deyiş ile içine yazılan ladder diyagramını işleten, matematiksel ve mantıksal işlemler yapan bir kon-
trolcü olarak tanımlanabilir. Geliştirilen sistemde kontrol elemanı olarak Omron firmasınca üretilen CJ2M-
CPU31 model programlanabilir Sayısal Denetleyici (PLC) kullanılmıştır. Bu PLC modelleri endüstriyel uygu-
lamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında 400 W değerinde bir AC servo motor ve sürücü 
kullanılmıştır. Mobil tabanlı izleme ve kontrol amacı ile CMT-Server adı verilen bir mobil sunucu ve mobil 
sunucunun akıllı aygıtlar ile kablosuz iletişimi sağlamak amacı ile bir router (yönlendirici) kullanılmıştır. 
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Router sayesinde önce mobil sunucuya, buradan PLC’ ye, PLC’ den de servo sürücüye ulaşılarak servo siste-
min kontrolü sağlanmıştır.

YAZILIM

Gerçekleştirilen sistemde mobil sunucu ve PLC için iki ayrı yazılım gerçekleştirilmiştir. İzleme ve kontrol için 
Easy-Builder Pro, PLC yazılımı için CX-Programmer kullanılmıştır. Kullanılan PLC’nin Ethernet tabanlı bir 
haberleşme sunması kontrol sisteminin uzaktan kontrolüne imkân sağlamıştır. 

Mobil yazılımın akıllı aygıtlar üzerinden kontrolü için mobil sunucu firmasının geliştirmiş olduğu ve IOS/
Android tabanlı aygıtlarda kullanılabilen CMT-Viewer adlı bir uygulama kullanılmıştır. Akıllı aygıtlara yükle-
necek bu uygulama ile mobil sunucu üzerinde bulunan ve kullanıcı tarafından yazılımı yapılan uygulama 
kontrol ve izleme amacı ile kullanılabilmektedir. 

Mobil yazılım için öncelikle PLC ve Mobil sunucu bağlantılarının tanımlanması gerekmektedir. Easy Builder-
Pro programı ile mobil sunucuya PLC’ni tanıtılması gerekmektedir. Bu durum Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Mobil sunucu yazılımında PLC ekleme ayarı

PLC tanıtımından sonra PLC ile mobil sunucu arasında haberleşmeyi sağlayacak olan Ethernet ayarlarının 
yapılması gerekmektedir. Mobil sunucu üzerinde iki adet Ethernet çıkışı bulunmaktadır. Bunlardan 1. Router’ 
a bağlanırken, 2. PLC’ye bağlanmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken durum Ethernet 2’nin IP adre-
sinin, PLC ile aynı kanalda olmasıdır. Bu çalışmada PLC Ethernet adresi 192.168.250.1 iken Ethernet 2’nin 
çıkış IP’si 192.168.250.32 olarak seçilmiştir. Bu durum uygulama esnasında sıkıntı doğurabileceğinden dik-
katli bir şekilde ayarlanmalıdır. IP ayarlama durumu Şekil 3’te sunulmuştur.
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Şekil 3. Mobil Sunucu Ethernet ayar ekranı

Mobil yazılımdan sonra servo sistemin yazılımı için CX-Programmer kullanılmıştır. Bu aşamada servo siste-
min hız ve pozisyon kontrolü için bir kontrol ve izleme sistemi oluşturulmuştur. Her iki durum pulse ile 
yapılmış olup ladder diyagramı bunun üzerinde kurulmuştur. Geliştirilen PLC ladder diyagramına ait ekran 
görüntüsü Şekil 4’ te sunulmuştur. PLC ladder diyagramı tanımlamalar bölümü, pozisyon ve hız bölümlerin-
den oluşmaktadır. 
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Şekil 4. PLC Ladder diyagramı

UYGULAMA 

Tasarlanan sisteme ait genel görünüm Şekil 5’te de görülmektedir. Sistem temel olarak izleme ve kontrol 
amacına uygun olarak oluşturulmuş, servo sisteme ait hız ve pozisyon kontrolü işlemleri mobil aygıtlar üzeri-
nden gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 5. Tasarlanan servo sistem genel görünümü

Mobil uygulamaya ait ekran görüntüsü Şekil 6’da sunulmuştur. Sisteme gönderilen pulse değerine bağlı olarak 
hız ve pozisyon kontrolü gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı tarafından girilen bu değerler sistemin çalışmasıyla 
beraber izleme sisteminden takip edilmektedir. 

Şekil 6. Mobil uygulamaya ait ekran görüntüsü
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SONUÇ

Bu çalışmada, AC servo sistemin hız ve pozisyon parametrelerini Mobil aygıtlar üzerinden izleme ve kontrol 
edebilmek amacıyla tasarlanan sistem başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma özelikle endüstriyel uygu-
lamalarda çok sık kullanılan bu motorların farklı yöntemler ile kontrol ve izleme sistemini oluşturma bakımından 
faydalı bir tasarım olmuştur. Bunun yanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanında 
kullanılan mobil aygıtların sisteme entegre edilmesi sağlanmış, modern bir kontrol ve izleme mekanizması 
oluşturulmuştur. Tasarlanan sistemde kullanıcı tarafından istenilen hız ve konum bilgileri girildiğinde siste-
min uygun şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Sistem router üzerinden kısa mesafeler için kullanılmış olsa da 
yapılacak donanımsal değişiklikler ile uzaktan kontrol ve izleme sisteminin de oluşturulabilmesi için uygun bir 
alt yapıya sahip olması bakımından da önemlidir.  
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Öz: Günümüzde hızla tükenen doğal kaynaklar ve artan çevre kirliliği nedeniyle şehir planlamanın, canlıları 
yaşadıkları çevre ile bir bütün halinde ele alan ekoloji bilimi ile yakın ilişkide olması gerekmektedir. İnsan-
doğa etkileşiminde önemli yere sahip olan kentleşme olgusu, ekolojik bir bakış açısı ile ele alınırsa, kentlerin 
ekosistemler üzerindeki olumsuz etkileri en düşük seviyeye indirilmiş olacaktır. Kentlerin sadece bugünün de-
ğil gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, kentsel işlevlerinin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. 
Toplumun temel yaşama birimi olan konutun da ekolojik bir yaklaşım ile planlanması ve böylece sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması gerekmektedir. Günümüz kentlerinde artan konut ihtiyacına çözüm olarak ortaya çıkmış 
olan toplu konutların planlamasında sürdürülebilir ve ekolojik bir planlama yaklaşımı gözetilerek doğa ile 
uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve atıklarıyla çevreyi kirletmeyen kentsel alanların yaratıl-
ması gerekmektedir.  Bu çalışmada ekolojik planlama yaklaşımı irdelenmiş ve ekolojik planlama yaklaşımının 
konut kavramına nasıl yansıdığı ortaya konulmuştur. Uluslararası alanda başarılı olmuş ekolojik planlama 
ve ekolojik toplu konut örnekleri incelenerek ekolojik sürdürülebilir toplu konut planlaması için gerekli olan 
kriterlerin saptanması yapılmıştır. Oluşturulmuş olan kriterler doğrultusunda İstanbul Kayabaşı Kiptaş Toplu 
Konut Bölgesi incelenmiş ve bölge, söz konusu ekolojik planlama kriterleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik planlama, sürdürülebilirlik, ekolojik konut, toplu konut, Kayabaşı Kiptaş.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yerleşmeler zaman içerisinde basit bir kulübeden yapı topluluklarının oluşturduğu yerleşme çekird-
eklerine dönüşmüş ve artık günümüzde 15-20 milyon nüfusun barınabildiği, sosyal ve ekonomik yaşantısını 
sürdürebildiği megapoller haline gelmiştir. Bu baş döndürücü değişim ile kentlerde artan bir konut ihtiyacı 
doğmuş ve bu ihtiyacın sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için toplu konut alanları oluşturulmuştur (Kellekçi 
ve Berköz, 2010). Sadece sosyo-ekonomik ihtiyaçlar ve faydalar gözetilerek yapılan planlamalar uzun vadede 
topluma çok yüksek ekolojik maliyetler getirmiştir. İnsan ile doğanın ilişkisi planlama süreçlerinde alınan ara-
zi kullanım kararları ile şekillenmektedir. İnsanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanına kavuşabilmesi, 
diğer yandan doğanın zarar görmemesi ve kaynakların gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi için planlamanın 
ekolojik bir yaklaşım içermesi gerekmektedir (Küçükali, 2016). 

Kentsel yerleşmeler doğal ortam üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmaktadır. Yerleşme yerleri için 
topoğrafyada yapılan değişiklikler, ulaşım ve altyapı hizmetleri için yerüstü ve yeraltında gerçekleştirilen uygu-
lamalar, kentlerin yükselmesiyle birlikte ufuk profilinin değiştirilmesi, iklimin değiştirilmesi gibi doğrudan 
olumsuz etkilerin yanında; kentlerde yaşayan büyük tüketici nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla 
doğal kaynakların yoğun bir şekilde kullanımı, çöp ve atık sular vb. çevrenin kirletilmesi gibi dolaylı olumsuz 
etkileri de bulunmaktadır. Aşırı nüfus baskısına bağlı olarak (göçler,doğal nüfus artışı vb.) kentlerin hızla ve 
plansız büyümeleri, yukarıda tanımlanan sorunların boyutlarını her geçen gün biraz daha arttırmaktadır (Altun, 
2007). Bunun sonucu olarak kentler günümüzde giderek artan ölçülerde doğal kaynak, hammadde ve enerji 
kullanan ve dışarıya fazla atık veren sistemler olarak tanımlanmaya başlamıştır.
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Ülkemizde de artan çevre sorunlarının önüne geçilebilmesi ve azalan doğal kaynaklarımızın korunabilmesi 
için her ölçekte ekolojik planlama anlayışının benimsenip uygulamaya konulması gerekmektedir. Üst ölçekli 
bölge planları ve çevre düzeni planlarından başlanarak, ekolojik yönden yerleşime uygun olmayan alanların 
saptanması ve doğal kaynakların korunması ile kentsel gelişim doğru bir şekilde yönlendirilmelidir. Alt ölçekli 
planlar da üst ölçekli planlara uyumlu olarak insan-doğa etkileşimini en iyi şekilde sağlamalıdır (Kolay 1995).

Ekolojik kentleşme yaklaşımı içerisinde toplu konut alanları planlamasının da ekolojik kriterlere uygun olarak 
gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Öncelikli olarak toplu konut alanı için yer seçiminde ekolojik bir eşik analizi 
yapılması ve uygun alanın belirlenmesi, sonrasında ise yapılacak tüm planlama ve yapım süreçlerinde ekolojik 
kriterlere uygunluğun sağlanması gerekmektedir. Böylece kent ve ekosistem ile uyumlu, sağlıklı ve sürdürül-
ebilir yaşam alanları oluşturulabilmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı ekolojik planlama yaklaşımının derinlemesine incelenerek toplu konut alanlarında bu 
yaklaşımın nasıl uygulanması gerektiğinin saptanması ve örnek alan olarak seçilmiş olan “Kiptaş Kayabaşı 
Toplu Konut Projesi”nin saptanmış olan ekolojik planlama kriterleri ışığında irdelenmesidir.

KAPSAM

Araştırma kapsamında Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi yerinde incelenmiş, doğal ve yapılaşmış çevreye 
ilişkin gerekli analizler yapılmış ve alanın ekolojik planlama kriterlerine uygunluğu sorgulanmıştır. Ayrıca 
Dünyada ve Türkiye’de Ekolojik olarak planlanmış toplu konut yerleşim örnekleri incelenmiş, konu ile ilgili 
yerli ve yabancı dergiler; bilimsel kaynaklar yardımcı materyal olarak değerlendirilmiştir. Araştırma altı bölüm 
halinde hazırlanmıştır:   

Birinci bölümde; araştırmanın amacı ve kapsamı belirtilerek giriş yapılmıştır. İkinci bölümde; ekoloji, eko-
sistem, biyoçeşitlilik, ekolojik planlama, konut ve toplu konut kavramı gibi çalışmanın temel kavramları 
açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; Dünya‟da uygulanmış ekolojik planlama örnekleri incelenmiş ve bu 
örneklerden yola çıkarak ekolojik planlama kriterleri irdelenmiştir. Dördüncü bölümde; ekolojik bir yaklaşım 
gözetilerek gerçekleştirilen toplu konut planlamalarında dikkat edilmesi gereken ekolojik tasarım kriterl-
eri açıklanmıştır.    Beşinci bölümde; Örnek alan olarak seçilmiş olan Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi  
örneğine ilişkin genel bilgiler, doğal ve yapılaşmış çevre verileri olarak ele alınmış ve alanın ekolojik faktör-
lere göre irdelenmesi yapılmıştır. Altıncı bölümde Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesinde ekolojik plan-
lama kriterlerinin uygulanıp uygulanmadığı ortaya konularak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ekolojik 
yaklaşımın toplu konut planlamasında uygulanması için öneriler getirilmiştir.

YÖNTEM

Araştırma başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Li-
teratür taramasında;    

•	 makaleler, 

•	 doktora ve yüksek lisans tezleri, 

•	 kitap ve dergiler, 
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•	 bildiriler, 

•	 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ verileri, 

•	 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, 

•	 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul ili Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Ça-
lışması 

•	 ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın ikinci kısmında, örnek alan olarak seçilmiş olan Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi ince-
lenmiş, gerekli saha gözlemleri yapılmıştır. Alana ilişkin aşağıda belirtilmiş olan doğal ve yapılaşmış çevre 
analizleri analiz edilmiştir. 

BULGULAR

Günümüzün artan rekabet ortamında ekonomik çıkarlar, genellikle sosyal, kültürel ve ekolojik çıkarların önü-
ne geçebilmektedir. Planlamada yalnızca ekonomik yararlar gözetilerek verilen ve ekolojik yapıyı göz ardı 
eden kararlar uzun vadede, sağlanmış olan ekonomik faydalardan çok daha büyük ekolojik zararlar getirebil-
mektedir. Bu zararların telafisi de çok uzun ve maliyetli çabalar gerektirmektedir. Planlamada ekolojik bilincin 
giderek güçlenmesiyle, içinde bulunduğu ekosistem ile uyumlu yerleşmeler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu 
türdeki yerleşmelerin ilk yatırım maliyetleri diğerlerine göre daha yüksek olarak algılansa bile elde edilecek 
olan getiriler göz önüne alındığında bu yatırımların ne kadar gerekli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

19. yüzyılda başlamış olan ekolojik planlama çabaları günümüzde sadece proje bazında değil, tüm kenti içine 
alacak şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Kentler “sıfır karbon” hedefiyle bu alanda da birbirleriyle yarışmaya 
başlamıştır. Bu amaçla fosil yakıtların kullanımını azaltmak, ulaşım sisteminde çevreye saygılı iyileştirmeler 
yapmak, yeşil alanları korumak ve artırmak, su kaynaklarını korumak gibi birçok tedbir alınmaktadır. Kentler 
üzerindeki nüfus baskısının halen devam ediyor olması ve günümüzde Dünya genelinde %50 civarında olan 
kentli nüfusun, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal işler Dairesi’nin yayınlamış olduğu rapora göre 2050 
yılında yüzde 70’e ulaşacak olması göz önüne alındığında, kentlerin büyümesinin devam edeceği ve birçok 
yeni kentin kurulacağı kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu kentlerde oluşacak olan konut ihtiyacını karşıla-
mak üzere yeni toplu konut bölgelerinin kurulması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumda 
sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilmesi için doğal kaynakların hızla tüketildiği ve kirletildiği bir ortamda 
toplu konut alanlarının ekolojik bir bilinç ile ele alınması gerekmektedir (Gill ve ark., 2008).

Toplu konut alanları üç evrede incelenebilir, bunlar: 

•	 planlama aşaması 

•	 inşaat aşaması 

•	 yaşam ve sürdürülebilirlik aşamasıdır.         

Ekolojik bir toplu konut projesi bu üç aşamada da tüm gereklilikleri yerine getirmelidir. Kuşkusuz ilk ve en 
önemli aşama olan planlama aşamasında verilecek olan kararlar diğer aşamaları da doğrudan etkileyecektir. 
Bu aşamadaki en kritik karar yer seçimi kararıdır. Bu noktada hatalı bir karar alınmaması için bölgenin jeolojik 
yapısı, flora ve faunası ile diğer tüm doğal niteliklerini çok iyi analiz eden bir ekolojik eşik analizi yapılmalıdır 
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(Çelikyay, 2006; Küçükali ve Atabay, 2013) . Analiz sonucunda elde edilen yerleşime uygun alanlara, bölgenin 
taşıma kapasitesi ile uyumlu bir nüfus yoğunluğu atanmalıdır (Küçükali, 2015). 

Daha sonraki aşamada yer alan yapılara ilişkin faktörler (binanın yeri, binanın diğer binalar göre konumu, 
binanın yönü, binanın formu ve bina kabuğu) bölgenin niteliklerine ve ekolojik planlama yaklaşımına uy-
gun olarak yerine getirilmelidir (Duman ve Yılmaz, 1999; Küçükali, 1012) . Bu noktada uluslararası yeşil 
bina derecelendirme kuruluşlarının belirlemiş olduğu ekolojik bina kriterlerine uygun yapı tasarımlarının 
gerçekleştirilmesi en uygun çözüm olarak değerlendirilmektedir (Güven ve Küçükali, 2014). Ekolojik yapı 
malzemeleri tercih edilmeli, hafriyat da dahil olmak üzere inşaat aşamalarının tümünde ekolojik kriterlere 
uygun hareket edilmelidir. Hafriyat için alınan toprağın canlı yaşamına uygun, verimli üst katmanı başka 
alanlarda değerlendirilmelidir. İnşaat sırasında ortaya çıkacak olan atıkların çevreyi kirletmemesi için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Binalarda her türlü yalıtım tedbirleri alınmalı, doğal havalandırma, güneş enerjisinden 
faydalanma gibi hususlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ekolojik toplu konut planlamasında diğer önemli bir nokta açık alan ve peyzaj planlamasıdır (Cook ve Van 
Lier, 1994 ; Leitao ve Ahern, 2002). Bölgenin iklimi ve mevcut bitki örtüsü ile uyumlu bir peyzaj anlayışı be-
nimsenmelidir. Peyzaj öğeleri iklim kontrolüne yardımcı olacak şekilde kullanılmalıdır. Yeşil alanların sulan-
masında yağmur suyundan faydalanılabilmesi için gerekli depolama ve sulama sistemleri kurulmalıdır. Açık 
alanların aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanılmalıdır. Zemin kaplamaları için malzeme seçimlerin-
de ekolojik kriterlere uygun malzemeler tercih edilmelidir. Sert zeminler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 
Yaya-taşıt ayırımı çok iyi bir şekilde düzenlenerek, yeterli çocuk oyun alanı, spor ve yürüyüş alanı ile bisiklet 
yolları tasarlanmalıdır. Büyük sert zemin yüzeyler yaratan açık otoparklar yerine yer altı otoparkları yapılarak 
otopark üstleri yeşil alan olarak değerlendirilmelidir. 

Toplu konutlarda atıkların azaltılması ve yönetimi konusu diğer önemli bir husustur. Yenilenebilir enerji kay-
nakları kullanılarak (güneş, rüzgar ve jeotermal enerji gibi) hava kalitesinin korunmasına katkı sağlanabilir. 
Evsel atıklarda konut bazında ayrıştırma yapılarak bu atıkların geri dönüşümü sağlanabilir (Gao ve ark., 2001). 
Ortak alanlarda ve konutlarda daha az enerji tüketilmesi için elektrik sistemleri en verimli konuma getirilmeli, 
doğal ve tasarruflu aydınlatma tercih edilmeli, su tüketimini azaltacak tasarruflu mutfak ve banyo ekipmanları 
tercih edilmelidir. 

Tüm bu analizler neticesinde KİPTAŞ Kayabaşo Toplu Konut Projesi .ekolojik toplu konut da olması gereken 
evrensel kriterler ile karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda (Tablo 1) verilmiştir. 
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Tablo 1: Ekolojik bir toplu konut ile Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi

KRİTERLER EKOLOJİK TOPLU KONUT 
(Evrensel)

KİPTAŞ KAYABAŞI TOPLU 
KONUT PROJESİ

YER SEÇİMİ Ekolojik eşik analizi sonucunda 
yerleşime uygun alanlar tespit 
edilir. 

Üst ölçekli planlarda konut 
alanı olarak tespit edilmiş 
bir bölgede yer almaktadır. 
Genellikle yerleşime uygun 
alanlar tercih edilmiş ve su 
toplama alanları yeşil alan 
olarak değerlendirilmiştir. 

YÖNLENME Binalar güneşten en etkin 
şekilde faydalanacak 
yönlenmeye sahiptir ve uygun 
eğimli alanlara yerleştirilir. 
Güneydoğuya %7 eğim ile 
yönelen yamaçlar tercih edilir. 

Arazi batıya yönelen bir yamaç 
niteliği taşıdığından tüm 
binalarda en uygun yönlenme 
sağlanamamıştır. Arazinin eğim 
yapısına uygun yönlenmeler 
gerçekleştirilmiştir. 

İKLİME UYGUN YAPI 
TASARIMI 

İklim bölgesinin koşullarına 
uygun tasarımlar geliştirilir. 
Birimlerin, minimum enerji 
harcayan doğal ısıtma ve 
soğutma sistemlerinden 
faydalanan, kış ve yaz hava 
koşullarına göre mekan 
organizasyonu oluşturulmuş, 
optimal sirkülasyon 
ihtiyaçlarının sağladığı, altyapı 
sistemlerinin yapı biyolojisi 
açısından denetlendiği, ev-
bahçe fizyolojik ilişkisinin 
kurulduğu bir sistem olarak 
planlanır. 

Doğal ısıtma ve 
soğutma sistemlerinden 
faydalanılmamıştır. Dış 
ortam ısısının iç mekanlara 
yansımasını azaltmak amacıyla 
dış cephelerde yalıtım 
uygulanmış ve pencerelerde 
çift camlı PVC doğramalar 
kullanılmıştır. Müstakil 
konutlarda ev-bahçe fizyolojik 
ilişkisi başarılı bir şekilde 
kurulmuştur, fakat çok katlı 
bloklarda balkonlar vasıtası ile 
dış mekan ile ilişki kurulmaya 
çalışılmıştır. 
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ENERJİ ETKİN YAPI 
TASARIMI

Binanın pasif sistem olarak enerji 
performansını etkileyen başlıca 
tasarım parametreleri olarak; 
•Binanın yeri, 
•Binanın diğer binalara olan 
mesafesi ve konumlandırılış 
durumu, 
•Binanın yönü, 
•Binanın formu, 
•Binayı çevreleyen kabuk 
elemanlarının ısı geçişini 
etkileyen fiziksel özellikleri 
enerji tasarrufu açısından doğru 
değerler belirlenir. 

Binalarda kare ve dikdörtgen 
formlar tercih edilmiştir. 
Rüzgar yönüne %45 eğimli 
olarak yerleştirilmiş olan 
binalar rüzgar hızını yarı 
yarıya indirmektedir. Binaların 
konumlandırılışı ve aralıkları 
birbirlerine mümkün olduğunca 
az gölge düşürecek ve 
manzaralarını kesmeyecek 
şekilde ayarlanmıştır. 

EKOLOJİK İNŞAAT 
MALZEMELERİNİN 
KULLANILMASI 

Yapı ve peyzaj tasarımında 
toksik madde içermeyen yerel, 
ekolojik malzemeler tercih 
edilir. 

Binalarda hazır beton 
kullanılmıştır. Cephelerde 
yalıtım özelliği olan sıva ve 
cephe boyası kullanılmıştır. 
Binalarda yerel ve ekolojik 
inşaat malzemeleri 
kullanılmamıştır.  Peyzaj 
düzenlemelerinde  yer yer doğal 
malzemeler kullanılmıştır. 

PEYZAJ Yenilenebilir peyzaj yaklaşımı 
benimsenir. Yerel iklim ve 
bitki örtüsüne uygun, doğal 
iklimlendirmeye katkı sağlayan 
bir peyzaj planlaması yapılır. 
Sulamada yağmur suyundan 
faydalanabilinmesi için gerekli 
depolama ve sulama sistemleri 
kurulur. 

Yeşil alanlarda çim ve iklime 
uygun bitki türleri tercih 
edilmiştir. Sulamada yağmur 
suyundan faydalanılabilmesi 
için gerekli sistemler 
kurulmamıştır.
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ATIKLARIN AZALTILMASI 
VE YÖNETİLMESİ 

Hava kirliliği yaratmayan 
ısıtma sistemleri tercih 
edilir. Gri suların arıtılarak 
tuvaletlerde ve sulamada 
kullanılması sağlanır. Evsel 
atıkların ayrıştırılarak geri 
dönüşümü sağlanır. 

Isınmada doğal gaz 
kullanılmaktadır. Gri suların 
yeniden kullanımı ve atıkların 
geri dönüşümü için gerekli 
sistemler kurulmamıştır. 
Konutlarda atıkların 
ayrıştırılmamaktadır 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARININ 
KULLANIMI VE ENERJİ 
TASARRUFU 

Güneş, rüzgar ve yer kabuğu 
ısısı gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 
faydalanılabilmesi için 
gerekli sistemler kurulmuştur. 
Konutlarda elektrik ve su 
tasarrufu için gerekli tedbirler 
alınmıştır. Binalar yalıtılmıştır. 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından 
faydalanılabilmesi için gerekli 
sistemler kurulmamıştır. 
Bina cephelerinde yalıtım 
yapılmıştır. 

  SONUÇ

Sonuç olarak Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi Alanında; atıkların azaltılması ve yönetilmesi, daha az en-
erji tüketimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, ekolo-
jik inşaat malzemelerinin kullanılması gibi ekolojik kriterlere uygunluğun sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. An-
cak tüm bu olumsuz sonuçlara karşılık Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Projesi yapıların vadi tabanından uzakta, 
genellikle yerleşime uygun alanlarda, topoğrafyaya uygun olarak yerleştirilmesi, su toplama alanlarının yeşil 
alan olarak planlanmış olması, yeterli yeşil alana ve rekreasyon alanına sahip olması ile doğru bir yerleşim 
alanı olarak gösterilebilir.

KAYNAKÇA 

Altun, T. D. A. (2007). Geleceğin Mimarlığı: Bilimsel-Teknolojik Değişimlerin Mimarlığa Etkileri. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik dergisi, 9(1), 77-91.

Cook, E. A., & Van Lier, H. N. (1994). Landscape planning and ecological networks. In Landscape planning 
and ecological networks. Elsevier; Developments in Landscape Management & Urban Planning.

Çelikyay, S. (2006). Ekolojik Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Bartın Şehri 
Üzerinde Bir Örnek Çalışma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 10-22.

Duman, Ü., & Yılmaz, O. (1999). Toplu Konut Alanlarında Ekolojik Planlama ilkelerinin Ankara-Eryaman V. 
Etap Örneğindeirdelenmesi.

Gao, W., Ariyama, T., Ojima, T., & Meier, A. (2001). Energy impacts of recycling disassembly material in 
residential buildings. Energy and Buildings, 33(6), 553-562.



996

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Gill, S. E., Handley, J. F., Ennos, A. R., Pauleit, S., Theuray, N., & Lindley, S. J. (2008). Characterising the 
urban environment of UK cities and towns: A template for landscape planning. Landscape and urban plan-
ning, 87(3), 210-222.

Güven, Ö., & Küçükali, U. F. (2014). The Importance of Sustainable Site Planning Related to LEED Certifica-
tion Rating System in Public Housing. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, 812-
822.

Kellekçi, Ö. L., & Berköz, L. (2010). Konut ve çevresel kalite memnuniyetini yükselten faktörler. 
İTÜDERGİSİ/a, 5(2).

Kolay, H. (1995). Ekolojik Planlama İlkelerinin Uygulanmasında Arazi Kullanım Politikalarının Belirlenmesi 
ve Esenyurt Örneği Üzerinde İrdelenmesi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Küçükali, U. F., & Atabay, S. (2013). Havzaların Fiziki Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. Türk Bilimsel Der-
lemeler Dergisi, 6(1), 180-183.

Küçükali, U. F. (2012). Bursa/Nilüfer Çayı’nın Başköy-Kestel bölümü ve alt havzalarının kirlilik ve risk ana-
lizi. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Küçükali, U. F. (2015). Yer Seçimi Sürecinde Yeni Yerleşim Alanları Üretiminin Doğal Yapı ve Planlar ile 
İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi-Küçükçekmece İlçesi–Atakent Mahallesi Örneği. Planlama Dergisi, 
25(3), 212-226.,

Küçükali, U. F. (2016). Ecological influences on the evolving planning system in Turkey. In Population growth 
and rapid urbanization in the developing world (pp. 298-312). IGI Global.

Leitao, A. B., & Ahern, J. (2002). Applying landscape ecological concepts and metrics in sustainable landscape 
planning. Landscape and urban planning, 59(2), 65-93.



997

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK: AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE ESNEK TASARIM

H. Hazal Emsen, H. Tuğba Örmecioğlu2

 Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Antalya/ Türkiye
2 Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Antalya/ Türkiye

Öz: Üniversite kütüphanelerinden bilim dünyasının en önemli beklentisi, günümüzde gerekli olan ve gelecekte 
doğabilecek akademik ihtiyaçları karşılamasıdır. 21. yüzyılda sürekli bir değişim içerisinde olan kullanıcıların 
sosyo-kültürel alışkanlıkları, teknoloji ile birlikte dönüşen kullanım gereçleri ve ihtiyaçları, üniversite kütüp-
hanelerinin görevlerini gelecekte de yerine getirebilmeleri için rijit bir yapı olmaktan çıkarılması gerektiğini 
gösterir. Kullanıcı tarafında gerçekleşen bu değişimlere ek olarak, dijitalleşme ile kitap nesnesinin kütüphane-
lerdeki fiziksel varlığı da sorgulamaya açılmıştır. Bilginin depolanmasında ortaya çıkan yeni imkânlar kütüp-
hane ile ilgili mekânsal dönüşümlere gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Neredeyse kökten değişen bu koşullar 
altında mimari açıdan değişimlere karşılık verebilen bir kütüphane için,  20. yüzyıl ortasında özellikle konut 
tasarımında yaygın şekilde kullanılan esneklik, modülerlik gibi kavramlar kütüphane planlaması ve tasarımın-
da yeniden gündeme gelmiştir. İki kavram da birçok yapı çeşidi için günümüze kadar tasarım faktörü olarak 
kullanılmıştır. Akademik kütüphaneler için ise 20. yüzyılda iki kavram da benimsenmiştir; ancak uygulamada, 
esneklik kavramının daha yaygın kullanıldığı gözlenmektedir. Esneklik kavramı bir yapı içerisinde mobilya-
dan taşıyıcı sisteme birçok şekilde uygulanabileceği için, uygulamada hem kullanıcıya hem mimara kolaylık 
sağlamaktadır. Bu çalışma üniversite kütüphanelerinin, akademik toplumun ihtiyaçlarına mimari açıdan uzun 
soluklu karşılık verebilmesi için, tasarım ve kullanım sürecinde; değişen ihtiyaçların, işleyiş ve tasarımla bağ-
lantısının önemi tartışmakta ve dünyadan yenilikçi mimari örnekleri mekânın dönüşümü ve tasarımda esneklik 
kavramları üzerinden incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, Tasarımda Esneklik, Üniversite Kütüphaneleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Her yapı çeşidinin mimarisi ve iç mekân organizasyonu, karşılaması gereken fonksiyona göre özel olarak 
şekillenir. Kütüphanelerde çalışma alanları, kitap koleksiyonları, depolar ve arşivler mekân kurgusunun ana 
hatlarını oluşturmaktadır. Ancak kütüphaneleri tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken en önemli 
husus koleksiyon ve kullanıcı sayısındaki değişimler, teknolojik devrimler gibi etkenlerin sonucu olarak kü-
tüphanede mekânların dönüşüme açık olması gerektiğidir. 

Ersoy (2007)’a göre kütüphanelerin tarihine bakıldığında, ilk kütüphaneler antik Mezopotamya’daki Sümer-
lere dayanmakta ve temelde çivi yazılı kil tabletleri ve saray arşivlerini içermektedir. Tabletlerin muhafaza 
biçimi mekânlara göre değişiklik göstermekte, evlerde duvara dayandırılarak, seramik kaplarda muhafaza edi-
lerek ya da evin bir köşesine konularak, daha büyük arşivlerde ise yatay şekilde konarak ya da ahşap raflarda 
üst üste yığılarak korunmaktadır. Bilinen ilk kişisel kütüphane milattan önce 5.yy’da Antik Yunan’da ortaya 
çıkarken, batıdaki ilk halk kütüphanesi Roma imparatorluğu döneminde kurulmuştur. Eski Çağlarda üniversite 
kütüphanesi niteliğindeki yüksekokul kütüphaneleri de genellikle Yunan ve Romalılarda görülmektedir. Ox-
ford üniversitesi 1254 yılında akademik eğitim verme amaçlı kurulan ilk üniversitedir ve bu yüzyıl üniversite 
eğitiminin geliştiği ve yaygınlaşmaya başladığı yüzyıldır. Bu süreç zarfında akademik eğitime destek olması 
için üniversite kütüphanesinin gerekliliği yavaşça ortaya çıkmaya başlamış ve Göttingen Üniversitesi için 
yapılan kütüphane ile ilk örneği ortaya çıkmıştır (Atılgan, 2008). Yüzyıllarca üniversite kütüphanesinde geliş-
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meler yaşanmaya devam etmiş ve zamanın, dolayısıyla teknolojinin, ilerlemesi ile kütüphanelerin mekânsal 
değişim ihtiyacı da hissedilmeye başlanmıştır.

Bilgi teknolojilerindeki yenilikler, kütüphane mekânlarında hem işlevsel hem de mekânsal dönüşümlerin et-
kenleri olarak kütüphane tarihinde önemli rol oynamışlardır. Matbaanın icadı ile kütüphanelerde hem kitap 
hem kullanıcı açısından kapasite artışı yaşanmaya başlanmış, ve mekân tasarımında fonksiyon farklılıklarına 
göre biçimlenme gözlenmiştir. Daha sonra bilgisayar teknolojisi sayesinde, fonksiyonların ve mekânın bağım-
sızlaşması ile mekân organizasyonunda kullanıcı talebine bağlı olarak dönüşümün önü açılmıştır (Aydoğan, 
2017).  1950’lere kadar kütüphaneler fonksiyonel olarak büyük bir değişim göstermeseler de, koleksiyonlar 
ve kullanıcı sayısındaki değişim yüzyıllardır devam etmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojileri kütüphaneye 
girmeden önce, miktarı sürekli artan kaynakları depolamak, kütüphanenin mekân kurgusu ve planlamasında 
çok önemli bir faktör olmuştur (Pevsner, 1976; Edwards ve Fisher, 2002). Örneğin, Louis Kahn’ın 1960’lar-
da tasarladığı Exeter Akademisi Kütüphanesinin kurulduğu ilk zamandan bugüne, hem koleksiyonlarındaki 
büyüme hem de onları kullanan insan sayısındaki artıştan sonra, depo gibi alanların zaman geçtikçe kullanıcı 
ihtiyaçları doğrultusunda farklı fonksiyonlara dönüştüğü gözlenmiştir. Böylelikle 20. yüzyılda mekânda ko-
leksiyonların hâkimiyetinin yerini kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan alanlar almaya başlamış ve 
mekân dönüşümü ve kendini yenileyen kütüphane kavramını ortaya çıkmıştır (Latimer, 2011). Anlaşılmaktadır 
ki, kütüphane tasarımında veya iyileştirilmesinde, kullanıcılara yeterli hizmet verilebilmesi için her dönemin 
ihtiyacını karşılayacak ölçütte tasarım yapılması gerekir.

AMAÇ

Head (2016) tarafından yapılan bir araştırmada “Mimarlar, kütüphaneciler ve kütüphane danışmanlarının 
kütüphane mekânının tasarımından kastı nedir?” sorusuna yanıt olarak on kavram tespit edilmiştir. Bunlar; 
kullanıcıların birlikte çalışabilmesi için işbirlikçi tasarım, disiplinler arası öğrenme gereksinimlerinin destek-
lenmesi, değişime uyum sağlanabilmesi için esneklik, kullanıcıların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı 
olacak fonksiyonellik, sorunların anlık çözülebilmesi için aktif öğrenim gereçleri, samimi bir ortam oluşması 
için girişin tasarımında karşılayıcı alanlar, kütüphane içi minimum fiziksel engel, şeffaflık, farklı branşlar için 
oluşturulan mekânlar, ihtiyaçlara hızlı ve kolay erişimin sağlanabilmesidir. Görüldüğü üzere bu ihtiyaçların 
tamamı tasarımla direkt olarak bağlantılıdır. Kütüphanelerin gelecekte de kullanıcılara yetebilmesi için deği-
şim ve dönüşüm içerisinde de bu olanakları kullanıcılara sunması gerekir. Gropius’un da 1954’teki söyleminde 
belirttiği gibi, “Mimarlar yapıları bir anıt olarak yorumlamamalıdır ve yapılar yaşam içerisindeki akışa göre 
hizmet edecek ve modern hayatın dinamik özelliklerine uyum sağlayacak bir arka plan olacak kadar esnek 
olmalıdır”. Buradan hareketle, hayatın dinamik bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bina ve mekânlarda da di-
namik, değişebilir, gelişebilir bir potansiyelin oluşturulması önemlidir. Bu durumda mimarlık terminolojisine 
1950’lerin başında giren esneklik kavramı ortaya çıkmaktadır [URL1]9. 

Akademik kütüphaneler, yüksek eğitim kurumlarına ve üniversitelere bilimsel araştırmalarda destek ve hizmet 
veren kurumlardır. Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze kullanıcı ihtiyaçları ve isteklerinin özellikle 
teknolojik devrimlerle değişimi doğrultusunda, mekânsal dönüşümleri ön görebilmiş yenilikçi akademik kü-
tüphanelerin tasarımsal niteliklerinin, büyümeye ve gelişime açık olması gereken yapılara tasarım veya iyileş-
tirme sürecinde örnek olabilmesi açısından incelemektir.

9  http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=404&RecID=3958
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KAPSAM

Akademik kütüphanelerin gelecekte de işlevini sürdürebilmesi, kapasite artışı ve zamanın getirilerine bağlı 
olan değişimlere uyum sağlayabilmesi için mekânsal dönüşümü desteklemesi ve birçok açıdan büyümeye de 
açık olması gerekmektedir. Değişim ve dönüşümü en çok destekleyen kavramlardan biri esneklik kavramıdır. 
Bu çalışmada, özellikle 20. yy ortalarına doğru tartışılmaya başlanan esneklik kavramı kapsamında kütüphane-
ler incelenmektedir. Kütüphaneleri bu kapsamda değerlendirmeden önce esneklik kavramını anlamak gerekir.

Esneklik kavramı, insanların barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları süreçten bu yana fiziksel olarak bulunmakta-
dır. Tüm süreç boyunca var olup, 20. yüzyılda birinci dünya savaşı sonrası artan konut ihtiyacının karşılanması 
için az maliyetli ve düşük kalitede mekân üretimi ve sonrasında 1929 yılında CIAM kongresinin bu soru-
nu çözmek için toplanması sonucu, kavramsal olarak esnek tasarım yaklaşımı ortaya çıkmıştır (İslamoğlu & 
Usta, 2018). 20. yüzyılın birçok öncü mimarı bu yaklaşımı desteklemiş ve bu doğrultuda yapılar tasarlamıştır. 
İslamoğlu’na (2014) göre esnek tasarımın ilk örnekleri Le Corbusier’de görülmektedir ve Le Corbusier’in 
modern mimarlığa ilişkin 5 ilkesindeki ‘Serbest plan’ ve ‘Serbest cephe’ ilkeleri, esnek tasarımın temel mantığı 
ile doğrudan ilişkilidir. Yine modern mimarlığın öncülerinden Mies van der Rohe fonksiyonel esneklik kavra-
mını destekleyen mimarlardan olup 1920’lerden itibaren özelleşmiş mekân kavramının karşısında “strüktürle 
bölümlenmiş serbest mekân” kavramı ile durmuştur. Mimarların, mekâna göre tek bir fonksiyon, mantığıyla 
oluşturduğu şemalar için kullanıcının kısıtlandığını düşünmektedir (Kepekcioğlu,2007). Fransworth evi, Bar-
celona Pavyonu gibi yapılarında hünerli bir şekilde serbest planı kullanan Rohe “İnsanların önceden belirlen-
miş tek bir rota yerine, serbestçe hareket edebilecekleri kadar büyük mekânlar 10“  sözünden de anlaşılacağın 
üzere esnek planlar üretmeyi önemser. 1940’lardan sonra ise bu söylemini gerçekleştiren yapılar tasarlamaya 
başlamıştır. 

Mimaride serbest plan kavramı esnek tasarımın yöntemlerinden biridir. Görüldüğü üzere mekânın tek bir fonk-
siyon için özelleştirilmesi değişimi engelleyebilir. Tanka’ya (2015) göre esneklik, tasarımda ve kullanımda 
esneklik olarak iki ana başlıkta incelenmektedir. Tasarımda esneklik; büyümede, taşıyıcı sistem ve yapı bile-
şenlerinde, tesisat dağılımında ve bölücü eleman tasarımında esneklik olarak ayrılırken; kullanımda esneklik; 
işlevsel esneklik, mobilyada esneklik ve işletme esnekliği olarak ayrılmaktadır. Değişime ve dönüşüme açık, 
kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek, fonksiyonel olarak varlığını sürdürebilen binalar yapmak, tasarımda ve 
kullanımda esnekliği doğru bir şekilde sağlayarak gerçekleştirilebilir. 

YÖNTEM

Akademik kütüphaneler için esneklik kavramı teorik olarak da değerlendirilebilmektedir. Ancak pratikte nasıl 
bir sonuç verdiği uygulanmış yapılar üzerinden daha iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışma esneklik kavramını tasa-
rım ve uygulama sürecinde ana teması olarak belirleyen akademik kütüphaneler üzerinden değerlendirmekte-
dir.

10  Rohe’nin, 1920’lerin başında Hugo Haring ile olan bir polemiğine bakıldığında esneklik kavramına yaklaşımını görülebilmektedir: “Tanrı aşkına, 
neden siz insanların önceden belirlenmiş tek bir rota yerine, serbestçe hareket edebilecekleri kadar büyük mekânlar üretmiyorsunuz? İnsanların 
bizim öngördüğümüz gibi yaşamak istediklerini nereden biliyoruz. Her şeyden önce işlevler birbirlerinden ayrılabilecek ilişkisiz ve kesin çizgilerle 
ayrılmıyorlar. İkincisi, binalardan daha çabuk değişiyorlar. Binalarımız yüzlerce yıl ayakta durabilir. Değişecek olanlar; asansörler; ısıtma 
sistemleri, vs... Ama değişmeyecek olan strüktürdür.”

 Detaylı bilgi için bknz Kepekcioğlu, B., (2007). Fonksiyonel Esneklik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İstanbul.
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Ryerson Üniversitesi Öğrenim Merkezi - Kanada / Zeidler Mimarlık Ortaklığı + Snøhetta

2015’te Ryerson Üniversitesi’nin Toronto şehrinin mevcut bina dokusu içerisinde var olan kütüphanesine ek 
olarak sekiz katlı bir öğrenim merkezi Zeidler Mimarlık Ortaklığı + Snøhetta tarafından tasarlanmıştır. Öğ-
renim merkezinin tasarım fikrinin temelinde, öğrencilerin buluşması, ortak çalışması ve fikir alışverişinde 
bulunabileceği interaktif ortamların sağlanabilmesi vardır. Bunu uygulamak için ana fonksiyonu buluşma, 
toplanma olan Yunan mimarisindeki stoa ve agoralardan esinlenilmiştir. Öğrenim merkezi dijital çağ için 
oluşturulmuş ve kitapsız bir kütüphane olarak tasarlanmıştır. Merkez kullanıcıların mekâna hâkim olmasına, 
mekânı oluşturmasına olanak tanıyan ve bu şekilde kullanıcıların etkileşime girmesi için doğal bir şekilde 
koşullar geliştiren, aynı zamanda kısıtlayıcı olmayan ancak kontrollü alanlar sunmaktadır  [URL 2]11. Bu yapı 
için mekân kullanımında esneklik, toplanma alanlarının tasarım mantığında, kullanıcıyı kısıtlayan elemanlar 
kullanılmayarak; kullanıcıya kontrollü serbestlik sağlanarak uygulanmıştır. Mobilya esnekliğinin kullanıcılar 
tarafından sağlanabilmesi gibi serbest kullanım alanı sunan açık mekânlar, teras kullanımı ya da daha farklı 
olarak 4 ila 8 kişilik grupların kullanıldığı odaların bulunduğu yüksek kapasiteli mekânlar gibi birçok farklı 
mekân tipinin özgün tasarımlar ile kullanımı her katın ayrı ayrı kişiliğini oluşturmaktadır (Resim 1) [URL 3]12.

Resim 1. Sol: Öğrenim Merkezi dış mekân görünüşü; Sağ: Öğrenim merkezinin katlara göre fonksiyon dağı-
lımı ve var olan kütüphane ile bağlantısı [URL 3]

Geniş bir alana sahip, serbest oturma alanları, danışma ve kafe içeren lobi, mekân dönüşümüne elverişli tasa-
rımı ile teknik imkanları ve entegre oturma alanları sayesinde gösteriler, moda şovları, müzik performansları 
gibi birçok sosyal etkinliğin yapılmasına da olanak tanımaktadır. Dijital baskı ile üretilen desenli cam kaplı 
cephe ile alanlara büyük ölçüde ancak kontrollü doğal ışık alımı sağlanmaktadır [URL 4]13. Bu sayede mekân 
organizasyonu yapılırken, kısıtlayıcı olmayan açık ve minimum bölücü eleman kullanımı ile serbest mekânlar 
kurgulanabilmiştir. Kitap nesnesi yerine, dijital gereçleri barındıran katlar yapılmış, çalışma alanlarında ise 
bölücü eleman ve taşıyıcı sistem kurgusu ile mekân dönüşümüne olanak sağlanmıştır. Işıklandırma ve cephe 
tasarımının da dolaylı yoldan esnekliğe yardımcı olduğu da bölümlenmemiş mekân oluşturma ile ilişkisinden 
anlaşılabilmektir (Resim 2).

11  https://www.dezeen.com/2015/12/03/student-learning-centre-ryerson-university-toronto-snohetta-zeidler-partnership-architects-fritted-glass/
12  https://www.archdaily.com/771491/ryerson-university-student-learning-centre-zeidler-partnership-architects-plus-snohetta
13  https://snohetta.com/project/250-ryerson-university-student-learning-centre
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Resim 2. İç mekân fotoğrafları, Sol: Plaj isimli katın serbest mekân düzeni; Orta: Kapalı ve açık çalışma 
alanları; Sağ: Girişte kafeterya ve çok fonksiyonlu ortak alan [URL 4]

Resim 3’de görüldüğü gibi strüktür, tuvalet, asansör gibi tasarım elemanları plan düzleminde sabit tutulup 
diğer mekânlarda esneklik sağlanmıştır ve plan düzlemindeki sabit elemanlar üzerinden farklı kurgular oluş-
turulmuştur. Zemin katta çok amaçlı alan, 3. katta grup çalışma alanları ve 6. katta açık planlı plaj isimli çalış-
ma alanı tasarlanmıştır. Yapıda esnekliğin birçok açıdan sağlandığı gözlenmektedir ancak bina taşıyıcı sistem 
ve yapı bileşenleri açısından büyümeye elverişli değildir. Zaten, bina mevcut bir bir kütüphaneye ek olarak 
yapıldığı, yüksek katlı ve yüksek kapasitedeki kullanıcıyı taşıyabilecek şekilde tasarlandığı için kapasite de 
büyümeye ihtiyaç da ortaya çıkmamıştır.     

Resim 3. Sol: Zemin Kat; Orta: 3. Kat Planı; Sağ: 6. Kat Planı (Plaj temalı) [URL 4]

Glasgow Caledonian Üniversitesi Saltire Merkezi – İskoçya  / Building Design Partnership

Glasgow şehrinin merkezindeki kampüs için tasarlanan ve 2006 yılında yapımı tamamlanan Saltire Merkezi, 
kullanıcılar tarafından sadece kütüphane ve bilgi kaynağı merkezi olarak değil aynı zamanda sosyal etkinlikler 
için de kullanılmaktadır [URL 5]14. Kütüphanenin asıl teması esnekliktir ve kütüphanede Freeman’ın (2005) 
“Mimar için asıl zorluk, mekânın süreç içerisindeki dönüşümünü desteklemek için, şeffaf ve yeterince esnek 
bir öğrenme ve araştırma ortamı tasarlamaktır. Bir mekân olarak kütüphane, kendi kendini organize etmeli ve 
değişen alan ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince esnek olmalıdır” tanımına paralel bir mekân organizas-
yonu geliştirilmiştir. HEFCE’nin raporunda (2006) ise projenin ana fikrini şöyle açıklamaktadır: “[projede] 
hem mevcut eğitimi destekleyen hem de geleceği ön gören bir vizyonda yeniden düzenlenebilir esnek alanlar 
oluşturulmuştur. Bu alanlar cüretkâr (mevcut teknolojilerin ötesinde bir vizyonda), yaratıcı (öğrenci ve öğre-
tim üyelerine enerji ve ilham verebilecek), destekleyici (tüm öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek için) ve 
yenilikçidir (her alanın farklı kullanımını mümkün kılabilmek)”. 

14   https://www.urbanrealm.com/buildings/21/Saltire_Centre.html
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Resim 4. Sol: Saltire Merkezi dış mekân görünüşü; Orta, Sağ: İç mekan fotoğrafları [URL 6]15

Strüktür ile bölümlenmiş serbest mekân anlayışı bu yapı için de geçerlidir. Zemin katta kafe ve etkinlik, sosyal 
aktiviteler için dönüştürülebilir masa ve sandalyeler bulunan çalışma alanı oluşturulmuş ve kullanıcılar için 
sosyal etkileşim alanı kurgulanmak istenmiştir. Katlara göre çalışma alanlarının fonksiyonel farklılaşması bu 
yapı için de gözlenebilmektedir. Alt katlarda kullanıcıların etkileşime gireceği, grup çalışmaların yapılabi-
leceği ve sosyal alanların da olduğu mekânlar kurgulanırken; üst katlara çıkıldığında sessiz çalışma alanları 
oluşturulmuştur  [URL 7]16. Proje, her kullanıcının bireysel özgünlüğünü ve öğrenme şeklindeki farklılıkları 
karşılayacak çözümler üretmeye çalışmaktadır. Mikro ortamlar oluşturarak öğrencilere seçme imkânı tanı-
maktadır. İhtiyaç anında mobilya ve mekân düzenlemesini öğrencilere bırakan esnek tasarımlar yapılmıştır. 
Örneğin mekân dönüşümüne iyi bir örnek olabilecek taşınabilir şişme iglolar17 yapılmıştır [URL 8]18.

Resim 5. İç mekân fotoğrafları, Sol: Çalışma alan kurgusu ve iglolar; Orta: Dijital raflar; Sağ: Serbest çalış-
ma alanları [URL 9]19

Teknolojik entegrasyon da projenin temel unsurlarındandır. Esnek tasarımın bilişim teknolojilerini destekle-
mesi mobilyaların kurgusundan mekânsal boyutta teknoloji ile kurulan ilişkilere kadar birçok yerde hissedil-
mektedir. Örneğin; kullanıcının bireysel çalışmasına destek olabilmek için çalışma alanlarında masa ve san-
dalyelere bağlı prizler, kaynaklara geleneksel erişimi teknoloji ile bütünleştiren ve bu sayede mekânsal tasarruf 
sağlayan kaynağa erişimi bir düğme ile kolaylaştıran dijital kontrollü raflar, sessiz çalışma mekânlarına girer-
ken sessizlik için uyarıcılar, yüksek teknolojili bilgisayarlar vb çok çeşitli dijital alet kullanımı ile teknolojinin 
getirilerinden faydalanılmıştır (Resim 5).  

15  http://www.bdp.com/en/projects/p-z/saltire-centre/
16  https://jiscinfonetcasestudies.pbworks.com/w/page/45407218/Glasgow%20Caledonian% 20University%20-%20Saltire%20Centre
17  Eskimo evlerine iglo denir.
18  http://bid.ub.edu/en/38/bonet.htm
19  https://www.flickr.com/photos/jiscinfonet/sets/72057594135346630/
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Resim 6. Sol: Giriş Kat Planı [URL 10]20; Sağ: Serbest plan üzerinden farklı çalışma fonksiyonlarındaki 
mekânların eskizi [URL 11]21

Planda ve plan eskizinde görüldüğü üzere, aynı kat içerisinde de fonksiyonel çeşitlilik yaratıldığı anlaşılmak-
tadır. Rafların arkasında bireysel çalışma alanları konumlanmış merkeze doğru kullanıcılar arasında etkileşim 
oluşturabilecek ortamlar sağlanmış, sabit elemanların arkasında sessiz çalışma alanları oluşturulurken ön cep-
hedeki bölümlerde sosyal etkinlik alanı ve grup çalışma mekânları kurgulanmıştır. Esnek tasarım sayesinde 
tüm bu fonksiyonların tek katta dahi sağlandığı görülebilmektedir. Saltire Merkezi esnekliği ana teması olarak 
belirlemiş bir merkezdir ve bunu başarılı bir şekilde uyguladığı da görülebilmektedir.

BULGULAR

İki öğrenim merkezinin tasarımında da mimarlar, esneklik temasını en önemli etken olarak kullanmıştır. Esnek 
tasarımın bu merkezlerde kullanımındaki temel mantık, düşey elemanlar, kolonlar ve döşemeler haricinde 
mekân düzenlemesinin kullanıcıya bırakılması olarak söylenebilir.  Bu mantık temelde Le Corbusier’in serbest 
plan ve serbest cephe kavramını tarifler ve Le Corbusier’in bu yaklaşımındaki ilk örneği 1914 yılında tasarladı-
ğı Domino evidir. Domino evinin “tüm öğeleri birbiriyle bağımsız olarak planlanmıştır. Plan organizasyonu iç 
mekânda sonsuz alternatif sunan taşıyıcı sistemden tamamen bağımsızdır. Devamında, Maison Citrohan, 1919-
1922, Villa Savoye (1928-1930), Cité Frugès, Pessac (1924), Immeubles Villas’a (1925), Unité d’Habitation 
(1946-51) yine bu yaklaşımla tasarlanmış esnek yapılardır” (İslamoğlu ve Usta, 2018). Yani, Domino evinin 
‘ilkelliği’, mimarın diğer başyapıtlarının temelini oluşturmuştur. Esnek tasarımın kullanıcıya ve mimara sun-
duğu alternatiflerin en başarılı örneği Le Corbusier’in bu yaklaşımında görülebilmektedir (Resim 7). 

Resim 7. Le Corbusier’in yapıları, soldan sağa: Domino House, Villa Savoye, Unité d’Habitation [URL 
12]22, Cité Frugès, Pessac [URL 13]23

20  http://library.iyte.edu.tr/dosya/kitap/Buildingexperiencepart1.pdf
21  https://nomadrdc.wordpress.com/2011/08/05/bdp-placebook-saltire-centre/
22  https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2019/08/29/ev-bir-makine-midir/
23  https://www.flickr.com/photos/d_tour/14687441925



1004

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Esnek tasarımın, yapıya alternatif sunması ve dolayısıyla mekânın farklı fonksiyonlara yönelik olarak da kul-
lanılabilmesi, incelenen bu iki akademik kütüphane için de kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini esneklik sayesinde 
ön plana çıkarabildiğini göstermektedir. Esnekliğin getirileri olarak, iki merkezde de çok amaçlı kullanım 
alanları, mekân içerisinde mekân oluşumu, farklı katlarda açık plan üzerinden farklı kurgular, tek bir katta açık 
plan içinde birçok fonksiyon kurgusu ve kullanıcının istek ve ihtiyacına yönelik mekân dönüşümü ortak olarak 
görülmektedir. Esnekliğin birçok açıdan kullanıldığı görülmüştür ancak yapı düzeyinde bir büyüme iki kütüp-
hane için de söz konusu değildir. Tanka (2015)’ya göre, binalardaki yapı bileşenlerinin ve strüktürün, ızgara 
sistem gibi bir modülerlik içerisinde tasarlanması, esneklik kavramını taşıyıcı sistem üzerinde de sağlayıp bina 
düzeyinde büyümeye olanak tanıyabilmektedir. Ancak strüktürel ve yapı bileşenleri düzeyinde esnekliğin bu 
yapılarda kullanılması mimarın tercihine bağlı olan bir durumdur.

SONUÇ

Zamanın getirilerine bağlı yenilikler, birçok alanda değişimi ve dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Mimaride de 
yeniliklere bağlı değişimler malzeme, strüktürel sistemler, yapım sistemleri gibi alanlarda etkilerini göster-
mektedir. Zaman durdurulamayacağı gibi, değişimler ve yenilikler de durdurulamaz. Yetersiz görülen veya 
ihtiyaçları karşılayamayan yapıların yıkılıp, çağa uygun yeni yapıların yapılması bir çözüm değildir. Bu ne-
denle mimari tasarım sürecinde, yapıların uzun soluklu kullanımlarının nasıl olacağı yönünde, tasarımın ilk 
sürecinden itibaren düşünülmesi gerekir. Esnek tasarım, değişimi ve dönüşümü desteklemekle birlikte yapılara 
fonksiyonel açıdan uzun soluklu kullanım sağlar. Fiziksel olarak insan yaşamı boyunca var olsa da modern dö-
nem ile birlikte kavramsal olarak da bir yaklaşım oluşturan ve benimsenmeye başlanan esnek tasarımın ortaya 
çıkış sürecine bakıldığında ihtiyaçtan ve gerekliliklerden oluştuğu gözlenmektedir. 

Akademik kütüphanelere bakıldığında en çok gözlenen sıkıntılar kapasite ve hizmet yetersizliğidir. Günü-
müzde kapasite artışından kasıt olarak sadece kullanıcı ve kitap artışından söz edilemez çünkü artık var olan 
kütüphanelere teknoloji entegrasyonu ile kaynaklar için ayrılan bölümlerin farklı fonksiyonlara çevrilmesi ile 
belirli dengeler kurulmaktadır. Ancak bir süre sonra dengelerin değişimi yeniden gözlenmeye başlanacaktır. 
Var olan kütüphanelerde de esnek tasarım uygulaması yapılabilir ancak bu çalışmada tasarım teması esneklik 
olan iki akademik kütüphane incelenmiştir. İki kütüphane için de ilk başta fark edilmesi gereken detay üni-
versite kütüphanesi ismi yerine üniversite öğrenim merkezi adlandırılmasıdır. Çünkü esnek tasarım mimara ve 
kullanıcıya alternatifler sunar. Bu sayede sabit fonksiyonlu mekân kavramı ortadan kalkmaktadır. Teknolojinin 
kitapların yerini alması sonucu kitapların muhafazası en çok tartışılan problemlerden biridir ve incelenen kü-
tüphanelerde, bir kütüphane kitapsız olarak tasarlanırken diğer kütüphane açık plan kurgusu içerisinde elekt-
ronik raflar sayesinde özel bir mekân oluşturmadan, alan kaybı yapılmadan kurgulanmıştır. Sonuç olarak açık 
alan içerisinde çok alternatifli tasarım, akademik kütüphanelerdeki esnek tasarım mantığını göstermektedir ve 
bu sayede de gelecekteki yeniliklere ve değişimlere uzun soluklu uyum sağlayabileceklerdir.
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ÇATI BAHÇELERİNDE KULLANILAN KONVANSİYONEL VE YENİLİKÇİ TAŞIYICI 
SİSTEMLERİN İRDELENMESİ

Ayin BIZHANZAD1, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ2, 

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

Öz: Sanayi Devrimi sonrasında kentleşme olgusuna bağlı olarak kentler her geçen gün daha fazla talep gör-
mekte ve göç hareketleri neticesinde kentlerde nüfus artmaktadır. Bunun sonucunda daha çok çevresel sorunlar 
yaşanmakta ve bun sorunlara çözüm arayışları gerek akademik gerekse uygulama alanlarında aranmaktadır. 
Yoğun kentleşme geçirimsiz yüzeyler olan sert zeminleri, hava kirliliğini ve insan sağlığına zararlı birçok un-
suru artırmaktadır. Bu da yoğun yapılaşma, geniş kaldırım, araç yolları, otoparklar ve minimuma indirgenmiş 
geçirimli yüzey olan yeşil alanlar anlamına gelmektedir. Şehirleşmenin bu noktalara gelmesi sonucu, insanlar 
çalıştıkları ya da yaşadıkları yerden uzaklaşmadan kolayca ulaşabilecekleri kentsel yaşam içinde konforlu 
rekreasyon alanları olarak yeşil alanlar tasarlama ihtiyacı içine girmişlerdir.  Bu arayışların en önemli sonuç-
larından biri çatı bahçeleridir. Çatı bahçeleri tarihi perspektiften günümüze uygulama alanları ve teknikleri 
açısından büyük değişkenlikler göstermektedir. Bu çalışmada çatı bahçelerinin tasarımının değişkenli bir ya-
pıda olması nedeniyle, bu alanlarda kullanılacak yapı materyalleri ve oluşabilecek sorunlar konusunda çeşitli 
çözüm önerileri ortaya konmuştur. Bu bağlamda çatı bahçelerinde geleneksel olarak kullanılan malzemeler ile 
bu malzemelerin detayları ve kullanım şekilleri belirlenmiş, bu malzemelerin avantaj ve dezavantajları, birim 
alanda meydana getirdikleri yükler, kullanım olanakları ve bunların tasarımlara getirdikleri kolaylık ve zor-
luklar ortaya konmuştur. Geleneksel malzemelere ek olarak, yeni gelişmekte olan yapı malzemeleri de detaylı 
olarak araştırılmış ve çeşitli karşılaştırmalarla geleneksel malzemelerden ayrıldıkları özellikleri vurgulanmış-
tır. Bu araştırma ile Türkiye’nin çatı bahçeleri konusunda nerede olduğu konusunda bir fikir sahibi olunması, 
yeni gelişen bu kavrama uluslararası gelişmelerin ışık tutması,  yeni fikir ve teknolojilerin bu şekilde ortaya 
konulması ve uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çatı Bahçeleri, Konstrüksiyon Elemanları, Yapısal Katmanlar, Uygulama Teknikleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Artan nüfus sonucu çatılar ya da terasın çok amaçlı kullanımı ihtiyacını doğurmuştur. Yıllardır insanlar gerek 
ekolojik gerekse estetik amaçlarla  çatı  ve  teras  bahçelerini   kullanmaktadırlar. Çatı bahçeleri, özellikle son 
yıllarda,  değişen  kentin   yapısı  ve   yaşam    şekli  insanları  doğal   ortamdan  oldukça  uzaklaştırmış   ve  yeşil  
alanları  azaltmıştır. Çatı bahçeleri  gerek binalarda gerekse  diğer  mimari    yapılarda  oluşturularak, oluşan   
yeşil  alan  ihtiyacını  doldurmaya  çalışmaktadır. Yapılan   araştırmalar  da,   çatı   bahçelerinin,  bölge  düze-
yinden    bina   ölçeğine   kadar  bazı yararları    saptanmıştır.   Üzerinde   çatı   bahçesi   bulunan  bir   binada  
çatı  sisteminin   ömrü  uzamakta,  ısı  dengesi  dengelemektedir. Çatı   bahçelerinde    kullanılan    malzemeler   
ve   yaklaşımlar   yıllar   içinde   bazı   değişikliklere uğramıştır.  

AMAÇ 

Yeşil   çatıların   kullanımı   oldukça   eski   devirlere   kadar   uzanmakla    birlikte   günümüzün metropol kent-
lerinde, özellikle Türkiye’de kullanımlarının azlığı dikkati  çekmektedir. Çevredeki enerji dengesine olumlu  
katkılarının yanı  sıra uygulama alanlarının henüz tam gelişmemiş  olması, konuyu  araştırmaya  ve  inceleme-
ye değer  kılmaktadır.  Özellikle  son  yıllarda  Türkiye’de  de  artan  oranda  önemsenmeye  başlayan  binalarda  
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enerji  korunumu  ilkesi  ve  buna   ilişkin    çeşitli    sertifikalandırma   sistemlerinde     ( LEED,  BREAM   
vb. )  yeşil   çatılar  önemli  bir  avantaj  taşımaktadırlar.  Tasarım  ve  üretim  sürecinde  rol  alan   kişilerin   
yeşil  çatı   sistemleri  hakkında  fikir  sahibi  olmalarını  sağlamak,   ülke  koşullarına   uygun   bitkilendirilmiş   
sistemleri   tartışmak   ve    bu   konudaki   farkındalığı  arttırmak   gerekmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma 
tarihsel perspektifte ulusal ve uluslararası araştırmalar ve örnekler  üzerinden  yeşil  çatı  sistemlerini  irdeleye-
rek,  sürdürülebilirlik  açısından  avantajlarını  değerlendirmek; Türkiye’deki   uygulamalar   için  bir   altyapı   
oluşturmayı  ve  bu   konudaki  çalışmalara  katkı koymayı hedeflemektedir.

KAPSAM 

Çalışmada tarihsel perspektifte ulusal ve uluslararası araştırmalar ve örnekler  üzerinden  yeşil  çatı  sistemleri-
ni konvansiyonel ve yenilikçi taşıyıcı sistemleri açısından  irdelenerek,  sürdürülebilirlik  açısından  avantajları  
ortaya konulmuş, ardından öneriler getirilmiştir.

YÖNTEM

Çalışma nitel bir araştırma olup veri toplama açısından bakıldığında, tanımlayıcı-analitik yöntemler kullanıl-
mıştır.  Bu araştırmada teorik altyapının kurgulanması için dijital arşiv ve kütüphaneler kullanmış, elde edilen 
bulgular içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

BULGULAR

M .Ö. 2000  yılında  kurulmuş  ve  şu  anda  Irak  olarak bilinen  antik  Sümer şehirlerinden  Ur’un  büyük  ziggurat  
ve  ibadethanelerinden  “çatı  bahçesi” fikri ortaya  çıkmıştır. Asma bahçeleri   fikri   yapı  itibariyle  Ziggurat   
formundan gelişmiştir. Mezopotamya’daki  konutlar genelde tek katlı  ve  düz   çatılı olup bu  çatı  şeklindeki  
teraslar,  dış  yaşama  mekanının bir kısmı olarak düşünülmüştür. Mabet mimarisi burada oldukça  önemlidir.  
Bütün   mabetler   yapı   itibariyle   rampa   ve    basamaklarla  çıkılan   piramit  şekli  teşkil  eden   teraslardan 
oluşturulmuştur. “Ziggurat Formu”  adı   verilmekte  olan  ve  suni  tepelerden  oluşan  yapı,  genellikle   yedi   
katlı   inşa  edilir   ve   yedi  farklı   renge  boyanırdı.  Eski   yurtları   olan   Orta  Asya’da , bu suni tepeler, Gök 
Tanrısına ulaşmak için , yüksek tepelerde   dua   eden  Sümerlerin,  düzlük olan Mezopotamya’da  geliştirdikleri  
bir modeldir  (Uzun, 2002; Osmundson,  1999). İngiliz arkeolog  Sir Leonard  Wooley’in 1920’lerin başlarında 
yaptığı kazılar  sırasında,  büyük  ağaçların, kulelerin üç kat üzerindeki teraslarda yetiştiğini keşfetmiştir. Bu   ku-
leler   moloz    veya   topraktan yapılmış ve   sağlam   bir  yapıya  sahip  olduklarından,  gerçek   bir teras bahçesi 
olarak kabul edilmemiş ve ziggurat bitkilendirmesi olarak adlandırılmıştır (Ercan,  1992).

1500   yıl sonra, bugün  dünyanın   yedinci  harikası  olarak  bilinen ,  Kral  Nebuchaddnezzar’ın    başkentteki   
özel   tasarlanmış    güney  kalesinin   terasında  karısı  Semiramis için inşa ettirdiği Babil’in  Asma  Bahçeleri, 
gerçek   teras   bahçesi  olarak yapılmıştır (Osmundson,  1979). Mezopotamya’da yapı malzemesi olarak kul-
lanılabilecek taş  olmaması   nedeniyle     kerpiçin   içine  katran   katılıyor   ve   bu  sayede  bahçeler kat  kat  
yapılıyordu. Yıllar  sonra   Yunan   medeniyetlerinde  saksı  ve  kap   içerisinde   yapılan   bahçecilik   oldukça  
yaygınlaşmıştır. Roma’da   atriumların   ve   açık   peristillerin   gelişmesi  ortaya   çıkarak, evin   bahçeye  doğru  
yayılışı   fikrini  destekler.  Bu   Roma  düşüncesinin,  batı  dünyada   bahçeleri   üzerinde   geniş etkisi  olmuş  ve  
özellikle   Rönesans   bahçelerinin   teraslarında,  gelişiminin   zirve  noktasına ulaşmıştır. (Uzun, 2002)

1867 Paris Dünya Sergisi çatı peyzajı tasarımında bir dönüm  noktası  oluşturmuştur.  Fransa’da  ise  Le  Cobu-
sier  çatı  ve  teras  bahçelerinin  en  büyük  öncüsü  olmuştur. Le   Corbusier,  yapılarında   küp   modelinden   
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yola   çıkmış   ve   çatıyı   bir   bahçe  alanı  olarak keşfetmesinde   de   yine   bu   modelden   yararlanmıştır.   
Yapılarının   en   üstünde   bir   çatı  bahçesinin    eklenmesi  de,  onun   güneşe  ve  ışığa  açıldığı,  yalnızca   
o  yapıya  ait   bir  gök  görünümünün   olduğu   anlamına  gelir.  Yapının  tamamı  taşıyıcı  ayaklar  üstünde   
(pilotiler) yükseltilerek,  hem manzaradan  en iyi şekilde  faydalanması  hem  de  sorunun  estetik  açıdan  en  
iyi   çözümü  sağlanmıştır.

Çatı bahçeleri 1960’lardan beri dünyanın her yerinde yayılmaktadır. Modern  “yeşil  çatı”  teknolojileri   ise  
30  yıl  kadar  önce   Almanya’da ortaya  çıkmıştır.  Şu  an  Avrupa’da  ve  son   5-6   yıldır  da  Amerika’da   
çok  beğenilmektedir (Brindera, 2001). Yüzyıllardır   Yeşil   çatı  yapıları     kullanılmaktadır  ve  bu  yapıların   
tarihi  18.  yüzyılda   Kuzey Avrupalı  kaşiflerin  evlerinde  ısı  kontrolü yapmak ve  kasabalarındaki   yüzey-
sel   akışı  kontrol  etmek  amacıyla  kullanmasına  kadar  uzanmaktadır (Peck, 2001).  Çağdaş  yeşil  çatıların  
ilham  kaynağı ise İzlanda’dır. Yüzyıllardır çim çatılar  ve  duvarlar  İzlanda’da kullanılmaktadır. Bu sayede 
İskandinavya’da çim çatılar çok popüler hale gelmiştir (Brindera, 2001).

Çatı  bahçelerinde  kullanılan  malzemeler  yıllar  içerisinde  büyük  değişikliklere   uğramışlardır.  2.  Dünya  
Savaşı’nın  hemen   öncesinde  ya da  savaşın  hemen  ardından,  1930 – 1950  yılları arasında yapılan çatı 
bahçeleri, modern çatı bahçeleri olarak kabul edilebilirler. Bu  çatı  bahçelerinin  su  yalıtımları,  drenaj  taba-
kaları  ve  yetişme  ortamlarında, günümüzde  kullanılmayan birçok malzemeye rastlamak mümkündür.  Bu  
bahçelerde  kullanılan  su  yalıtımı, çok  katmanlı  su  yalıtım  örtüleri  olarak adlandırılan, iki kat sıcak asfalt  
bitüm  arasında ,  asfalt  emdirilmiş ve hafifçe   üst  üste   getirilmiş  keçe  örtülerden  oluşmaktadır ancak daha  
yeni  çatı bahçelerinde sorunlar ortaya çıkmıştır. Daha eski çatı bahçelerinin  neden  daha  başarılı  olduğu  
ve  çok  katmanlı   örtülerin  üzerinde   bulunan  daha   yeni   çatı   bahçelerinin   neden  başarısız  olduğunu  
belirlemek  oldukça  zordur. 

Çok katmanlı  su yalıtım  örtülerinin  diğer  bir  özelliği de, ne  yazık ki  çatı  bahçelerinin   altında büyük  so-
runlara  yol açmalarıdır. Bunun nedeni, asfalt  bitümün  organik madde olması  ve  bu  yüzden bazı bitkilerin 
köklerinin bu materyalden beslenmeye  ve  bu  malzemenin içine işlemeye meyilli olmasıdır. Bu yüzden de su 
yalıtımında sızdırmalar meydana gelmektedir. Su  yalıtımı  dışında, drenaj  katmanları da yıllar içinde değişik-
liğe  uğramıştır. Klasik  sistemde,  drenaj sistemi olarak çakıl  kullanılmaktadır. Yer  seviyesindeki  bahçelerde  
kullanılan  yönteme benzer şekilde oluşturulan bu drenaj sisteminde, çakıl yada benzeri maddelerin  çatıya  
çok fazla  yük  bindirdiği  ortaya  çıkmıştır. Özellikle   çatı   bahçesi  yapılması  önceden   planlanmamış  alan-
larda,  sonradan  çatı  bahçesi  yapılmasına  karar verildiğinde çakıl dolgu yapılması problem yaratmaktadır 
(Osmundson,  1999).

Modern zamanda kullanılan ilk drenaj malzemeleri çakıl, kaya parçaları ve tuğla  kırıklarından  oluşmaktadır. 
Zaman geçtikçe,  çatı bahçesi  tasarımcıları, diğer amaçlar  için  tasarlanmış ve çatı  bahçelerine başarıyla uyum 
sağlayan ürünleri keşfetmişlerdir. Çatı bahçelerinde, filtre  sisteminin  bir  ihtiyaç  olduğunun  anlaşılmasının 
ardından, hafif, kök geçirimsiz,  ucuz,  kurulumu  kolay  ve  kalıcı   bir   malzeme  bulunması   zorunluluğu   
ortaya  çıkmıştır.  1960’larda,  izolasyon  için  geliştirilen   bir  malzeme  olan  tabaka  halindeki   fiberglas 
örtüsü, filtre örtüsü olarak kullanılan ilk malzemedir. 

SONUÇ

Son    yıllarda   çatı  bahçeleri,  inşaat   yada  peyzaj   sektöründen   ayrılarak   başlı   başına  bir uzmanlık   dalı   
haline  gelmiştir.  Çatı bahçelerinde  her  geçen  gün  daha  hafif ve  daha dayanıklı birçok yeni malzeme ve 
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yeni teknikler ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de çatı bahçeleri ile ilgili  ürünler  halen  çok  geniş  bir yelpazede 
olmamakla beraber, çatı  bahçeleri  konusu  inşaat  sektörüyle     yakından    ilgili    olduğunda,   bazı     mal-
zemelere    bu    kapsamda    kolayca ulaşılabilmektedir.  

Çatı   bahçelerinde,   sadece   tek    malzeme   üreten  ( su   yalıtımı   yada  drenaj  örtüsü   gibi )  firmalar  olduğu   
gibi,  doğrudan   doğruya  sistem  oluşturan  ve  bu  sisteme   ait  her  parçayı üreten   firmalar   bulunmaktadır.  
Ancak   farklı  firmalardan  gerekli  malzemeler   alınarak  da bir   sistem  oluşturmak   mümkündür.  Burada  
önemli   olan,  bahçenin   kullanım   amacı   ve tipidir.   Bu   sistemler   genellikle   bitkilendirme tiplerine   göre   
oluşturulmuştur. Ayrıca bahçenin kullanım yoğunluğu da önem taşımaktadır. Çatı  bahçelerindeki   sistem  ve  
malzemelerde,   deney  ve  gözlemler  çok  önem  taşımaktadır.  Bu  malzemeler  belli  yük,  hava  şartları,  su,  
bitki  kökleri  ve   daha  birçok   etken  altında belli bir süre sağlam ve işlevlerini yerine getirebilir durumda 
kalmalıdırlar. Özellikle  su  yalıtımı  çok   önemlidir.  Su   yalıtım  tabakasının   zarar   görmesi   ve  su   sızdır-
ması   halinde   binanın  yapısal  tabakası  da  zarar  görecektir.  Sızan  sular,  beton  tabakada  korozyona  ve  
çatlamalara neden olacaktır.

Üzerine inşa edileceği çatı da olduğu gibi çatı bahçesi de katmanlardan oluşmaktadır. Çatı  sistemi  nasıl  al-
tındaki  binaya  sıkıca  bağlıysa,  çatı  bahçesi  de  üzerinde bulunduğu çatı  sistemine  sıkıca  bağlıdır.  Çatı  
bileşenlerinde  oluşacak  ciddi  bir  hata,  koruduğu binaya nasıl pahalı ve önemli bir zarar verecekse, bahçe 
bileşenlerindeki  ciddi bir hata  da  çatıya  bu  tip  bir  zarar   verecektir.  Dolayısıyla,  bu  malzemeleri  seçerken  
ve  yerleştirirken   en  yüksek  kalite standardı aranmalıdır.
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HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: LEED SERTİFİKASI 
ÇERÇEVESİNDE HAVALİMANI TERMİNALLERİNİN İRDELENMESİ

FİGEN ÇELİK¹, Prof. Dr. Ş. TÜLİN GÖRGÜLÜ²

1Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İnsanların en kısa sürede bir yerden başka bir yere ulaşmasını sağlayan havacılık sektörü her yönü ile 
küresel gelişmenin önemli bir aktörü haline gelmiştir. Diğer ulaşım modlarına göre yolcu ve kargo taşımacı-
lığı istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürürken günümüzde havacılık sektöründeki toplam harcama küresel 
GSYH’nın yüzde 1’ine eşit bir düzeye gelmiştir24. Sektörün aynı zamanda turizm, ticaret, hizmet, pazarlama 
ve yabancı yatırım sektörlerini de desteklediği düşünülürse ulaştırma modları arasındaki önemi anlaşılmakta-
dır. Öte yandan, sektör sosyo-ekonomik yararlar sağlarken çevreye etkisi tartışılmaktadır. Havacılık sektörü bu 
imajları yok etmek amacıyla “Yeşil Yapı” sertifikasyonuna önem vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; 
havalimanı terminal yapılarının tasarımının sürdürülebilir havacılık bileşeni olarak ele alınmasının önemini 
vurgulamaktır. Yakın zamana kadar tasarım ayağı zayıf bırakılsa da günümüzde havacılık otoritelerince “yeşil 
havalimanı tasarım kılavuzları” oluşturulmaya başlanmış ve ne inşa edildiğinden çok nasıl inşa edildiği önem 
kazanmıştır. Bu tasarım kılavuzlarının temellerini LEED sertifikası üzerine kurmaları, dünyada ve Türkiye’de 
en yaygın olarak kullanılan yeşil yapı sertifikasyon sistemlerinden biri olması nedeniyle LEED Sertifika Siste-
mi araştırma konusu olarak seçilmiştir. LEED sertifikası alan terminaller kategorilerinde ilk olmaları nedeniyle 
seçilerek,  karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Sonuç olarak; bu çalışmada havalimanlarında tercih edilmesi 
gereken amaç ve hedefin, sadece işletme boyutunda değil, planlama ve yapım süreciyle beraber bir bütün ol-
ması gerektiği, havalimanlarında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesini temin ve tesis etmek için “çevre için ta-
sarım” yaklaşımı ile tasarlanması ve sürdürülebilir yapım uygulamaları yaklaşımları ile inşa edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, tasarım unsurunu da sürdürülebilirliğin bir unsuru olarak ele alması nedeniyle 
benzerlerinden ayrılacağı ve daha sonra bu konuda çalışma yapacaklara kaynak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir havacılık, Yeşil Havalimanı, LEED sertifikası, Havalimanı yolcu terminali, 
Sürdürülebilirlik, Çevreye duyarlı tasarım.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde uzaklık tanımaksızın ülkeler arasında teknik, ekonomik, finansal, ticari, işletmecilik ve kurumsal 
konularda işbirlikleri gerçekleştirilmesinde, insanların veya üretilen bir ürünün güvenli ve konforlu bir şekilde 
en kısa süre içerisinde bir yerden başka bir yere taşınmasının sağlanmasında havayolu taşımacılığının rolü çok 
büyüktür. 

Bilişim sektörünün ardından teknolojik gelişmelerin hem öncüsü hem de öncelikli uygulayıcısı olması dolayısı 
ile ulaşım modlarının içerisinde en yüksek maliyetli olanı da havacılık sektörüdür. Bunun yansıması olarak 
havalimanı yatırımları çok pahalı, başkaca amaçla alternatif kullanımı olmayan yatırımlar olduğundan, kısıtlı 
olan kaynakların en etkin biçimde değerlendirilmesi amacıyla planlama, yapım ve işletiminde; sürdürülebilir-
lik yaklaşımlarına, sürdürülebilir planlama ve yapım uygulamalarının kullanılmasına gereksinim duyulmak-

24  OECD Proceedings TOWARDS SUSTAINABLE TRANSPORTATION The Vancouver Conference, 24-27 Mart 1996, 
Vancouver, British Columbia.
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tadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına yönelen havacılık otoriteleri sertifika sistemleri ile bu yetkinliklerini 
tescillemek istemektedirler.

AMAÇ 

Sürdürülebilir gelişme kavramının bugün en yaygın haliyle kullanılan tanımı; gelecek nesillerin ihtiyaçla-
rından ödün vermeden bugünün toplumunun kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini sağlama stratejileri ve 
ilkeleridir, şeklindedir. Bu kavramın 1987’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı (UNCED) 
Raporu (Brundtland Komisyonu Raporu) ile gündeme gelmesi ve akabinde 1992’de Rio de Janerio’da düzen-
lenen UNCED’nda çeşitli sektörlerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinin onaylanması doğrultusunda 
“sürdürülebilir ulaşım” kavramı şekillenmiştir. 1996 yılında Sürdürülebilir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşıma Doğru Konferansı bildirgesinde ise “çevresel 
sürdürülebilir ulaşım”, insan sağlığını ve ekosistemleri tehlikeye atmayan, yenilenebilir kaynaklarını yenileme 
oranlarından daha düşük miktarlarda kullanarak insanların hareket ihtiyaçlarını karşılayan ve yenilenemeyen 
kaynakları, yenilenebilir olanların gelişim hızından daha düşük miktarlarda kullanan ulaşım türü olarak ta-
nımlanmaktadır. Aynı konferansta sivil havacılık sektörünün de sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi tartışılarak 
“sürdürülebilir havacılık” kavramı belirginleşmeye başlamıştır.

Yolcu ve yük taşımaya yönelik birbirine bağımlı faaliyetlerin ve birimlerin oluşturduğu sistem olan havayolu 
ulaştırması sektörü; havalimanı yapımı, havalimanı işletmeciliği, havayolu işletmeciliği, hava seyrüsefer ve 
hava trafik kontrol hizmetleri, yer ve ikram hizmetleri, eğitim, bakım, ilgili alt ve üst yapılar ve diğer havacılık 
faaliyetleri ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kurallara göre koordinasyonu ve denetimini kapsamaktadır. 
Sektör bir yandan diğer sektörleri de tetikleyerek sosyo-ekonomik yararlar sağlarken bir yandan da çevreye 
etkisi tartışılmaktadır. Sektörün sürdürülebilirlik yaklaşımları ve çalışmalarına yönelik yapılan literatür tara-
masında çoğunlukla karbon salınımı ve gürültü üzerinde çalışıldığı görülmüştür. Oysa bu kadar geniş bir alana 
sahip olan sektörde tercih edilmesi gereken amaç ve hedef sadece işletme boyutunda değil, planlama ve yapım 
süreciyle beraber bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Yakın zamana kadar tasarım ayağı zayıf bırakılsa da günümüzde havacılık otoritelerince “yeşil havalimanı 
tasarım kılavuzları” oluşturulmaya başlanmış ve ne inşa edildiğinden çok nasıl inşa edildiği önem kazanmıştır. 
Bu tasarım kılavuzlarının temellerini LEED sertifikası üzerine kurmaları, dünyada ve Türkiye’de en yaygın 
olarak kullanılan yeşil yapı sertifikasyon sistemlerinden biri olması nedeniyle LEED Sertifika Sistemi araştır-
ma konusu olarak seçilmiştir. LEED sertifikası alan terminaller kategorilerinde ilk olmaları nedeniyle seçile-
rek, tasarımcılara yol göstermesi amacıyla terminallerin öne çıkan özellikleri, sertifika almalarında etkili olan 
tasarım kriterleri ve stratejileri belirlenmiş, bu özellikler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışma ile 
birlikte; havalimanı terminal yapıları tasarımının sürdürülebilir havacılığın bir bileşeni olarak ele alınmasının 
önemini vurgulanmaktadır.

KAPSAM

Havalimanlarının üstyapı tesislerinden havalimanı yolcu terminali “Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası 
işlemleri yapılan, bünyesinde hava ulaştırma hizmeti ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesislerini bulunduran bina 
veya binalar grubu” olarak tanımlanır.  Yolcu terminallerinin ana amacı ulaşım modunun karadan havaya ya 
da tam tersi yönde en verimli şekilde sağlanmasıdır (Kazda ve Caves, 2007). Havalimanları değişen teknoloji, 
güvenlik ihtiyaçları, artan talep ve kullanıcı sayısı vb. nedenlerle devamlı değişen ve gelişen sistemler oldu-
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ğundan, makul bir maliyetle fonksiyonellik, maksimum işletim verimi, yolcu rahatlığını temin edecek şekilde 
ve gelecekteki genişlemeler de düşünülerek planlanmalıdır. 

Tasarım süreci sırasında alınan kararlar, binanın kullanım ömrü boyunca sergileyeceği performansı belirle-
mekte, sürdürülebilir tasarım kriterleri göz önüne alınmadan gerçekleştirilen her bina, toplam yaşam döngüsü 
maliyetini % 20 oranında düşürme şansını kaybetmektedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere havalimanı içerisinde 
en çok enerji tüketen yapı terminal binasıdır. Bu sebeple, terminal binalarında enerji tüketimlerinin ve çevresel 
etkilerin minimize edilebilmesi için önlemlerin tasarım sürecinin ilk aşamalarında alınmaya başlanması, diğer 
bir deyişle sürdürülebilir tasarım anlayışıyla tasarlanmaları büyük önem taşımaktadır. 

Şekil 1 Havalimanı kompleksi içerisinde enerji tüketimi dağılımı (https://www.mdpi.com/2071-
1050/9/10/1849)

Havalimanı sürdürülebilirliği konusunda çalışan, havacılık otoriteleri, havalimanı işletmeci kuruluşları, ku-
rum veya gruplarca mevcut havalimanlarında ve yeni yapılacak havalimanlarında kullanılmak üzere tasarım 
kılavuzları hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar incelendiğinde, kılavuzlarda yer alan ana başlıkların genellikle benzer 
oldukları ve çıkış noktasının da LEED puanlama sistemi olduğu gözlenmektedir.

Açılımı “Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik” olan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Kon-
seyine (USGBC) bağlı alt çalışma komiteleri tarafından binaların sürdürülebilirlik performanslarını bir puan-
lama sistemi ile ölçüp değerlendirerek, sınıflandırmak amacıyla oluşturulmuştur. USGBC’ye göre LEED’in 
hedefleri, Yeşil Bina’yı tanımlamak için genel geçer ölçme standartları oluşturarak bütünsel bir bina tasarım 
yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel liderlik oluşturmak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın 
yararları konusunda tüketici bilincini arttırmak olarak belirtilmiştir (www.usgbc.org). 

Havacılık sektörü incelendiğinde LEED sertifikalı tesis ve yapıların sayısının gittikçe arttığı gözlemlenmek-
tedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 50 ve dünya genelinde 40’tan fazla LEED sertifikası almış 
havalimanı projesi yer almakta 25 olup, sertifika almış toplam 201.4 milyon m² alan içerisinde başta terminal 
binaları olmak üzere, kontrol kuleleri, araba kiralama birimleri, hangarlar, hoteller, ofisler, otoparklar ve des-
tek üniteleri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında LEED sertifikası alan terminaller sertifikalarda ilk olmaları 
yönüyle seçilerek incelenmiştir (Tablo 1). 

25  (https://readymag.com/usgbc/transportation/projects1/).
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Tablo 1 Çalışma Kapsamında İncelenen Terminaller.

TERMİNALİN ADI Tasarım Firması Şehir/Ülke Sertifika 
Derecesi/ Tarih

Page Field Genel Havacılık 
Terminali 

Schenkel Shultz Mimarlık Florida/
Amerika

Sertifika
Mayıs 2012

Sacramento Uluslararası 
Havalimanı Ter. B 

Fentress Architects + 
Corgan

Sacramento/
Amerika

Gümüş
Nisan 2012

San Francisco  Uluslararası 
Havalimanı Terminal 2 

Gensler Mimarlık San 
Francisco/
Amerika

Altın
Ekim 2011

San Diego Doğu Terminali  HNTB Corporation San Diego/
Amerika

Platinyum
Nisan 2014

Adnan Menderes Havalimanı 
Ter. Binası 

Hazan Mimarlık İzmir/
Türkiye

Gümüş
Aralık 2015

YÖNTEM

Sürdürülebilir havalimanı terminali tasarımına yönelik bir bilgi tabanının oluşturulması ve bu bağlamda ta-
sarım, mimari ürün değerlendirmesi ve iyileştirmesi süreçlerinde kullanılabilecek bir karar verme modelinin 
geliştirilmesinin hedeflendiği bu çalışmada literatür tarama yönteminden faydalanılmıştır. Sürdürülebilir mi-
marlık ve tasarım, sürdürülebilir havacılık, havalimanı terminal binası tasarımı konularıyla ilgili makale, kitap, 
tez çalışması, internet kaynakları, tasarım kılavuzu ve kontrol listeleri vb. gibi kaynaklar incelenerek çalışma 
kapsamında ele alınan konular araştırılmıştır. Havalimanı tasarımı üzerinde başlıca kaynak kitaplar, IATA, 
ICAO gibi havacılık otoritelerinin tavsiye kararları temel kaynaklar olarak kullanılmıştır. LEED sertifikası 
alan terminaller karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

BULGULAR

Sürdürülebilirlik uygulamalarının başarılı olması için uygulamaya planlama ve tasarım aşamasında başlanarak 
inşaat, işletme / bakım ve yıkım/yeniden kullanım evresine kadar uygulamalar devam etmelidir.  Bu açıdan 
incelendiğinde Tablo 2’de yer alan sertifikalı terminallerde öne çıkan kavramlar LEED v2.2 (NC)  sertifikası-
nın; Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites), Su Verimliliği (Water efficiency), Enerji ve Atmosfer (Energy 
and Atmosphere), Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources), İç Mekân Kalitesi (Indoor air quality) ile 
Tasarım ve Yenilik (Innovation and Design) ana başlıkları altında değerlendirilmiştir. 
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Tablo 2 Ana başlıklara göre puanlama karşılaştırılması

Sürdürülebilir 
Araziler

S u 
Verimliliği

Enerji ve 
Atmosfer

Malzemeler 
ve Kaynaklar

İç Mekan 
Kalitesi

Tasarım ve 
Yenilik

TOPLAM

Page Field Genel 
Havacılık Terminali

12/26 5/10 3/35 6/14 6/15 1/6 33/69

Sacramento Ua. Hv. 
Terminal B Binası 

4/14 3/5 6/17 5/13 10/15 5/5 38/69

San Francisco Ua. Hv.  
Terminal 2 Binası 

5/14 4/5 15/17 5/13 9/15 5/5 40/110

San Diego Doğu 
Terminali  

9/14 3/5 17/17 7/13 11/15 5/5 52/69

Izmır Adnan Menderes 
Hv. Terminal Binası 

20/26 8/10 7/35 7/14 5/15 6/6 56/110

Sürdürülebilir Araziler: Çalışma kapsamında incelenen havalimanları mevcut terminallerin yıkılıp yeniden 
inşa edilmeleri ve halihazırda altyapının tamamlandığı arazilerde konumlanmaları nedeniyle Arazi Seçimi, 
Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık puanlarını tam almıştır. Sacramento Havalimanı B Ter-
minali, San Francisco Uluslararası Terminali ve San Diego Doğu terminali 9/11 saldırılarından sonra doğan 
yeni ek güvenlik önlemleri nedeniyle yenilenme ihtiyacı neticesinde ve Page Field Genel Havacılık Terminali, 
bulunduğu ekonomik ve sosyal çevreye pozitif ekonomik etki amacıyla yenilenmiştir. Page Field Genel Hava-
cılık Terminali, havalimanına alternatif ulaşım ve otopark yönünden yetersiz kalırken, Sacramento Havalimanı 
B Terminali toplu taşıma erişim özellikleri fazla olduğundan Alternatif Ulaşım Toplu Taşım Erişimi puanını 
tam almıştır. San Francisco Uluslararası Terminali ise hem toplu taşımanın yoğun olarak kullanılması hem de 
Hybrid araçlara park kolaylığı sağlaması yönünden olumlu değerlendirilmiştir.  Page Field Genel Havacılık 
Terminali ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda pist, taksi yolları ve apron alanları arasında yağmur suyu 
filtre sistemi yer almaktadır (SSc6.2 Stormwater design -quality control). Ayrıca Page Field Genel Havacı-
lık Terminali’nde uçak yıkama kısmında su ve yağ ayrımı yapılmıştır. Sacramento Uluslararası Havalimanı 
Terminal B Binası girişinde yer alan 3,6 ha asfalt alanın sökülerek yerine yerel bitkiler ile yeniden peyzaj 
düzenlemesi yapılması olumlu görülerek Arazi Geliştirme – Açık Alanların Artırılması’ndan tam puan almıştır.

Su Verimliliği: Genel olarak havalimanlarında kuraklığa dayanabilen ve fazla su istemeyen yerel peyzaj bit-
kileri kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu yapılar Havalimanı olduğu için vahşi yaşamı çekmeyen 
bitkiler tercih edilmiştir. Sacramento Uluslararası Havalimanı Terminal B Binası, San Francisco Uluslararası 
Havalimanı Terminal 2 Binası ve San Diego Doğu Terminali’nde gri suyun kullanımı ve düşük akımlı tuvalet-
ler ile sensörlü su armatürleri ortak özellik olarak kullanılmıştır. San Diego Doğu Terminali’nde % 40 daha az 
su kullanan tesisat elemanları sayesinde yılda 4 milyon galon su tasarrufu sağlandığı belirtilmiştir. Söz konusu 
terminal Su Kullanımının Azaltılması puanlarını tam olarak almıştır. Sacramento Uluslararası Havalimanı’nda 
çalışanlar için su tasarrufu bilinci eğitimleri verilerek özellikle Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele bi-
riminde cihaz testleri ve itfaiyeci eğitimi için kullanılan suyun kullanımını yaklaşık % 75 oranında azaltmıştır.
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Tablo 3 Puanlamaların Alt Başlıklara Göre Karşılaştırılması.

LEED Puan Tablosu

Sacramento 
Int.                                      
Airport 

SFO 
Terminal 2

Page Field 
General                   
Aviation Terminal

San Diego-
Terminal 2 
West Expansion

İzmir Adnan 
Menderes 
Airport Terminal

Sürdürülebilir Araziler 4/14 5/14 12 / 26 9/14 20 / 26
SSc1 Arazi Seçimi 1/1 1/1 1 / 1 1/1 1 / 1
SSc2 Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık 0/1 0/1 5 / 5 0/1 5 / 5
SSc3 Arazinin Yeniden Kullanımı 0/1 1/1 0 / 1 1/1 0 / 1
SSc4.1 Alternatif Ulaşım Toplu Taşım Erişimi 1/1 1/1 0 / 6 1/1 6 / 6
SSc4.2 Alternatif Ulaşım Bisiklet Parkı ve Soyunma Odaları 0/1 0/1 1 / 1 0/1 1 / 1
SSc4.3 Alternatif Ulaşım – Düşük Emisyonlu, Yakıt – Verimli Araçlar 0/1 1/1 3 / 3 1/1 3 / 3
SSc4.4 Alternatif Ulaşım Otopark Kapasitesi 0/1 1/1 0 / 2 1/1 2 / 2
SSc5.1 Arazi Geliştirme – Doğal Yaşamı Korumak ve Geliştirmek 0/1 0/1 0 / 1 1/1 0 / 1
SSc5.2 Arazi Geliştirme – Açık Alanların Artırılması 1/1 0/1 0 / 1 0/1 0 / 1
SSc6.1 Akış Suyu Yönetimi Miktar Kontrolü 0/1 0/1 0 / 1 0/1 0 / 1
SSc6.2 Akış Suyu Yönetimi Kalite Yönetimi 0/1 0/1  1 / 1 1/1  0 / 1
SSc7.1 Isı adası Etkisi – Çatı Harici 1/1 0/1  0 / 1 1/1  1 / 1
SSc7.2 Isı Adası Etkisi – Çatı 0/1 0/1 1 / 1 1/1 1 / 1
SSc8 Işık Kirliliğinin Azaltılması 0/1 0/1 0 / 1 0/1 0 / 1
Su Verimliliği 3/5 4/5 5 / 10 3/5 8 / 10
WEc1.1 Su Verimli Peyzaj Uygulaması - %50 azalma 1/1 1/1 2/4 1/1 2/4
WEc1.2 Su Verimli Peyzaj Uygulaması 0/1 1/1 *** 0/1 ***
WEc2 Yenilikçi Atık su Teknolojileri 0/1 0/1 0/2 0/1 2/2
WEc3.1 Su Kullanımının Azaltılması -%20 azalma 1/1 1/1 3/4 1/1 4/4
WEc3.2 Su Kullanımının Azaltılması -%30 azalma 1/1 1/1 *** 1/1 ***
Enerji ve Atmosfer 6/17 15/17 3/35 17/17 7/35
EAc1 Optimum Enerji Performansı 3/10 8/10 7/19 10/10 4/19
EAc2 Yenilenebilir Enerji 0/3 3/3 0/7 3/3 0/7
EAc3 Gelişmiş İşletmeye Alma 1/1 1/1 0/2 1/1 0/2
EAc4 Geliştirilmiş Soğutucu Yöntemi 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2
EAc5 Ölçüm ve Doğrulama 0/1 1/1 0/3 1/1 1/3
EAc6 Yeşil Enerji Kullanımı 1/1 1/1 0/2 1/1 0/2
Malzeme ve Kaynaklar 5/13 5/13 6/14 7/13 7/14
MRc1.1 Binanın Tekrar Kullanımı, Mevcut Duvarlar, Zemin ve Çatı 0/1 0/1 0/3 0/1 0/3
MRc1.2 Binanın Tekrar Kullanımı, Mevcut İç Yapısal Olmayan Elemanların
Yeniden Kullanılması 0/1 0/1

0/1
0/1

0/1

MRc2 İnşaat Atık Yönetimi 0/1 0/1 2/2 0/1 2/2
MRc3 Malzemelerin Yeniden Kullanımı 1/1 1/1 0/2 1/1 1/2
MRc4 Geriye Dönüştürülmüş İçerik 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2
MRc5 Yerel Malzemeler 0/1 0/1 1/2 0/1 2/2
Malzeme ve Kaynaklar CONTINUED CONTINUED CONTINUED CONTINUED CONTINUED
MRc3.2 Malzemelerin Yeniden Kullanımı- 10% 0/1 0/1 *** 0/1 ***
MRc4.1 Geriye Dönüştürülmüş İçerik - 10% 2/1 2/1 *** 2/1 ***
MRc4.2 Geriye Dönüştürülmüş İçerik - 20% 0/1 0/1 *** 0/1 ***
MRc5.1 Yerel Malzemeler - 10% 1/1 0/1 *** 1/1 ***
MRc5.2 Yerel Malzemeler - 20% 0/1 0/1 *** 1/1 ***
MRc6 Hızla Yenilenebilir Malzemeler 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1
MRc7 Sertifikalı Ahşap Kullanımı 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1
İç Mekan Kalitesi 10/15 9/15 6/15 11/15 5/15
EQc1 Taze Hava Girişinin İzlenmesi 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1
EQc2 Arttırılmış Havalandırma 0/1 1/1 0/1 0/1 1/1
EQc3.1 İnşaat İç Hava Kalitesi Yönetim Planı İnşaat Sırasında 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
EQc3.2 İnşaat İç Hava Kalitesi Yönetim Planı Kullanım Öncesinde 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1
EQc4.1 Düşük Emisyonlu Malzemeler – Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık
Elemanları 1/1 1/1

1/1
1/1

1/1

EQc4.2 Düşük Emisyonlu Malzemeler – Boya ve Kaplamalar 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
EQc4.3 Düşük Emisyonlu Malzemeler – Zemin Sistemleri 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1
EQc4.4 Düşük Salınımlı Malzemeler - Kompozit Ahşap ve Agrifiber
Ürünler 1/1 0/1

1/1
1/1

0/1

EQc5 İç Ortam Kirletici Kaynak Kontrolü 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1
EQc6.1 Denetlenebilir Sistemler - Aydınlatma 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1
EQc6.2 Denetlenebilir Sistemler – Termal Konfor 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
EQc7.1 Termal Konfor – Tasarım 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1
EQc7.2 Termal Konfor – Doğrulama 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1
EQc8.1 Gün Işığı ve Manzara – Gün Işığı mekanın 75% 75'i 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
EQc8.2 Gün Işığı ve Manzara – Gün Işığı % 90'ı 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1
Tasarımda İnovasyon 5/5 5/5 1/6 5/5 6/6
IDc1 Tasarımda İnovasyon 4/4 4/4 0/5 4/4 5/5
IDc2 LEED Akredite Uzmanı 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Bölgesel Öncelik Kredileri *** *** 1/4 *** 2/4
EAc1 Optimum Enerji Performansı *** *** 0/1 *** 1/1
MRc5 Yerel Kaynaklar *** *** 0/1 *** 0/1
SSc2 Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık *** *** 1/1 *** 1/1
WEc2 Yenilikçi Atık su Teknolojileri *** *** 0/1 *** 0/1
TOPLAM 33/69 38/69 40/110 52/69 56/110
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Enerji ve Atmosfer: Fotovoltaik güneş panelleri, sensörlü ve enerji verimli aydınlatma elemanları, bina oto-
masyon sistemleri tüm havalimanlarında ortak olarak kullanılmaktadır. San Diego Doğu Terminali’nde güneş 
panelleri binanın % 12.5 elektrik ihtiyacını karşılamakta ve 2.3 milyon kilowatt enerji tasarrufu sağlamaktadır 
ve “Enerji ve Atmosfer” başlığından tam puan almıştır. San Francisco Uluslararası Havalimanı Terminal 2 
Binası’nda % 20 daha az enerji kullanan bir havalandırma sistemi kullanılmakta olup “Geliştirilmiş Soğutucu 
Yöntemi” alt başlığından tam puan almıştır. Adnan Menderes Havalimanı Terminal Binası’nda 9,9 MW’lık tri-
jenerasyon tesisi inşa edilmiştir. Bu tesis sayesinde şehir şebekesinden elektrik enerjisi almak yerine doğalgaz 
enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmektedir. 

Malzemeler ve Kaynaklar: Geriye Dönüştürülmüş İçerik alt başlığından tüm terminaller tam puan almışlardır. 
San Francisco Uluslararası Havalimanı Terminal 2 Binası projesinde inşaat ve yıkım aşamalarında enkazın 
% 90’ı geri dönüştürülerek yapısal çelik, beton, mozaik döşeme, bakır borular ve kablolar gibi bir dizi geri 
dönüşümlü malzeme yeni terminal binasında kullanılmıştır. Ayrıca yeni yapının inşaat atığının % 75’i de geri 
dönüştürülmüştür. Adnan Menderes Havalimanı Terminal Binası inşaat sahasındaki toplam bin 585 ağaç hava-
limanı içindeki başka alanlara transfer edilmiştir. İnşaat atıklarının % 95’i dolguda kullanılırken eski terminal 
binasından çıkan mekanik, elektronik malzeme ve ekipmanlar başka havalimanlarında kullanılmak amacıyla 
demonte edilmiştir. Bunun yanı sıra düşük VOC (Volatile organic compound (Uçucu Organik Bileşik))  içe-
ren ve formaldehit içermeyen malzemeler ile sürdürülebilir yapı malzemeleri tüm terminallerde ortak olarak 
kullanılmıştır. 

İç Mekan Yaşam Kalitesi: Düşük uçuculukta boya, yapıştırıcılar, katkı maddeleri,  kaplamalar ve yapı ürünleri 
kullanımı ortak özellikler olarak tespit edilmiştir. Tüm terminaller EQc4.1 Düşük Emisyonlu Malzemeler – 
Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Elemanları ve EQc4.2 Düşük Emisyonlu Malzemeler – Boya ve Kaplamalar alt 
başlıklarından tam puan alırken; EQc4.3 Düşük Emisyonlu Malzemeler – Zemin Sistemleri alt başlığından Ad-
nan Menderes Havalimanı Terminal Binası puan alamamıştır. Sacramento Uluslararası Havalimanı Terminal 
B Binası’nda güneş gölgeleme ve doğal havalandırma sayesinde yığın etkisi yoluyla serbest ısıtma, soğutma 
ve aydınlatma sağlanmıştır. Sistem, soğuyan havanın bu elemanlardan sızması, sonra hava kirleticileri alarak, 
ısındıkça yükselmesi prensibiyle çalışmaktadır. Yüksek tavanlı ve geniş açık alanlı terminal binası, doğal ışık 
alacak şekilde ve seyahat edecekler için sıcak bir ortam sunmak amacıyla tasarlanmıştır ancak EQc6.1 Denet-
lenebilir Sistemler – Aydınlatma ve EQc6.2 Denetlenebilir Sistemler – Termal Konfor alt başlıklarından puan 
alamamıştır. Adnan Menderes Havalimanı Terminal Binası’nda tasarlanan şeffaflık ile gelen yolcuların check-
in salonundan bile park etmiş uçakları, apronu ve kalkan uçakları kolayca izleyebilmeleri hedeflense de ve 
terminal EQc8.1 Gün Işığı ve Manzara – Gün Işığı mekanın % 75’i alt başlığından puan alamamıştır. 

Tasarım ve Yenilik: Page Field Genel Havacılık Terminali yüklenicisi  “SchenkelShultz Architecture” firma-
sında 17 adet LEED akredite personelin çalışıyor olması nedeniyle ID c2 LEED Akredite Uzmanı alt başlığın-
dan tam puan alınmıştır. Sacramento Uluslararası Havalimanı Terminal B Binası otopark ve merkezi tesisten 
oluşmakta olup Amerika’da LEED Gümüş alan en geniş hacimli terminal yapısıdır. Terminal İşletmecileri, 
pilotları, havayolu şirketlerini ve çalışanlarını, tasarımcıları ve çevre sakinleri gibi gürültüye maruz kalan 
kişileri eğiterek gürültü kontrolüne başlamışlardır. Ayrıca bir yaban hayatı yönetim planı oluşturarak, hava 
aracı ve yaban hayatı kesişmelerinin etkilerini en aza indirmeyi hedeflemişlerdir. San Francisco Uluslararası 
Havalimanı Terminal 2 Binası’nda Check-in otomatlarının sayısı arttırılmış olup diğer terminallerin aksine gi-
rişte check-in bankoları yer almamaktadır. Yapı içerisine yerleştirilmiş ‘carbon kiosks’lar ile yolcular terminal 
içerisinde kaldıkları süreyi değerlendirmektedirler. 



1018

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

SONUÇ

Havacılık sektörü, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi beraberinde getiren, dünyanın en önemli ve yenilikçi sa-
nayilerinden biri haline gelmiştir; dünya ticaretini genişletip seyahat ve turizme yönelik olanakları artırırken 
milyonlarca insana istihdam da sağlamaktadır. Havalimanı inşaat sektörü de planlama, tasarım, inşaat, ürün 
tasarımı ve üretimi gibi pek çok alanı içinde barındıran, çevre, toplum ve ülke ekonomisi için çok önemli bir 
sektördür. Çevresel etkileri en aza indirmek için havalimanlarının yaşam döngüsü (yer seçimi, planlama, tasa-
rım, yapım, işletme, bakım, söküm ve geri dönüşüm) ile başlayan ve artan talepleri “Sürdürülebilir” bir şekilde 
yerine getirmek için ekonomik ilerleme, sosyal gelişim ve çevre sorumluluğu arasındaki en uygun dengeyi 
korumayı hedefleyen bir çaba egemen olmuştur. 

LEED sertifikalı terminallerin sayısı da gün geçtikçe büyük bir artış göstermekte olup,  havalimanı tasarlayan 
mimarların sürdürülebilir tasarım ilkeleri ve sertifika sistemleri kriterleri konusunda bilgi sahibi olmaları, tasa-
rımlarını buna göre yönlendirmeleri, sertifika sistemleri kriterlerinin gerekliliği olarak ortaya çıkan sistemleri 
tanımaları önemli hale gelmiştir. Böylece, terminaller yapı ömrü boyunca çevreye, iklime ve insan sağlığına 
verdikleri zararları azaltacak şekilde tasarlanarak inşa edilmiş olacaktır.
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E-BRICK: FOLDABLE AND SUSTAINABLE SHELTER & BUILDING MATERIAL AND ITS 
COMMERCIALIZATION BY USING CANVAS MODEL
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Abstract: According to the UN Refugee Agency, in 2017, (2017) the number of people forcibly displaced 
from their homes worldwide came at a record rate of 44,400 every day. Fuelled in large part by new crises in 
the Democratic Republic of Congo (DRC) and Myanmar, as well as the ongoing conflict in Syria, this popu-
lation swelled by a net 2.9 million in 2017, raising the cumulative total to 68.5 m at the year’s end. It means 
the world’s forcibly displaced population has now overtaken that of the United Kingdom and reached anot-
her record high. In addition to that, for the period of 2015-2018, EU budget for refugee crisis and improving 
migration management was more than the double of the projected initial allocation, 22 bn EUR instead of 9.6 
bn EUR. Thus, it is more than clear that the refugee problem is becoming more severe each year. When we 
consider the conditions of the refugees from the perspective of Maslow’s hierarchy of needs, shelter is one 
of the needs that consist the base of our needs pyramid. In other words, it is obligatory for each and every 
person to shelter in order to survive. However, this need of asylum-seekers is provided in poor humanitarian 
conditions, which is not suitable at all, especially for today’s world. Tent shelters are both unhealthy and are 
housing solutions that are not suitable for harsh climatic conditions. Container houses on the other hand, have 
high transfer and installation costs. Also, they are unable to fulfill the needs in a timely manner when there is 
an intensive refugee movement. The aim is to develop, pilot and commercialize a disruptive E-Brick solution, 
a shelter system that provides a unique solution to this basic and essential requirement. It can be transferred as 
easily and fast as a tent, there is no need for heavy duty machines and giant transfer vehicles for shelters such as 
containers. Since it is a reversible product, it can be easily installed and dismantled without specialization; can 
be installed repeatedly. As it is produced with wood chipboard, it is both healthy, environmentally and energy 
friendly. There is no demolition waste and it is 100% recyclable. It is cost-effective and cheaper than container 
houses. E-Brick supports teamwork during the construction of the project, allows refugees to transform their 
potential energies into the workforce. It gives them the opportunity to build their new homes and new lives, 
while gaining confidence, motivation and self respect again. Brick is patented in different countries (China, 
Japan, Canada, US, and Europe) application number are mentioned in the IPR section. Int his study, Canvas 
Model is used for the Commercialization of the product.

Keywords: Industrial Design, Shelter, Commercialization, Canvas Model

INTRODUCTION

According to the UN Refugee Agency, in 2017, the number of people forcibly displaced from their homes 
worldwide came at a record rate of 44,400 every day. Fuelled in large part by new crises in the Democratic 
Republic of Congo (DRC) and Myanmar, as well as the ongoing conflict in Syria, this population swelled by a 
net 2.9 million in 2017, raising the cumulative total to 68.5 m at the year’s end. It means the world’s forcibly 
displaced population has now overtaken that of the United Kingdom and reached another record high. In addi-
tion to that, for the period of 2015-2018, EU budget for refugee crisis and improving migration management 
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was more than the double of the projected initial allocation, 22 bn EUR instead of 9.6 bn EUR. Thus, it is more 
than clear that the refugee problem is becoming more severe each year.

When we consider the conditions of the refugees from the perspective of Maslow’s hierarchy of needs, shelter 
is one of the needs that consist the base of our needs pyramid. In other words, it is obligatory for each and every 
person to shelter in order to survive. However, this need of asylum-seekers is provided in poor humanitarian 
conditions, which is not suitable at all, especially for today’s world. Tent shelters are both unhealthy and are 
housing solutions that are not suitable for harsh climatic conditions. Container houses on the other hand, have 
high transfer and installation costs. Also, they are unable to fulfill the needs in a timely manner when there is 
an intensive refugee movement.

2. PURPOSE

The aim is to develop, pilot and commercialize a disruptive E-Brick solution. A shelter system that provides a 
unique solution to this basic and essential requirement. It can be transferred as easily and fast as a tent, there 
is no need for heavy duty machines and giant transfer vehicles for shelters such as containers. Since it is a 
reversible product, it can be easily installed and dismantled without specialization; can be installed repeatedly. 
As it is produced with wood chipboard, it is both healthy, environmentally and energy friendly. There is no 
demolition waste and it is 100% recyclable. It is cost-effective and cheaper than container houses.

SCOPE

The UNHCR March 2015 shelter survey revealed that the majority of City refugees, around 79% nationwide, 
live in apartments and substandard buildings in bad physical conditions. The biggest argument against urban 
settlement for refugees is that in refugee camps it is much more efficient to meet physical needs, while in urban 
settings it is difficult to provide such facilities.

Kuittinen and Winter (2015), studied the carbon footprint of transitional shelters,

Tan and Ling (2018) suggested Shipping Container as Shelter Provision Solution for Post-Disaster Reconstruc-
tion

Dabaieh (2016) suggested a new shelter concept The 6Zs Refugee Shelter (zero waste, zero energy and so on), 
which is applied in Sweden.

A new design, SWOT Analysis of the project and its Canvas model for commercialization is explained.

METHOD

Unlike other similar products, E-Brick requires a minimal effort to transport and storage. It can be transferred 
easily and fastly from one place to another. Thanks to its vault structure (a self-supporting arch form), E-Brick 
is resistant to all types of disasters. It not only provides the highest possible living conditions but also its sound 
and heat insulations are superior to those of tent and container.

It doesn’t require any specialization in installation or dismantling. 10 minutes of orientation is enough for an 
individual to be able to build out of these bricks. This way, one can build his or her place without help from 
outside.
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E-Brick is also reversible and transformable. Therefore, the number of reconfigurations to it is unlimited. It can 
be used for many purposes such as fair stands, divider walls, refugee homes, children playgrounds. When the 
product is folded, it becomes four times smaller of its original size. However, it is three times lighter in weight, 
compared to similar products. Despite being made of wood, it is much more solid and stronger than the usual 
brick. This also makes it earthquake-resistant and highly secure.

E-Brick is is both sustainable and eco-friendly. It doesn’t create any demolition waste or construction dirt. Its 
environmentally-friendliness is at such a level that it has a negative carbon emission and it is 100% recyclable. 
Because wood is the only material that is both renewable and and has a carbon emission level of zero. We have 
carried out a risk-mitigation analysis in order to detect any technological barrier and we couldn’t find it as our 
product is easier to make, and it is protected and patented worldwide.

SWOT Analysis is shown in Figure 1.

Figure 1. SWOT Analysis for E-brick.

Target market is studied;

Main Targeted Group: We will mainly offer our product, at first, to NGOs, foundations and UN Refugee 
Agency to easily build spaces wherever are needed. We do know that our innovation potential is huge (Tempo-
rary walls inside buildings, different designs, temporary offices, Units for construction, etc.)

But we have decided to start with a humanitarian action instead, to support and help families and childrens with 
an innovative approach for a safe place to call home.

Main Targeted Market: In terms of geographic market segmentation, we are planning to have a global perspec-
tive, but our commercial efforts will be focused on helping refugees, as a starting point and as these are natural 
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extension of our current field of operations. In terms of market segments, we believe that the most potential for 
our technology lies in foundations and NGOs. Therefore, we aim to focus our Feasibility Study to identify the 
exact sizes of these markets segments.

Marketing Strategy: During and following our pilot experience, our overall commercial strategy will be to 
achieve rapid market uptake by offering E-Brick within the construction material market.

E-Brick development (Ongoing): Our commercial efforts will be centred around the unique and game changing 
approach. While E-Brick will be ready for market launch upon project completion, we will continue to devote 
significant resources to R&D to continually improve the E-Brick results, expand our IPR and Review other 
potential lines of revenues. We will also review more efficient and sustainable ways of manufacturing E-Brick.

E-Brick will be a valuable option to help refugees and to improve their quality of life, millions of families and 
their childrens will have a better life thanks to our invention.

The Canvas model of the Project is shown in Figure 2.

Figure 2. The Canvas model of the Project

CONCLUSION

The aim is to develop, pilot and commercialize a disruptive E-Brick solution, a shelter system that provides a 
unique solution to this basic and essential requirement. It can be transferred as easily and fast as a tent, there 
is no need for heavy duty machines and giant transfer vehicles for shelters such as containers. Since it is a 
reversible product, it can be easily installed and dismantled without specialization; can be installed repeatedly. 
As it is produced with wood chipboard, it is both healthy, environmentally and energy friendly. There is no 
demolition waste and it is 100% recyclable. It is cost-effective and cheaper than container houses.
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In this study a shelter design is explained. The SWOT Analysis and the Canvas Model is prepared and shown 
that it is feasible to apply. The firm can submit this inventive project to Horizon 2020 and local funding orga-
nizations.
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MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME VE BİR UYGULAMASI
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Öz: Mücevherat sektörünün temelini uzun yıllar el işçiliği oluşturmuş, teknolojinin ilerlemesi ve talepteki 
artış makinaları sektörün merkezine koymuştur. Talep arttıkça sektördeki ürün yelpazesi, üretim teknolojileri 
ve bununla birlikte üretim yöntemleri de çeşitlenmiş ve rekabet artmıştır. Firma olarak mücevherat sektörüne 
döküm, pres, hallow ve tüp teknolojileri olmak üzere 4 farklı üretim teknolojisiyle hizmet vermekteyiz. Re-
kabetin gittikçe arttığı, günden güne büyüyen ve gelişen bu sektörde ön plana çıkmanın yolu mevcut işgücü, 
makine, malzeme ve süreçleri optimum seviyede kontrol etmekten geçmektedir. Aynı zamanda bu kontrol me-
kanizmalarının kurulmasının ve yönetilmesinin yolunun da bilgiden geçtiğinin farkında olmak gerekmektedir. 
Yalın üretim sistemi işletmenin (üretim veya hizmet) her türlü israfının (Japonca Muda) ortadan kaldırmasına 
odaklanan Toyota’nın Japonya’daki fabrikasında ilk olarak uygulanmasına başlanan bir sistemdir. İsraflar, 
dengesiz imalat, yüksek makine hazırlık süreleri, stoklar, arıza yapan makineler, kalitesiz üretim gibi çeşitli 
konuları kapsar. Bu düşünceden yola çıkılarak yalın yönetim bakış açısının altın üretim sektöründe yer alan 
firmamızda uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada yalın üretim tekniklerinden biri olan SMED tek-
niğinin üretim süreçlerimizde uygulanması açıklanmıştır. Bu tekniğin uygulanmasıyla üretim süreçlerindeki 
kayıplar azaltılarak uzun hazırlık sürelerinin tekli dakikalara düşürülmesi hedeflenmiştir. Firma bünyesinde 
yapılan birtakım çalışmalar doğrultusunda bütün prosesler incelenmiş ve SMED çalışması için en uygun süreç 
hatlarından birinin kalem departmanındaki makine kalemi atma prosesi olduğuna karar verilmiştir. Bu çalış-
mada elde edilen tasarruflar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: SMED, Mücevher Sektörü, Altın Üretimi, Kalem Makinası, Yalın Üretim

GİRİŞ

Altın takı üretimi, diğer imalat sektörleri gibi rekabette avantaj sağlamak için yalın üretimin avantajlarından 
yararlanmak zorundadır. Günümüzde daha fazla yatırım ve tecrübe tek başına rekabet gücünü arttırmak için 
yeterli olmamakta ve rekabette öne çıkmak için var olan iş gücü, makina, hammadde ve proseslerin optimum 
kontrolünün sağlanması gerekmektedir ( Dogan, Cebeci ve Oksuz, 2008).

Rotcha ve diğerleri (2018) bir mücevher üretim işletmesinde üretim kontrol uygulamaları için yalın üretim 
felsefesini hayata geçirmek istemişlerdir. Yaptıkları çalışmada çekme systemi, Kanban, 5 S Görsel yönetim 
tekniklerini uyguladıklarını belirtmişlerdir.

Alsayegh ve diğerleri (2019) bir altın üretim işletmesinde Toplam Verimli Bakım (TPM) odaklı bir çalışma 
yapmışlar ve Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) değerini yükseltmişlerdir.

Altın ve mücevher üretiminde literatürde SMED uygulamasına rastlanmamıştır.

Yalın üretim kambur oluşturan tüm kayıplardan kurtulmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Yalın üretim sistemi 
müşteri talebini en kısa sürede, en az kaynak kullanımı ile en düşük maliyette ve hatasız olarak karşılamayı 
hedefler. Başka bir deyişle, tam zamanında ve yüksek değişkenli üretimin küçük partiler halinde ve hatasız 
olmasını mümkün kılar (Dogan, Cebeci ve Oksuz,2008).
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Yalın üretimin odaklandığı kayıplardan kurtulmak için kullanılan araçlardan biri SMED (Single Minute Exc-
hange of Die-Tekli Sürelerde Kalıp Değişimi) metodudur ve bir Japon Endüstri Mühendisi olan Shigeo Shingo 
(1989) tarafından geliştirilmiştir. SMED metodu kalıp değişimi esnasında yapılan pek çok aktivitedeki kayıp 
süreleri saptamaya ve kurtulmaya odaklanır.

Firmamızda SMED metodunu kullanarak ayar sürelerini kısaltmaya ve kayıp sürelerden kurtulmaya çalışmak-
tadır.

AMAÇ

İşletme tarafından yalın düşüncenin, yalın üretimin öneminin bilicinde olarak sistemimiz için en uygun, yalın 
üretim için en önemli yöntemlerinden biri olan SMED’ in anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanabilmesine 
yönelik;

1 Danışman,

1 Program Koordinatörü,

1 Program Sorumlusu,

7 Üyeden oluşan bir proje ekibi kurulmuştur.

Danışman olarak bu konuda uzmanlaşmış ve akademik kariyer yapmış bir uzmanla çalışmalısına karar veril-
miş ve ekip olarak uygulamaya yönelik SMED üzerine detaylı bir eğitim alınmıştır. Bu eğitim kapsamında 
değinilen konular;

1 SMED Uygulaması Öncesi Üretimdeki Durum

2 SMED ‘in Esasları

3 SMED ‘i Uygulamak için Kullanılan Teknikler

4 Temel SMED Uygulama Örnekleri

5. SMED’i İç ve Dış Hazırlıkla Ayrı Ayrı Uygulanması

6. SMED’in Getirisi

Çalışma ekibinin üretim hattında hızlı kalıp değiştirme teknikleri kullanarak elde etmek istediği temel amaçlar 
şöyledir;

• Makine kullanım zamanının optimum seviyelere getirilmesi.

• Prosesi tamamlanan ürünün bir sonraki proses adımına ulaşması için gereken sürenin kısaltarak, teslimat 
sürelerinin düşürülmesi.

• Üretim hattında yüksek verimliliğin sağlanması.

• Müşteri memnuniyetinin arttırılması.

• İşletme içerisinde yalın üretim sisteminin anlaşılması
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• Proses sürecinde değer katmayan işlemlerin tespit edilmesi ve giderilmesi

• Proses başlangıçları için harcanan hazırlık sürelerinin kısaltılması

KAPSAM

Kurumsal bir aile şirketi olan BOĞAZİÇİ HEDİYELİK EŞYA A.Ş., 1995 ’ten bu yana kendi teknoloji, tasarım 
ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmaktadır.

Boğaziçi Hediyelik Eşya ve El Sanatları San. ve Tic. A.Ş. Tasarım Merkezi kıymetli maden alanında altın ve 
gümüş hammaddelerini kullanarak yenilikçi tasarımlar geliştirmeye ve üretmeye yönelik faaliyet göstermek-
tedir.

Üretimine ilk olarak pres üretimiyle başlayan Boğaziçi Hediyelik Eşya A.Ş., daha sonra döküm, hallow ve tüp 
teknolojisini de üretimine katarak ilk ihracatını da kurulduğu yıl gerçekleştirmiştir.

İhracat rakamlarıyla her yıl en fazla ihracat yapan şirketler arasında ilk 500 veya ilk 1000 listesine girerek, 
Türk ekonomisine güç katmıştır ve hala katmaya devam etmektedir.

2014 yılının sonlarında Boğaziçi Hediyelik Eşya A.Ş, Dünyanın altın ve mücevher tasarım alanında Rolex, 
Cartier gibi sadece en iyi, en kaliteli ve en güvenilir üretici firmalarının yer aldığı RJC (Responsible Jewellery 
Council) üyesi olmayı hedefleri arasına koymuştur. 2017 yılında bu hedefini başarı ile gerçekleştirerek sektö-
rünün en başarılı ve güvenilir firmalarından biri olduğunu kanıtlanmıştır.

Boğaziçi Hediyelik Eşya A.Ş, bu zamana kadar sektörün en büyük şirketlerinden olan Richline, Walmart, 
Signet Group emsali kurumsal yabancı şirketlerin denetiminden rahatlıkla geçen sektöründeki nadir firmalar-
dandır. Denetimlerin yanında aldığı ihracat ödülleri, kalite sertifikaları ve RJC üyeliği ile birlikte sektörünün 
önde gelen firmalarından biri olmuştur.

Boğaziçi Hediyelik Eşya ve El Sanatları San. Ve Tic. A.ş. olarak yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile 
müşterilerimize en üst düzeyde katkı vermek, bireylere değer katacak tasarımları hazırlamak gibi hedeflerini 
her zaman öncelemiştir. Bu bağlamda yaklaşık 20 senedir var olan arge ve tasarım departmanını, 2019 Ocak 
ayında resmileştirilerek Boğaziçi Hediyelik Eşya ve El Sanatları Tasarım

Merkezi adı altında faaliyet dönemine başlamıştır. Tasarım merkezi bünyesinde 4 farklı teknolojiye yönelik 
yenilikçi tasarımlar tasarlamaktadır.

Boğaziçi hediyelik eşya olarak Fikri ve Sınai Haklar konusunda atılan ilk adım, 13 Nisan 2018 tarihinde, 
tasarlanan yenilikçi tasarımların Tasarım Tescilini alma süreciyle başlamıştır. Başvuruda amaçlanan Boğaziçi 
hediyelik eşya A.Ş bünyesinde tasarlanmış ürünlerin ulusal platformda korunmasıyla birlikte sektörümüzde 
fark oluşturmak amaçlanmıştır. Şu an için hali hazırda 2019 koleksiyonundan her ürün grubundan özel seçilen 
yeni tasarımların tescil başvursun da bulunmuş olup sonuçlanmasını beklemektedir.

Boğaziçi Hediyelik Eşya A.ş, bünyesinde yapılan birtakım çalışmalar doğrultusunda bütün prosesler incelen-
miş ve SMED çalışması için en uygun proses hatlarından birinin kalem departmanındaki makine kalemi atma 
prosesi olduğuna karar verilmiştir. Bu departmanda yapılan ana işlem üretim süreci tamamlanmış ürünün yü-
zeyini hareketlendirmek amaçlı yapılan bir yüzey şekillendirme, sektörel tabirle makyaj işlemidir.

Bu proses hattında uygulanan 3 farklı kalem makyaj uygulaması mevcuttur. Bunlar;
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1. Freze Yöntemi,

2. CNC Makine Yöntemi

3. Makine Kalem Yöntemidir.

Bu uygulama şekillerinden SMED uygulaması için seçilen, kalem makyaj prosesinin makine kalem yöntemi-
dir.

YÖNTEM

Otomatik kalem makinası merkezleme / açılama ayar işleminin iş akışı çıkarılmış ardından zaman etüdü çalış-
ması yapılarak işlem süreleri belirlenmiştir.

Sonrasında otomatik kalem makinası ayar işleminin videosu alınarak işlemler dışsal ve içsel işlemler olarak 
ikiye ayrılmıştır ve dışsal işlemlerin elemine edilmesi için çalışma yapılmıştır.

İş akışında da görebileceğiniz gibi dışsal işlemlerin tamamını alet alma,aparat alma ve ışık açma gibi işlemler 
oluşturmaktadır.

Aparatlar ve el aletlerinin aşağıda ki uygulama sonrası resimlerinde görebileceğiniz gibi kalem makinası çev-
resine ergonomik şekilde yerleşiminin yapılması ile dışsal işlem sürelerinden kurtulunmuştur.
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Yapılan yeni uygulama da kullanılacak alyanlar ve aparatlar haftalık olarak sipariş listesine göre önceden bir 
başkası tarafından hazırlanmakta ve otomatik kalem makinası aparat ve alet panosuna bıraklımakta böylece 
ayar süresi kısalmaktadır.

BULGULAR

Otomatik kalem makinası merkezleme / açılama ayar işlem adımları ve süreleri:
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Otomatik kalem makinası merkezleme / açılama ayar işlemi içsel ve dışsal işlemler :

Otomatik kalem makinası merkezleme /açılama ayarı yıllık adet ve süreler :

SONUÇ

Altın takı üetimi yapan bir işletmede SMED tekniği uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonu-
cunda görülmüştür ki dışsal işlemler 1140 saniyelik toplam ayar süresinin 104 saniyesini oluşturmaktadır ve 
SMED çalışması ile dışsal işlemlerin elemine edilmesi sayesinde yıllık makina başına 6,93 saatlik kapasite 
artışı sağlanmıştır.

Firma da 2 adet otomatik kalem makinası bulunmaktadır. Bu durumda yıllık toplam kapasite artışı 13,86 saattir.

Bu çalışmanın devamında diğer makinelerde benzer SMED çalışması yapılabilir ve diğer yalın üretim teknik-
leri uygulanmaya başlanabilir.

KAYNAKÇA
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Cebeci U., Dogan O. ve Oksuz K.M. - An Intelligent Decision Support System for SMED and Its Application 
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Rocha, H. T., Ferreira, L. P., & Silva, F. J. G. (2018). Analysis and Improvement of Processes in the Jewelry 
Industry. Procedia Manufacturing, 17, 640-646.

Shingo, S., A study of the Toyota production system, Productivity Press, Cambridge, MA, 1989.



1030

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

AKHİSAR GELENEKSEL KONUTLARI

D. Nur AKDERE 1, Yasemin İNCE GÜNEY2

1Balıkesir Üniversitesi, MimarlıkFakültesi, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, MimarlıkFakültesi, Balıkesir / Türkiye

Öz:  Akhisar, tarihin her döneminde önemini korumuş, yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe ve 5000 yıllık kentlilik 
bilincine sahip bir şehir.  Hititler, Akatlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhan’lılar ve Osmanlılar tara-
fından yönetilmiş ve jeopolitik konumu nedeniyle (İzmir İstanbul  Yolu üzerinde yer alması - batı anadolu ula-
şım ağı içerisindeki yeri) her dönemin önemli kentlerinden ve ticari merkezlerinden biri olmuştur. Dünyanın 
en ileri gelen Lidya Metropolisleri arasında yer alan Akhisar (Thyateira), loncalar eşliğinde yönetilen, mesleki 
örgütlenmenin hat safada olduğu paranın basıldığı önemli ticari kentlerden biridir. İncil’de adı geçen kentler 
arasında (Ephesos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Pergamon (Bergama), Sardes (Salihli), Philadelphia (Alaşehir-
Manisa), Laodikea (Denizli) ile birlikte Thyateira (Akhisar) yer almaktadır. Ayrıca Hristiyanlığın yayıldığı ilk 
yedi kiliseden biri de Akhisar’da bulunmaktadır. Bu nedenle bölge inanç turizmi açısından oldukça stratejik 
öneme sahiptir.  Bu çalışmada Akhisar’ın kent merkezinde bulunan ve Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 
tarihi konut dokusu incelenmiş olup, bu dokunun belgelenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Konut dokusunun 
korunması ve modern kentle bütünleşmesi için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı; Akhisar kent mer-
kezinde bulunan ve Kentsel Sit Alanında yer alan konutlardan yola çıkarak kentin kültürel mirasını ve tarihsel 
geçmişini ortaya koyarak kent bilincini oluşturmak  ve süreç içerisinde yok olan, orijinalliğini yitiren kültürel 
değerleri kente kazandırmaktır.  Ayrıca kentsel  belleğin izleri üzerinden Akhisar geleneksel konutlarını ye-
niden ele alıp kentin mimari kimliği ışığında değerlendirerek tarihi dokuyu korumak konusunda önemli bir 
altlık oluşturmaktır.  Bu nedenle Kentsel Sit Alanında kalan yapılar hakkında bilgi içeren; kitap, dergi, yayın, 
proje, eski fotoğraf, harita vb. eşliğinde  yerinde  incelemelerde bulunularak doku analizleri yapılmış, konutlar 
yapıldıkları dönemlere ve plan tipolojilerine göre ayrılmış, yapıldıkları malzemeler, kat yükseklikleri ve cep-
he proporsiyonları belirlenerek yapıların son halleri fotoğraf, rölöve ve mevcut durum fişleri ile Kentsel Sit 
haritası üzerine işlenerek belgelenmiştir. Akhisar geleneksel konutlarının tarihsel gelişim süreci kayıt altına 
almış olduğumuz bu çalışma koruma ve kentsel belleğin izlerini taşıma konusunda önemli bir arşiv niteliği 
taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akhisar, geleneksel evler, Akhisar geleneksel evleri, kültürel miras, konut tipolojisi

1.GİRİŞ: Konut barınma, korunma gibi bireylerin en temel fiziksel ihtiyaçlarını karşıladıkları yaşam alanıdır. 
İnsanların yaşama bağlandıkları yaşamla ilişki kurdukları kültürel değerlerini mekâna yansıttıkları en temel 
yapı birimidir. Konutlar bir araya gelerek mahalleleri, mahalleler muhitleri, muhitlerde bir araya gelerek kent-
leri oluşturur. Tarihsel süreç içerisinde hızlı kentleşme koşulları ile tarihi kent merkezleri özellikle konutlar 
hızlı bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Bu sürecin iyi yönetilmediği durumlarda geri dönüşümü olmayan 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

2.AMAÇ: Bu çalışmada Akhisar kentinin tarihsel süreçte oluşan kent katmanları ve bu bölgedeki geleneksel 
konut stoğuna etkisi irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Akhisar’da bulunan günümüze değin gelmiş kültürel 
miras değerindeki geleneksel konutlar hakkında genel bir bilgi vermek ve tescil yapılmasına rağmen atıl du-
rumda bırakılarak yok olmaya yüz tutan bu yapıların belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
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3.KAPSAM:  Bu çalışma Akhisar kentinde bulunan ve özellikle kentsel sit alanında kalan tescilli konutları 
Kapsamaktadır.

4.YÖNTEM: Akhisar kenti hakkında geçmişte yapılan çalışmalar incelenmiş, gerekli literatür taramaları ya-
pılmıştır. Akhisar kentinde bulunan tescilli konutlar hakkında Akhisar Belediyesi ve İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden gerekli bilgiler alınmıştır. Alan çalışması yapılmış; seçi-
len konutlar yerinde görülmüş, kültürel farklılıklarda göz önünde bulundurularak mekân kurgusu, yapım tek-
niği, yapım malzemesi, plan ve gabari özellikleri yerinde tespit edilmiş yapıların son durumu fotoğraflanarak 
belgelenmiştir.

5 AKHİSARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

5.1.Psehistorik Ve Neolitik Çağ

Akhisar ve çevresinin insanların ilk yerleşik hayata geçtikleri M.Ö 7000 yılların öncesinden itibaren yerleşime 
sahne olduğu yapılan son kazı çalışmalarıyla birlikte saptanmıştır. Prehistorik döneme ait yüzey araştırmaları 
yapan D. French, R.Dinç, T. Takaoğlu, E. Akdeniz ve ekibinin yaptığı çalışmalarla daha önce Neolitik Çağ 
olarak bilinen Akhisar yerleşiminin bilinen en eski yerleşimleri barındıran Prehistorik Çağ’ da başladığı Ku-
laksızlar köyünde bulunan idol ve kap parçalarıyla belirlenmiştir. Akhisar kent merkezinde ve çevresinde eski 
yerleşimlerin tespit edildiği pek çok alan bulunmaktadır. Hastane Höyüğü, Moralılar Höyüğü, Prehistorik İdol-
kap Atölyesi; Kulaksızlar, Kennez Höyüğü, Dağdeviren Höyüğü, Çamönü Höyüğü, Yortan Mezarlığı çalışma 
yapılan alanlardan bazılarıdır. Akhisar İlçe merkezindeki Hastane Höyüğü ilk Tunç Çağı olarak adlandırılan 
M.Ö. 3000 yıllardan itibaren yerleşime sahip olmuştur. Böylece 9000 yıllık bir geçmişe 5000 yıllık bir kentlilik 
bilincine sahip olan şehir Antik çağ da en çok Thyateira adıyla anılmıştır. Thyateira, Jeopolitik konumu, fiziki 
konumu, toprakların verimliliği, önemli yol güzergâhları üzerinde yer alması ve tarımsal bir sanayi merke-
zi haline gelmesi nedeniyle Lidya krallığının önemli metropolislerinden biri olmuştur. Ekmel İzdem’e göre; 
‘’Lidya Kralı Giges döneminde Akhisar, senatosuyla yarı etkin bir site devleti ve nispeten kalabalık nüfusu, 
zenginliği, müdafaasını arttıran hisarı ile Lidya’nın ikinci derece bir şehriydi.’’ (İzdem, a.g.e., s. 15)

5.2.Roma Ve Bizans Dönemi

Akhisar, M.Ö 80 yılında Roma İmparatorluğu sınırlarına dâhil olmuştur. (T.C Manisa Vilayeti Hakkında Mec-
mua, s.145.)  Bu dönemde de öneminden hiçbir şey kaybetmeyen Thyateria, sadece tarımsal potansiyeliyle 
değil aynı zamanda tarımsal bir sanayi merkezi oluşuyla her zaman dikkat çekmiştir(Ayaz Çoban, 2016:11). 
Ayrıca yapılan Theyateria kazılarında kentin Roma Döneminde bölgedeki en önemli tekstil merkezlerinden 
biri görünümünde olduğu belirlenmiştir. (http://thteriakazisi.com)  Özellikle Roma döneminde sanayi kenti 
haline gelmiştir. Burada çömlekçiler, terziler, yün boyacıları, deri işçileri, ayakkabıcılar, keten dokumacılar, 
fırıncılar, demirciler ve esir tüccarları güçlü dernekler çevresinde örgütlenmişlerdi. (Sevin, a.g.e., s.183)

M. S. 220 - 230 yıllarında dericilerin dernekleri olduğu bilinmektedir. Kumaş boyacılarının ünlü olduğu Batı 
Anadolu’ da bu boyacıların derneklerinin de yine Thyateria ve çevresinde bulunduğu saptanmıştır. Bu iş kol-
larının dışında da çeşitli spor dernekleri, gençlik dernekleri ve dinsel kulüplerin Thyateria’da bulunduğu gö-
rülmektedir. (Tanrıver,1996 ) Akhisar, Roma dönemindeki bu gelişmelere rağmen asıl şöhretini Hıristiyan-
lığın burada yayılmaya başladığı Bizans İmparatorluğu döneminde kazanmıştır. (Aydın Vilayeti Salnamesi 
1307:846; Anadolu,1931:4.) 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasından 
sonra Akhisar - Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans)’ın hâkimiyeti altına girmiştir. Bizans ülkeyi iki genel va-
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lilik ve 64 eyalete ayırarak idare etmeye başlamıştır. Akhisar da Bizans’ın Thracesia eyaleti sınırı içinde yer al-
mıştır. Ayrıca Akhisar, Asia Eyaleti’ndeki en erken tarihli 7 kiliseden birinin kurulduğu yer olması dolayısıyla 
Hıristiyanlık açısından önem taşımaktaydı ve Sardes metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkeziydi(Sevin, 
a.g.e., s.183., Ayaz Çoban, 2016:11).

5.3.Selçuklu Dönemi

1071 Malazgirt Savaşıyla Türklerin Anadolu’ya girmesinden sonra zamanla tüm Anadolu da Türklerin haki-
miteyi artmıştır. Katalanların 1300 yılında bölgeden çekilmesiyle birlikte Manisa ve yöresinde de Türk baskısı 
fazlalaşmıştır (Ayaz Çoban, 2016:12) .

1307 yılında Selçuklu hâkimiyetine giren Akhisar; Beylikler Döneminde Saruhanoğulları Beyliği’nin sınırları 
içinde yer almıştır. 1382’ de Osmanlı egemenliğine giren Akhisar, Yunanlıların 22 Haziran 1920 yılındaki iş-
galine kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun Aydın Vilayetine bağlı Saruhan Sancağının bir kazası olarak varlığını 
sürdürmüştür. (İbrahim Müderrisoğlu, Akhisar Tarihi, İst. 1938, s.33-38.)  Saruhanoğulları, egemen oldukları 
müddet içinde Manisa ve diğer kasabalarda birçok eser bırakmalarına karşın, Akhisar’da bu dönemden yalnız-
ca kiliseden camiye çevrilen Ulu Camii ile Köhne (Köfünlü) Camii kalmıştır. (Satış, a.g.e., s.241.)

5.4.Osmanlı Dönemi

Antik Dönem Roma ve Bizans’tan sonra kent merkezine bir katmanda Osmanlı’dan gelmiştir. Kent merkezin-
de Osmanlı dönemine ait birçok sivil mimarlık örneği dışında Akhisar Kalesi, Sasa Bey Hamamı, Paşa Camii 
ve Paşa Hamamı, Yeni Gülruh Cami ve Yeni Hamam, Şeyh İsa Camii, Ememi Camii, Aynalı Camii, Kantarcı-
zade Ahmet Ağa Camii, Hashoca Camii, Zeynelzade Kütüphanesi ve çeşitli hanlar bulunmaktadır.

Akhisar, kesin olarak II. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. İzdem,a.g.e.,s.20;Satış.a.g.e.,s.2
58. 1531 yılında, Saruhan Sancağı’nın bir kazası haline geldiğinde 1 nahiye ve 21 köye sahip olan Akhisar, 
önemli ulaşım yolları ve verimli bir ova üzerinde bulunduğundan kısa sürede gelişme göstermiştir. 16. yüzyılın 
ilk yarısında 17 mahallesi, 3500 civarında nüfusu olan kasaba, civardaki bağlık ve bahçelik alan ile eski terk 
edilmiş yerleşim bölgesine doğru genişlemeye başlamıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısında mahalle sayısı 19’a 
yükselmiş, ancak nüfus fazla değişmemiştir. Emecen, ‘’Akhisar’’,s.237. 18. yüzyıla kadar Aydın Vilayeti’nin 
çoğu yerinde olduğu gibi Akhisar’da da Türkler ve Müslümanlar çoğunlukta bulunmaktaydı. Ancak 19. yüz-
yılda Türk nüfus miktarı hızla çoğalırken, Rum nüfusu da hızlı olarak artmaktaydı. Bunun sebebi Yunan İh-
tilalinden sonra muhacirlerin sayısının artmış olmasıdır. Yunanistan’ın İstiklalinden önce Akhisar’da nüfus 
sicillerinde tek Rum kayıtlı değil iken, daha sonra Ege’deki muhtelif adalardan gelen çoban, bahçıvan, terzi 
ve taşçı gibi bir takım Rumlar Akhisar’ a gelerek yerleşmişler, çoğalmışlar ve cemaat halini alarak 1869’da 
bir kilise inşa etmişlerdir. Rumlar bu şekilde Batı Anadolu da ve Akhisar’ da üstünlük sağlamış olsalar da her 
zaman azınlık olarak kalmışlardır. Bu dönemde Akhisar’da 3.000 ev bulunup bunların 500’ü Rumlara, 50’si 
Ermeni ve Yahudilere, diğerleri de Türklere aitti (Stewing, 1970:210; Yılmazer,2003:45). Bir kısmı günümüze 
ulaşmış olan konutlar bu toplulukların yan yana yaşadığı karma mahallelerde bulunmakta. Toplumsal yapıdaki 
çeşitlilik; mahremiyet şekilleri, mekânsal kurguları, kullanılan malzemeler ve süsleme biçimleri birbirinden 
farklı birçok konutun olmasını sağlamıştır. Kentte geleneksel konut kullanımın yoğun olarak görüldüğü ma-
halleler ise; Şeyh İsa, Kethüda, Hashoca ve Paşa mahalleleridir. Bu mahallelerde genelde Türk ve Rum evleri 
günümüze ulaşabilen konutları oluşturmaktadır.
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6.GELENEKSEL KONUT

Topografyaya ve eski kent dokusu izlerine göre şekillenerek yer yer daralıp, genişleyen sokaklarında bazen tek 
tip bir konutun sıra ev şeklinde yan yana sıralandığı görülürken, bazen aynı sokak üzerinde farklı türde konut-
ların yan yana ya da karşı karşıya yer almasıyla ortak bir mahalle yaşamını sergilediği bilinse de işgal sonrası 
dönemin Türk konutlarının birçoğunun yerini niteliksiz konutlar aldığından bu yapıları günümüzde bir arada 
fotoğraflamak ne yazık ki pek mümkün değil. (Uçar ve Uçar, 2013:119-147).

 

6.1.  Kentsel Sit Alanı

6.1.1.  Gayrimüslim Konutları

İncelediğimiz Kentsel Sit Alanında bulunan Rum evlerini genel olarak orta hollü ve yan hollü olanlar diye 
ikiye ayırabiliriz. Yan hollü türdeki konutlar genellikle dar ve uzun parseller üzerinde yer almaktadır. Konuta 
girişi sağlayan açıklık, parselin sokağa bakan dar cephesinde olması nedeniyle cephenin sağ ya da sol tarafına 
alınmıştır. Girişin açıldığı holden girişin sağlandığı yaşama odası iki pencere ile sokağa bakmaktadır. Bu grup-
taki konutların genellikle 2 katlı veya bodrum+2 katlı tasarlandıklarını görsek de tek katlı, bodrum+tek katlı 
örneklerine de rastlayabiliriz. (Res.1, Res.2, Res.3).

  Konut 
Alanı 
 Ticaret 
Alanı 
 Yeşil 
Alan 
 Eğitim 
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Res.1, Res.2 Akhisar Merkezde bulunan Yan ve Orta Hollü Rum Evleri        

   

6.1.2.  Müslüman Konutları

Akhisar geleneksel konutlarını plan tipolojilerine göre değerlendirecek olursak orta sofalı, dış sofalı ve bölüm-
lü plan tipinde konutlara rastlamaktayız. Bununla birlikte kentsel sit alanı içerisinde değerlendirilen yapılarda 
zemin kat dükkân 1. katın konut olduğu örnekler de bulunmakta. (Res.4).  Müslümanlara ait bu sofalı evlerde 
evin en önemli birimini oluşturan odalar sofanın etrafına dizilmiştir ve girişleri sofadan sağlanmaktadır. Oda-
larda genellikle bir ocak ile iki yanında kapaklı yüklükler bulunmaktadır. Abdesthane ve sütlük gibi bölümler 
evin arka ceplerinde yer almaktadır ve bu mekânlara geçişler de sofadan sağlanmaktadır. İnceleme yaptığımız 
alanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan onlarca tescilli yapı bulunmakta ve maalesef günümüzde bu 
evlerin birçoğu özgün halini yitirmiş durumdadır. 

  

                          Res.3- Tek katlı orta hollü Rum Evi            Res.4-  Eskiden zemin kat dükkân 1. katın
                                                                                                                   konut olduğu örnekler                    
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6.1.3. Konut Örnekleri

İnceleme yaptığımız alanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan onlarca tescilli yapıdan özellikle kaybet-
mek üzere olduğumuzu belirlediğimiz tescilli konutlar arasında bulunan tescilli yapı; Paşa mahallesi 104 ada, 
35 parselde yer almaktadır. Yapı parseli bulunduğu yapı adasının kuzeybatı yönüne, bitişik nizamda konum-
lanmıştır. Yapı ise dikdörtgen biçimli parselin kuzeybatı ucuna sokak ile direkt ilişki kuracak şekilde konum-
lanmıştır. (Res.5, Res.6).

Bodrum+Tek kattan oluşan yapı, karma sistemde inşa edilmiştir. Duvarları yığma kâgir, döşeme sistemi ise 
ahşap karkastır. Yapıya erişim yapının orta aksından yaklaşık 1m. yükseklikteki kemerli bir eyvandan sağlan-
maktadır. Bağdadi sistemde yapılmış eyvan kemerinin hemen arkasında düz atkılı, çift kanatlı ahşap bir kapı 
ile yapı içine girilmektedir. Yapıya ilk girilen alan sofa mekânıdır. Dikdörtgen planlı bu alanın her iki yanında 
odalar yer almaktadır. Odalara erişim yine düz atkılı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. Döşeme ve tavan malze-
mesi olarak ahşap elemanlar kullanılmıştır.  

Yapıda yaşam alanının nemden korunması için zeminden yükseltilmiş bodrum katı yer almaktadır. Yapı cep-
hesi simetrik düzendedir. Ortada giriş eyvanı, eyvanın her iki yanında da pencere açıklıkları yer almaktadır. 
½ oranında düz atkılı pencerelerde ahşap giyotin doğramalar kullanılmıştır. Yapı duvarları almaşık (taş-tuğla 
karışık) olarak yapılmıştır. Yapı cepheleri düz sıvalıdır. 

Yapı çatısı sokağa doğru eğimli, sundurma çatı olarak planlanmıştır. Yapının arkasında genişçe bir bahçesi yer 
almaktadır. Yapı günümüzde yıkım tehdidi altındadır. Çatısı ve iç duvarları çökmüş durumdadır.  Güvenlik 
amacıyla etrafında tedbirler alınmasına karşın yıkım süreci devam etmektedir. İç mekânda yıkılmak üzere olan 
duvar ve tavanlar yer almaktadır. Yapının kuzeybatı beden duvarının bir bölümü yıkılmış bu alan dolu tuğla ile 
tekrar örülmüştür. Yapıda geniş yapısal düşey yönde geniş yapısal çatlaklar yer almaktadır. 

 

  

Res.5- 104 ada 35 parseldeki                                        Res.6- Sokağa açılan giriş kapısı
                                                                                                               konutun genel görünüşü

Zemin ve birinci kattan olmak üzere iki kat olarak inşa edilen Paşa Mahallesi, 139 ada 37 parseldeki tescilli 
yapı küçük bir alan üzerine oturtulmuştur. Yapı parseli bulunduğu yapı adasının kuzeybatı yönüne, bitişik 
nizamda konumlanmıştır. Yapı ise kuzeybatı ucuna sokak ile direkt ilişki kuracak şekilde konumlanmıştır. 2 
kattan oluşan yapı, karma sistemde inşa edilmiştir. (Res.7). Zemin kat duvarları yığma kâgir, 1. Kat ile döşeme 
sistemi ise ahşap karkastır. Yapıya erişim yapının kuzeyindeki düz atkılı genişçe kapıdan yapılmaktadır. Bu ka-
pıdan sofaya erişilmektedir. Sofanın kuzey yönünde 2 oda ve odanın hemen arkasında 1. Kata erişimi sağlayan 
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merdiven yer almaktadır. Merdivenin ilk basamakları kâgir, diğer basamakları ise ahşap limon kirişine oturan 
ahşap basamaklarla sağlanmaktadır. Üst katta da yapının yaşam odaları yer almaktadır. Odaların döşeme ve 
tavan malzemesi olarak ahşap elemanlar kullanılmıştır. Yapının arka tarafında bahçesi yer almaktadır. 

Yapı cephesi asimetrik düzendedir. Cephenin alt katında düz atkılı giriş kapısı ve kapının hemen yanında 1/1 
oranda pencere yer almaktadır. Yapının üst katı sokağa çıkma yapmaktadır. Bu katta ½ oranında 3 pencere yer 
almaktadır. Yapı cepheleri sıvalıdır. 

Yapı çatısı beşik çatı olarak planlanmıştır. Çatı cepheyle ahşap dar saçak aracılığı ile ilişki kurmaktadır. (Res.8).

Yapı günümüzde yıkım tehdidi altındadır. Çatısı ve iç duvarları çökmüş durumdadır. Yapının yıkım süreci de-
vam etmektedir. İç mekânda yıkılmak üzere olan duvar ve tavanlar yer almaktadır. Yapının güney yönündeki 
zemin kat beden duvarı tamamen yıkılmış durumdadır.

            

                        Res.7- 139 ada 37 parseldeki          Res.8- Ahşap karkas duvar ve saçak detayı
                                                                                               konutun genel görünüşü                

İncelediğimiz alan sınırları dahilinde olmayan fakat yıkım tehlikesiyle karşı karşıya olan Efendi Mahallesi, 
264 ada, 1 parselde yer alan tescilli yapının sokağa bakan cephesi geniş olup orta hollü bir mekan kurgusuna 
sahiptir. Giriş cephenin ortasına yakın bir alanda yer almaktadır. (Res.9). 

Bodrum+Tek kattan oluşan yapı, karma sistemde inşa edilmiştir. Duvarları yığma kâgir, döşeme sistemi ise 
ahşap karkastır. Duvar örgüsünde 1 sıra taş, 2 sıra tuğla dizileri yer almaktadır. Duvarların iç mekânda ahşap 
karkas sistemle de desteklendiği görülmektedir. (Res.10). 

 Yapıya erişim yapının orta aksında yer alan kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Taş söve ile çevrelenmiş bu 
kapı kemerinin içinde demir parmaklık yer almaktadır. Kapı düz atkılı, ahşap çatkılı kapıdır. Yapı cephelerinde 
pencerelerin kapıdan daha üst kotta yer aldığı görülmektedir. Bu durum yapı giriş eyvanının yaşam alanların-
dan daha altta yer almasından kaynaklanmaktadır. Yapı pencereleri basık kemerli, taş sövelidir. Pencerelerde 
çift kanatlı demir kepenk yer almaktadır.  Yapının alçak bir bodrum katı bulunmaktadır. Bu katta havalandırma 
amaçlı düz atkılı taş söveli bir penceresi yer almaktadır. Yapının batı cephesinde kapatılmış bir kapı dikkat 
çekmektedir.  
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                         Res.9- 264 ada 1 parseldeki                                 Res.10- Duvar, pencere ve saçak detayı
                                                                                                        konutun genel görünüşü                

SONUÇ

Geleneksel dokuyu oluşturan fiziksel çevre; bireyin ve yaşadığı toplumun bulunduğu yerdeki iklim özellik-
leri, topografyası ve yerel malzeme olanakları ile şekillenmektedir. Fiziksel çevre her yörenin kendisine has 
mimarisinin oluşmasını sağlayan önemli verileri içermektedir. İnsanoğlu, inşa ederken insan ihtiyaçlarını göz 
önüne almanın yanı sıra fiziksel çevre ile de uyumlu olmak durumundadır. Sosyal yapı ise, bireyin ve yaşadığı 
toplumun yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini, dinsel inanışlarını, yaşadıkları mekânları, geçim kaynak-
larını ve ekonomisini içermektedir. Toplumun sosyal yapısı da -kimi zaman dolaylı olarak- oluşturulan mimari 
ürünleri şekillendirmektedir.  

Göç ile birlikte insanlar, göç ettikleri yerlere o zamana kadar edinmiş oldukları becerilerini, yaşama biçimle-
rini, kültürlerini de beraberinde götürmektedir. Geleneksel mimarlık örnekleri, bölgesel ve yerel farklılıkları 
içerisinde barındırmaktadır. Toplumun sahip olduğu sosyal yapı ve bulundukları fiziksel çevre ile yapılar inşa 
edilerek, yerleşim yerleri şekillenmektedir (Kabakoğlu,2018).

Sonuç olarak tescillenmiş olmasına rağmen konutlarda gerekli onarım ve bakımların yapılmaması Akhisar’ın 
kentsel kimliğinin giderek farklılaşmasına ve kültürel mirasın yok olmasına neden olmaktadır. Bu çalışma bu 
duruma dikkat çekebilmek umuduyla yapılmıştır.
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Abstract: The energy consumption is rapidly increasing in the today’s world due to various reasons. One of 
the reasons is the selection of building materials by construction sector. Therefore, the selection of eco-friendly 
and sustainable materials in energy conserved sustainable construction gains importance. Adobe became one 
of the most significant sustainable building materials since it is naturally available, environmentally friendly, 
climatically appropriate, economic and requires low energy to be produced. However, in Cyprus adobe and 
vernacular houses built from adobe do not receive the attention that they deserve. Most of the vernacular adobe 
structures have been damaged over time due to the impact of the physical environmental causes, additions and 
transformations done in relation with the changing needs of their users. Maintenance of these damaged struc-
tures and transformations have been realised by using various materials rather than adobe. Adobe is one of the 
oldest building materials and one of the comprehensively studied one. Majority of the studies related to adobe 
mainly focus on the characteristics of the material, production process, construction technique, typology of the 
adobe houses, how to improve the material and make it possible to be used today and in the future. However, 
there is a lack of study on why people do not prefer to make additions with adobe, live in adobe houses and do 
not build houses from adobe anymore. By considering this, the main aim of this study is to find out the reasons 
behind the negligence of adobe as a building material.

Keywords: adobe, traditional building materials, user preferences, Cyprus

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Together with the industrialization, the sector that uses energy most intensively became the construction sector 
(Işık, 2017: 186). The selection of building materials by construction sector impacts the energy consumption. 
Preparation of the material, construction, building use and transformation of the structure constitutes the stages 
of energy use in the building sector (Işık, 2017: 188). Sustainable building materials that are naturally availab-
le, eco- friendly, climatically appropriate, economic, require low energy to be produced and as a consequence 
have less impact on the environment appear as significant alternatives. These type of materials should be used 
instead of processed building materials as much as possible to surmount and reduce the negative effects of the 
building sector (Sameh, 2014: 371).

Earth is a material that is naturally available everywhere. This availability of it, made it a mostly used traditi-
onal building material throughout the world. Various construction techniques developed with the utilization of 
earth, and adobe is one of them. Adobe construction technique

dates back at least the primitive settlements (Bektaş, 2007: 54) and it is also the oldest

applications of sustainable architecture (Reman, 2004: 373). Still today, considerable amount of people live in 
houses built by adobe.

Besides their environmentally-friendly characteristic, vernacular houses built with adobe are evaluated as 
cultural heritage of societies. These built heritages have cultural, historical, architectural value. However, in 
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Cyprus adobe and vernacular houses built from adobe do not receive the attention that they deserve. Most of 
the vernacular adobe structures have been damaged over time due to the impact of the physical environmental 
causes, additions and transformations done in relation to the changing needs of their users. Various other buil-
ding materials are being used in the maintenance of the damaged structures and in additions.

Scholars have been listing variety of advantages of earth buildings in general and adobe buildings in particular.

· It can be found anywhere (Bektaş, 2007, p.54)

· Cheap and speedy way of providing accommodation (Reman, 2004: 373), it is the cheapest material, requ-
iring the cheapest workmanship (Bektaş, 2007: 54), it enables cheap, easy, and fast production (Guillaud 
& Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008), it utilizes an efficient and locally acceptable method of construc-
tion and material which minimizes the construction time (Sameh, 2014: 362), it is obtained quickly and 
at a low cost after a simple process with materials easily accessible from the environment (Binan et al., 
2017: 163)

· It can relate to economic efficiency in buildings (invested costs against overheads) (Sameh, 2014: 362)

· Making the building construction easier (Reman, 2004: 373)

· Energy saving in the production phase, its transportation and full usage of the building (Reman, 2004: 
373), the least amount of energy is required to produce it (Bektaş, 2007:  54)

· It doesn’t need a special plant for production, saving money and energy in terms of production and trans-
portation (Guillaud & Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008), maintains family budget and country budget 
as it uses less energy (Işık, 2017: 190)

· Being low-cost in production, with the possibility of creating mass production if needed (Reman, 2004: 
373)

· Adobe structures have excellent performance in relation to climate (Reman, 2004: 373), it is known that 
adobe products regulate the humidity level within internal places much better than other building materi-
als (Reman, 2004: 373), it is an excellent insulating material against heat or cold. It balances the humidity 
in a room (Bektaş, 2007: 54), its low heat transfer value provides healthy indoor environments and cont-
ributes to economic sustainability (Isik and Tulbentci, 2008: 1428)

· Creating a good level of living comfort (Reman, 2004: 373)

· It resist fire (Bektaş, 2007: 54)

· It is durable when properly protected against rain (Bektaş, 2007: 54)

· It does not pollute the environment (Bektaş, 2007: 54), it produces little pollution, both during manufac-
ture and through the life of the building (Guillaud & Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008), being environ-
mentally friendly structures and not creating any ôpollution Reman, 2004: 373), it does not pollute the 
natural environment since it uses less energy (Işık, 2017: 190)

· These structures are environmentally friendly, not only in the construction phase but also in the occupancy 
phase. This situation stems both from its easy availability as a construction material and also its compara-
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tive advantages over other construction materials (Reman, 2004: 373), the adobe material is environmen-
tally friendly such as requiring low energy during production, being completely recyclable and providing 
a natural insulation (Binan et al., 2017: 166)

· Providing possibilities for the ownership of the house using the owner’s own labour and materials (Re-
man, 2004: 373), it allows people to use local materials and to take charge of the production of their built 
environment (Guillaud & Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008)

· It has adequate thermo-physical and hydric properties which contribute to the regulation of thermal com-
fort of the building, hence decreasing its life-cycle costs (Guillaud & Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008)

· It plays a part in the respect for, as well as the survival and updating of, cultural, architectural, and urban 
environments (Guillaud & Houben, 2001 in Tanaçan, L., 2008)

· Facilitating the improvement of regional and traditional technologies (Reman, 2004: 373)

· Being a material not needing the construction of a production (Reman, 2004: 373)

· Locally available earthen material used in buildings contributes to the maintenance of a balanced ecology, 
because earthen material has low embodied energy when compared with other building materials (Isik and 
Tulbentci, 2008: 1428)

· Earth architecture can help in applying sustainable development principles, limiting the consumption of 
non-renewable resources (plastics, oil etc.) and maintaining healthy dwelling, environment and land use 
(Sameh, 2014: 362)

· It can help minimize life cycle costs of housing units by reducing construction, maintenance and operating 
costs, and in addition to that it maximizes the functional life of the dwelling unit (Sameh, 2014: 362)

According to some scholars there are few disadvantages of adobe structures. Low water resistance, high sen-
sitivity to moisture, low tensile strength and low compressive strength have been listed as disadvantages (Re-
man, 2004: 373; Koçu and Korkmaz, 2004: 3). They are ‘sensitive to earthquakes, wind erosion and attack by 
insects, vermin and vegetation (Reman, 2004: 373). It was also indicated that insects and rats can inhabit in 
these structures (Mohamed, 1995 in Sameh, 2014). ‘However by avoiding the excess use of straw or any other 
organic materials in the mixture of the wall can help prevent this (Mohamed, 1995 in Sameh, 2014).

On the contrary to the idea that adobe structures are not earthquake resistant, Işik (2019)1 states that there is 
a wrong perception in the public about this and adobe’s earthquake resistance is proved by various studies. 
Işık (2019)2 also claimed that the adobe structure are much resistant to earthquake than reinforced concrete 
structures when produced according to the correct engineering principles. It was determined that adobe struc-
tures were not destroyed even in the earthquake zones when they were built according to rules. The impact of 
earthquake can be minimized by adding binding material into adobe mixture and developing correct solutions 
for construction technique and buildings structure. (Koçu and Korkmaz, 2004: 10) The perception on adobe is 
vulnerable to natural disasters, creates an obstacle for the continuation of the architectural tradition of adobe 
and adobe heritage (Binan et al., 2017: 163).

Since adobe is one of the oldest building material it is one of the comprehensively studied one. There are large 
numbers of studies related to adobe that mainly focus on the characteristics of the material, production process, 
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construction technique, typology of the adobe houses, how to improve the material and make it possible to be 
used today and in the future.

Many developed countries encourage the use of earth as it has the potential to fit into today’s building sector 
(Sameh, 2014: 362). Local building materials and traditional building techniques, that have less negative im-
pact on environment and environmentally appropriate, should be introduced and recognized again (Sameh, 
2014: 371). By considering all the advantages of adobe, the use of earth and building houses from earth have 
being broadly promoted. Nevertheless, users’ point of view towards these buildings is a missing concern. Like-
wise, Hassan et al. (2016) whom studied earth-sheltered buildings, stated that to measure people’s idea about 
living in these type of houses is significant, yet ineffectively studied. Although there are few studies that dealt 
with the subject, generalization of the results was not suggested (Hassan et al., 2016: 76).

AIM

There is a lack of study on user preferences questioning why people do not prefer to make additions with ado-
be, live in adobe houses and do not build houses from adobe anymore. By considering this, the main aim of 
this study is to focus on the users’ point of view and to find out the reasons behind the negligence of adobe as 
a building material.

SCOPE

Geographical location, climatic conditions, economic and social dimensions are important key factors in user’s 
choices due to their positive or negative effects. These factors play an important role in the basic architectural 
structuring, especially in rural settlements with regards to the choice of construction materials and construction 
techniques allowed by the conditions. In this respect, only users living in residential buildings constructed with 
adobe are included in this study.

METHODOLOGY

Lefke is a town located 62 km from the capital Nicosia, in the northwest of the island of Cyprus, in a valley 
covering around 8 km2 somewhere between Mediterranean and Troodos mountains. Due to its geopolitical po-
sition, it has been a stopover point for different civilizations for several centuries. Hence, it has traces reflecting 
the lifestyles of different cultures throughout history. The most important symbol of this multiculturalism is felt 
in the architectural texture. Doğancı Elia, Taşpınar / Angolem and Çamlıköy / Kalo Chorio which are the three 
rural settlements located in the district of Lefke, in a close proximity, were chosen as the study areas. These 
settlements are similar in terms of socio-cultural, economic and traditional backgrounds.

Besides, same building material and construction techniques comprised the vernacular architecture of the three 
rural settlement.
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Figure1. Selected case settlements

In order to obtain information about the viewpoints of the users living in adobe houses in the selected regions, 
verbal interviews, consisting of 18 questions, were conducted with the owners and tenants. In the interview, the 
demographic status of the users, length of residence, number of rooms of the houses, number of floors, building 
materials, physical conditions, reasons for using adobe, existence and types of changes, the physical comfort 
conditions in the residence, the reasons for choosing the adobe and their awareness of the adobe building ma-
terial have been investigated. In addition to the interviews, observational data were also included.

FINDINGS

The dates of the houses on which the study was carried out go back to old times and therefore the construction 
years of the adobe houses date back to 100 - 130 years. The number of houses in the settlements engaged in 
this research varies between 60 and 4303. While the ages of the surveyed houses are around 60 years, there is 
no recently built adobe house in the area. If the property status of the adobe houses is considered in the study 
areas, these houses were generally built in the past and inherited by the user’s family. Tenants constitute the 
small amount of the participants. The majority of the users have been living in the same house for many years, 
making necessary changes in the houses in accordance with the way of life (wet space, window renovation, 
etc.) and also adapting to the conditions of their houses if they cannot make any changes due to the restrictions 
required by original construction.

Regarding the age and educational status of the participants, 40% of them were between 56-75 years old and 
37% were 76 years and older, 13% were 46-55, 5% were between 36-45 and 20-35 years old.

When the education level of the users was evaluated, it was seen that 44% of them were primary school gra-
duates, 26% of them were high school graduates, 21% of them were secondary school graduates, and 9% of 
them did not go to any school.
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All houses selected for this research are made of adobe. Soil in and around the region was used to prepare the 
mud mortar. The mud mortar mixed with straw or dry grass is used in masonry. Wealthier users added lime to 
the soil straw mortar. The reeds, which were gathered from the places in the surrounding area, were used either 
as they were or as a wicker lattice.

When users were asked to use adobe again as a building material if they were to build a new house, the per-
centage of answers were very close to each other. Those who do not want to use adobe again to build a new 
house stated as a reason that the technique is old and costly due to the expenses in the labour force despite all 
the benefits of adobe.

In addition to these reasons, there are no craftsmen to prepare and build adobe houses now, and adobe houses 
require certain maintenance every year. Nevertheless, all of the people have certain knowledge and awareness 
about the positive aspects of adobe houses, stating that they are cool in summer, warm in winter and that they 
do not need thermal insulation in particular, and they say that they can spend the winter with a small amount 
of fuel needed for heating. They also persistently emphasize the point of being healthy due to the absence of 
moisture. Other reasons are that adobe houses are earthquake resistant due to their wall thickness. Along with 
all these, mostly positive answers were given by tenants about their preferences in living in adobe houses.

When the reasons for not building adobe houses were examined, negative answers were also obtained stating 
that the adobe houses look old, have cracks, require an uncommon technique of construction and can easily be 
pierced by rats and snakes.

Table 1. Showing heating and cooling methods

When winter heating methods were questioned, it was found that the majority of users used wood stoves (30%) 
and gas stoves (28%). Although these two heating methods are at high rates, it is also reported that the usage 
intervals are as short as one or two months during winter time. When asked what they use to cool the house 
in summer, it was stated that the majority did not need any appliance and preferred natural ventilation (48%), 
28% used ventilators and 24% used air conditioning. Again, it was emphasized that all these appliances were 
not needed very often and not for a long time.

Various advantages of adobe that have been indicated by the participants. These are:

· It is healthy

· It contributes to the budget
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· It belongs to past

· Earth is always available

· It is resistant to earthquake

· It is strong

· There is no humidity in the house

· It is long lasting (in case of plastered over wire)

· It keeps the house cool in summers and warm in winters

· It is nice

· It keeps the house warm

· It transfers small amount of heat and cold to indoor

· It does not transfer cold to indoor

· It is easy to heat the house (due to straw)

· No heater needed

· It is completely built from earth. It does not require iron and cement use

The mostly referred advantage of the adobe is that it keeps the house warm. Secondly, it is indicated that the 
material is healthy. Some of the participants explained that they never become ill, they don’t have headaches 
and they do not cough. One participant who have being living in the house for about five years stated that 
her coughing has stopped after moving into the adobe house that she currently lives. The third highly pointed 
advantage is that adobe keeps the house cool in summers and warm in winters. Considering the answers in 
general and first and third common answer in particular, it is seen that the ability of the material to provide 
appropriate indoor living comfort for people has been its most significant advantage.

Moreover, some of the participants claimed that there is no disadvantage or negative side of adobe. Compare 
to the advantages, less disadvantage have been designated. These are:

· It peels off and leaves residue

· Rooms are narrow due to thick walls

· If it has no external plaster, it is not resistant to rain. It must be plastered with gypsum plaster or concrete 
plaster

Amongst these few mentioned disadvantages, the most common negative characteristic of the material has 
been pointed out as peeling off.
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CONCLUSION

The adobe structures were used as a result of necessity in the villages until the last thirty years, when the fa-
cilities were limited. Today, it appears as an abandoned building material due to the variety of contemporary 
building materials. However, today’s sustainable conditions have once again highlighted the beneficial aspects 
of earth for construction.

When studied settlements are examined, it was observed that the number of adobe houses decreases day by 
day and/or they are not preferred to be used. In parallel with the developments in construction materials and 
building technology, the local people have receded from vernacular architecture and building materials, such 
as adobe.

It is found that people are aware of all the advantages of the adobe material and living in the houses built with 
this material. Therefore, no education related to this subject is necessary. It is seen that the main problem that 
people do not prefer this material is ‘the difficulty’ in the preparation of the material and ‘the difficulty’ of the 
construction technique. In addition, the

fact that the masters who has knowledge about adobe construction are not available is the other reason that 
adobe is not preferred. All these pose a major problem for those who want to build new adobe houses, make 
repairs, or build additional buildings from adobe.

Encouraging the use of adobe will be an appropriate policy for the sustainability of the vernacular architecture, 
traditional building techniques, saving energy and money. However, it is not enough. The administrators of 
the countries and of the regions, should provide knowledge specifically on the construction method. Besides, 
people should be supported in terms of financially and workmanship during the construction process.
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Öz: Bu çalışmanın amacı, kahvehaneleri toplumumuzda tarih içinde üstlendikleri farklı kamusal roller ve 
norm dışı olanı sisteme dahil etme biçimleriyle heterotopya olarak tartışmaktır. Michel Foucault’nun, “Öteki 
Mekanlara Dair” adlı metninde heterotopyaları tanımlamak amacıyla kullandığı, altı maddeden oluşan hete-
rotopolojinin kahvehaneler üzerinde analiz edilmesi çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Kahvehanelerin 
iktidarın kodladığı etik ve normların düzenlediği ve sınıflandırdığı davranış biçimlerinin karşısına, farklı bir 
etik ve norm anlayışı getirdiği için sapma heterotopyası oldukları saptanmıştır. Enformel bir eğitim kurumu 
rolünü üstlenmesi, iletişim, eğlence, kültür-sanat faaliyetleri merkezi olması, sözlü kültür unsurlarının devam 
etmesini sağlayan bir mekan özelliği taşıması, boş zamanların değerlendirilme ve iş bulma ya da aylaklık etme 
mekanı olması gibi birbiri ile uzlaşmayan işlev ve mekanları biraraya getirdiği ve kahvehanelerin, zaman içe-
risinde farklı işlevler üstlendiği, modern zaman kavramını dönüştürdüğü, kendilerine özgü açılma ve dışlama 
sistemlerinin olduğu tesbit edilmiştir. Kahvehanelerin, tarih içerisinde üstlendiği rollerin ve mekansallığın 
heterojenliği nedeniyle bugünkü kafeler ve millet kıraathanelerinin de kökenini oluşturduğu öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: kahvehane, Michel Foucault, heterotopya, sapma heterotopyası

1. GİRİŞ 

Kahve tüketiminin dışında bir çok farklı fonksiyona hizmet eden kahvehane, toplumsal açıdan önemli bir sos-
yalleşme ve toplanma mekanıdır. İlk ortaya çıktığında kahve tüketim mekanı olarak hizmet veren kahvehaneler 
daha sonra; eğlenme, sohbet, gazete okuma, dinlenme, gündemi takip etme, tartışma gibi bir çok fonksiyonuy-
la günümüze ulaşmışlardır. Özellikle Osmanlı’da, kahvehanelerin yayılıp çoğalmasındaki önemli etkenlerden 
birisi, kent yaşamı; cami, çarşı, mahalle ve konut arasında geçerken kahvehanenin erkek egemen toplum için 
bu mekanlara alternatif bir kamusallık biçimi oluşturmasıdır (Işın,1994). Kahvehaneler, oluşturdukları alter-
natif kamusal alanın yanı sıra bireyselliği de -bireyin fikrini, kültürünü, çevresini vb – yansıtan, kamusal ile 
özelin birbirine geçtiği bir ara mekan özelliği taşımaktadırlar. Kamusal ile özel alan arasında üçüncü bir yer 
olarak kahvehaneler, Oldenburg (1991:20-42)’un da belirttiği gibi nötr, eşitlikçi, temel aktivitesi sohbet olan, 
herkesin kolaylıkla ulaşabildiği, müdavimleri olan, sade bir profili ve neşeli ruh halini içeren, evden uzak ama 
ev gibi olan yerlerdir.

2. AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, toplumumuzda tarih içinde üstlendikleri farklı kamusal roller ve norm dışı olanı sisteme 
dahil etme biçimleriyle kahvehaneleri; heterojen mekanlar olarak tartışmaktır. Michel Foucault (2000)’nun 
kullandığı, ‘‘heterotopya’’ kavramı, Türk toplumunda kahvehanelerin yerinin anlaşılması açısından önemlidir. 
Foucault’ya göre toplumun mükemmel olarak tahayyül edildiği ve gerçek bir yeri olmayan ütopyaların tersine, 
heterotopyalar bir gerçek mekan içinde birbiriyle ilişkilenmesi zor olan mekanları yan yana getirebilmektedir. 
Bu çalışmada, kahvehanelerin, Foucault’nun sapma heterotopyaları olarak tanımladığı mekanlar arasında ol-
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duğu savlanmaktadır.

3. KAPSAM

Çalışmada kahvehanelerin ortaya çıkışı, Osmanlı toplumunda yayılışı, farklı dönemlerdeki toplumsal işlevleri 
incelenmektedir. Kahvehanelerin heterojen mekanlar olarak incelenmesi amacıyla; enformel bir eğitim kuru-
mu rolünü üstlenmeleri, iletişim, eğlence, kültür-sanat faaliyetleri merkezi olmaları, sözlü kültür unsurlarının 
devam etmesini sağlayan bir mekan özelliği taşımaları, boş zamanların değerlendirilme ve iş bulma ya da 
aylaklık etme mekanı olmaları gibi özellikleri ele alınmaktadır. Çalışmanın yöntemini, Michel Foucault’nun 
heterotopyaların tartışılabilmesi amacıyla öne sürdüğü altı karakteristik özelliğin (heterotopoloji), kahvehane-
ler üzerinde analiz edilmesi oluşturmaktadır. 

4. YÖNTEM: MİCHEL FOUCAULT DÜŞÜNCESİNDE HETEROTOPYA KAVRAMI

Michel Foucault heterotopya kavramından ilk kez ‘Kelimeler ve Şeyler’ (1966) adlı kitabının önsözünde bah-
setmiştir. Kavramı, fiziksel mimari mekan anlamında 14 Mart 1967’de Tunus’ta verdiği bir konferansta kul-
lanmıştır. Heterotopya kavramının olgunlaşmış kapsamlı metninin yayımlanması 1984 yılını bulmuştur. (Fou-
cault, 2000:291). 2000 yılında ise ‘Öteki Mekanlara Dair’ başlığı ile Türkçe olarak yayımlanmıştır.

Michel Foucault (2000), “Öteki Mekanlara Dair” adlı metninde heterotopyanın farklı ölçek, program ve biçi-
me sahip çok sayıda örneğini vermekte ve altı karakteristik özelliğini sıralamaktadır: Heteropyalar; ütopyalar 
gibi evrenseldirler ve çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkarlar. Farklı tarihsel dönemlerde toplumlar tarafından 
farklı biçimlere dönüştürülerek işletilebilirler. Heterotopyalar, kendi içlerinde bağdaşmaz olan birçok mekanı, 
birçok mevkiyi tek bir gerçek yerde yan yana koyabilirler. Akıcılık ve birikim açısından zamanla bağlantı-
lıdırlar. Her zaman toplumsal bir açılma ve kapanma sistemi gerektirirler; bireyler hem tecrit edilir hem de 
içine nüfuz edilebilir. Heterotopyalar her dönem ve topluma özgü sisteme ait diğer bütün mekanlarla ilişkileri 
içerisinde bir işlev üstlenirler (Foucault, 2000:291-302). 

5. KAHVEHANELERİN HETEROTOPİK MEKANLAR OLARAK İNCELENMESİ

Bu bölümde Foucault’nun ötekiliğin mekanı olarak adlandırdığı heterotopya kavramının altı özelliği (hetero-
topoloji) açıklanmakta ve kahvehanelerin heterotoropik mekan olma durumları bu altı karakteristik özellik ile 
karşılaştırılmaktadır. 

5.1. Sapma Heterotopyası Olarak Kahvehaneler

Michel Foucault (2000) heterotopolojisine göre, her kültür, kendine özgü heterotopik mekanlar oluşturur. Bu, 
evrensel ve her toplum için değişmez/sabit bir özelliktir. Birinci özellik kapsamında Foucault iki tip hetero-
topya tanımlar; birincisi ‘kriz heterotopyaları’ (hamile kadınlar, yaşlılar vb. kriz durumundakiler için kutsal ve 
yasaklı yerler), ikincisi ise kriz heterotopyalarının yerine geçen ve toplumsal normlardan sapma gösterenlerin 
mekanları, yani‘sapma heterotopyaları’ (hapishane, akıl hastanesi, huzurevi, çalışmayarak norm dışı davra-
nanlar vb. ) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşsizliğin, aylaklığın ve boş zamanın niteliksizce tüketilmesi, kahvehanelerde görebileceğimiz en genel davra-
nış biçimidir. Foucault (2000)’nun da belirttiği gibi çalışma ve boş zaman etkinliklerinin kurallara bağlandığı 
toplumsal norm sistemimizde, aylaklık bir tür sapmadır. Bugün olduğu gibi geçmişte de kahvehanelerde illegal 
olarak; sigara, içki, uyuşturucu, kumar gibi sapma davranışlarının ya da en azından zararlı alışkanlıkların var-
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lığını sürdürdüğü bilinmektedir. Argo konuşmanın serbestliği, bu erkek egemen mekanlarda toplumsal olarak 
kabul görmüş ahlak anlayışının ve aile kavramının aşındırılmasına da neden olmaktadır (Yıldız, 2007:151) 
Kahvehaneler, çalışmayarak, norm dışı davranan bireylerin mekanıdır, kahvehanelerde birey, yapması gereke-
nin ya da kendisinden beklenenin dışında davranmaktadır.

Osmanlı döneminde de kahvehanelerin toplumsal ve hatta dinsel norm sistemini bozan, yerinden eden kar-
maşık etkilerine sıkça rastlanmaktadır. Müslüman kesimlerce, yasak olarak görülen ya da hoş karşılanmayan 
resim yapma veya bulundurma anlayışı kahvehanelerde kırılmıştır. Kahvehanelere konan resimler, o dönem-
lerdeki yabancı seyyahların dikkatini çekmiştir (Birsel, 1991, Aktaran: Yıldız, 2007). Eşcinsel ilişki olanağı 
sunması kahvehanelerin sapma davranışı meydana getirme fonksiyonları içindedir. Sandys, ‘birçok kahvehane 
sahibi, kendisine müşteri kazandıracak yem işlevi gören, güzel oğlanları çalıştırıyor’ derken, kahvehanede 
çalışan oğlanlar için, ‘şehvet duygularını tatmin etmek üzere seçilmiş delikanlılar’ ifadesi kullanılmaktadır 
(Kömeçoğlu, 2001). Ayrıca buralarda “Venüs kültürüne adanmış dansözler” dans etmektedir. O dönemde kah-
vehanelerin görünmeyen ancak çokça yaygın olan yönlerinden birisi de, fuhuş randevularına ev sahipliği yap-
masıdır (Deguilhem, 1999’dan akt. Yıldız,2007), 

Kahvehaneler, iktidarın kodladığı etik ve normların düzenlediği ve sınıflandırdığı davranış biçimlerinin karşı-
sına, farklı bir etik ve norm anlayışını, belirlenmiş sınırların dışındaki öteki gerçeklerin sarsıcı yanını çıkaran 
“dışarıda bırakılmış öteki”nin mekanıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de sıkı denetim altında bulundurulma-
sının en önemli nedenleri kahvehanelerin sapma davranışlarını kolaylıkla olağanlaştırabilmelerinden kaynak-
lanmaktadır. 

5.2. Tarih Boyunca Heterotopyanın İşletilme Biçimleri

Heterotopolojide ikinci özellik, tarihsel süreç içerisinde bir toplumun var olan ve var olmaya devam eden bir 
heterotopyayı farklı zamanlarda, farklı biçimlerde ya da işlevlerle işletebilmesidir. Foucault (2000) bu ilkeyi 
mezarlık örneği ile açıklar, mezarlıklar, ondokuzuncu yüzyıl sonrasında ölümsüzlüğün mekanı (kutsal mekan) 
olmaktan çıkarak, kentin dışına atılarak, kutsal olmayanı, ‘ötekinin mekanını’ temsil eder hale dönüşmüştür.

Osmanlı toplumunda “kahve tüketim mekanı” olarak ortaya çıkan kahvehaneler, tarih boyunca farklı formlar-
da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Kahvenin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte, kahvehaneler ilk 
olarak Mekke’de, 1511 yılında bir camiin yanında bu amaçla bir yer açılmasıyla mekansallaşmıştır (Braudel, 
1985:22). Kahve, İstanbul’a Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) zamanında 1543’te gelmiş, ilk kahvehane 
ise 1555’te açılmıştır (Ünver, 1962:43). Peçevi’nin belirttiğine göre, ilk zamanlarda kahvehaneler, halkın kah-
vesini içerken “yararlı etkinliklerle oyalandığı” yerlerdi. 

Bu mekanlar, erken dönemden itibaren yönetimlerce mevcut düzene tehdit oluşturabilecek bir odak olarak 
algılanmıştır. Çeşitli dönemlerde camilerde, mescitlerde kahvehanelere gidilmemesi için vaazlar, öğütler ve-
rilmiştir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman döneminde bile mahallelerde imamlar, müezzinler, şairler, hâttâ 
yüksek rütbe ve makam sahipleri bile kahvehane müşterisi olmuşlar, buralarda “siyasi tartışmalar” yapılmış 
ve bir çeşit “kamuoyu” oluşmaya başlamıştır (Öztürk, 2005). Osmanlı döneminde, yeniçeri ayaklanmaları 
gibi “isyan” ihtimali olduğu zaman, ilk akla gelen yerlerin kahvehaneler olması, yeniçeri kahvehanelerinin 
taşradan gelen işsiz güruh için çekim merkezi olarak görülmesinden (Çaksu, 2014) kaynaklanmaktadır. Kah-
vehanelere yönelik tarihteki ilk yasak, Kanunî Sultan Süleyman Dönemi’nin önde gelen isimlerinden biri olan 
Şeyhülislam Ebusuûd tarafından konmuştur. Her padişah döneminde uzun ya da kısa süreli olarak yasaklama-
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lar yinelenmiştir. Özellikle IV. Murat Dönemi’nde idam cezasına kadar varan sert yasaklamalar uygulanmıştır 
(Öztürk,2006: 54-60). “Belirsiz anonim söylentilerin hayat bulduğu” kahvehanelere karşı tahammülsüzlüğe 
rağmen kahvenin halk arasında yayılması engellenememiş ve kahvehaneler birçok kişiyi bir araya getirerek 
Işın (1994)’a göre “sosyalleşmeyi ve modernleşmeyi” sağlayan mekânlar olmuşlardır. 

        

Resim 1: Kasımpaşa’da Haliç kıyısında bir kahvehane         Resim 2: Tophanede bir kahvehane içi
               (William Henry Barlett, 1835)                                               (Antoine  Melling, 1819)

Kaynak:https://www.academia.edu/3140191/The_Coffeehouses_in_Istanbul adresinden 12 Şubat 2017 tari-
hinde alınmıştır.

Kahvehaneler modernleşmenin Batılılaşma olarak algılandığı ve politik açıdan rejimin tehditi haline dönüştü-
ğü 19. yüzyıl siyasetinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, kitle iletişim araçlarının ba-
şında gelen Takvim-i Vekayi (1831) gazetesi, ilk olarak kahvehanelerde yerini almış ve kahvehaneleri mesken 
tutan Jön Türkler, buraları toplumsal ve siyasal yaşama yön veren bir mekan haline getirmişlerdir (Safi, 2018). 
Yine Milli Mücadele yıllarında da kahvehaneler Kuvay-ı Milliye’ye özgü direnişin örgütlendiği mekanlar 
olarak önem taşımaktadırlar.(Öztürk, 2006).

Resim 3: Bir kahvehanenin iç tasviri ( S.Cannings, 
1809)

Resim 4: Kahvehane içi tasviri ( Preziosi, 
1854)

Kaynak:http://www.dunyabulteni.net/haber/301417/kahvehaneler-osmanlida-halkin-sesinin-duyuldugu-ka-
musal-alanlardi  adresinden 13 Şubat 2017 tarihinde alınmıştır.

Erken Cumhuriyet döneminde kahvehanelerin, köylerde yaşayan ulus-devlet yurttaşı için kütüphane, sinema, 
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klüp ve “içtima yeri” olarak kurumsallaşması önerilmiştir (Bozdoğan, 2015). Bugünkü millet kıraathanelerinin 
de kökenini kahvehanelerin ‘‘bilinçlendirme merkezi’’ olarak kullanılması amacı oluşturmaktadır. 2018 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “öğrencilerin, işsizlerin, halkın sosyalleşmek, 
kitap okumak, zaman geçirmek, çay-kahve içmek gibi etkinlikleri bir arada güvenli bir şekilde yapabileceği 
yeri ‘millet kıraathaneleri’” olarak tanımlaması sonucu yerel yönetimler, bu nispeten yeni -yansıtması umulan 
toplumsal ve mekansal kimlik bağlamında tinsel açıdan yeni - fonksiyonu mekansallaştırma çalışmaları baş-
latmışlardır.

  

Resim 6: Altıeylül Belediyesi İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi (Kabakoğlu, 2019).

Millet kıraathanelerinin ortaya çıkışı, her türlü iktidar etkisinden soyutlanarak sadece fonksiyon açısından ele 
alındığında; Cumhuriyet döneminde kahvehanelerin fonksiyonlarının dağılması ile ilişkilendirilebilir. 1980 
sonrası süreçte küreselleşme ile birlikte kahvehanelerin işlevleri, çok amaçlı oyun salonları, kafeler, nargile 
salonları ya da sosyal kulüpler gibi başka mekan grupları ile paylaşılmaya başlamıştır. Kahvehaneler ile aynı 
meslek odasına mensup olan kıraathanelerin de genelde kahvehane olarak kullanıldığı ifade edilmelidir. Oysa 
1864 yılından sonra (Yıldız, 2007:72) İstanbul’da görülmeye başlayan kıraathane, kahvehaneden daha sonra, 
bu mekânlarda “devlet sohbeti” yapılmasının önlenmesi için ortaya çıkan bir kavramdır ve “okuma salonu” 
işlevini barındırması gerekmektedir. Bu dönemden sonra, kahvehanelerde “edebi faaliyetler” zoraki bir şekil-
de de olsa artmıştır (Ünver, 1962). Sonuç olarak, millet kıraathanelerinin kökeninin Osmanlı kahvehaneleri 
olduğu söylenebilir. 

Görüldüğü gibi, kahvehaneler, toplumumuzda tarih boyunca mevcut düzenin hem sorgulandığı hem de norm-
dışı kullanım biçimleriyle aşındırıldığı farklı toplumsal işlev ve biçimlerde varlıklarını sürdürmüşler ve kah-
vehane bir heterotopya olarak farklı biçimlerde işletilmiştir. 

5.3. Kahvehanelerin Bağdaşmaz Mekanları Biraraya Getirme Biçimleri

Foucault (2000), sinema, tiyatro gibi mekanlarda birbiri ile bağdaşmayan birçok mekanın tek ve gerçek bir 
mekanda bir arada olma ya da üst üste geçme halinde olduğunu belirtmektedir. Yukarıda da tartışıldığı gibi, 
kahvehaneler tarih boyunca sadece kahve içilen mekanlar olarak kalmamıştır. Kimi zaman bir oyun yeri, kimi 
zaman verimliliğin hedeflendiği bir okuma salonu ya da ‘zamanı öldürmeyi hedefleyenlerin aylaklık mekanı, 
kimi zaman hoş ve boşsohbet ya da dönemin nabzını tutan siyasi tartışma mekanı, işçi pazarı ya da tam tersine 
göç ve işsizliğin mekânsal sonucu (Yıldız,2007) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta çoğu zaman hepsini bir 
arada görebilmemiz de mümkündür. 
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Osmanlı döneminde de aynı bağdaşmaz, tuhaf, karma kullanım görülmüştür. Örneğin, kahvehaneler açıldıktan 
sonra berber dükkânları “istiklalini kaybetmiş ve kahvehanenin bir köşesine yerleşmiş, berber esnafı da kah-
veci esnafına yamak sayılarak” kahvehanelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu nedenle kahvehaneler, saç 
bakımı, çeşitli hastalıkların tedavisi ve sünnet gibi farklı eylemlere de evsahipliği yapmıştır (Koçu,1974:34-
35). Kafadar, (2009) “Osmanlı tarihinde sık sık olduğu gibi kahvehanelerin nifak yuvası sayılarak kapatıldığı 
dönemlerde berber dükkânlarının berikilerin yerini tuttuğunu” belirtmektedir.

Kahvehaneler karmaşık işlevleri ile temelde, hem toplumsal düzene başkaldırının hem de bu mevcut top-
lumsal düzeni sürdürmenin mekanı olma uzlaşmazlığını aynı anda barındırmaktadır. Örneğin, II. Abdülhamit 
(1876–1909) kahvehanelere hafiyeler göndererek denetim sağlamaya, bu mekânlarda konuşulanları öğren-
meye ve böylece kendisi açısından potansiyel tehlikeleri zamanında önlemeye çalışmıştır (Öztürk, 2006). Bu 
dönemde“devlet adına çalışan jurnalcilerin çokluğu”ndan bahsedilmektedir. Öyle ki “Osmanlı’da kahvehane 
işletenlerin bir kısmı devletin maaşlı hafiyesi iken, bir kısım hafiyenin ise, halk arasından seçildiği” anlaşıl-
maktadır (Kırlı, 2000: 62). Bu durumda devletin istihbarat toplamak için kahvehaneleri kullandığı açıktır. Yani 
kahvehaneler kamusal yaşam için hem sisteme uygun hem de sisteme aykırı çalışan farklı bir iletişim alt yapısı 
ortaya koymaktadırlar.

5.4. Kahvehanelerin Zamansallığı

Foucault (2000)’ya göre heterotopolojide dördüncü özellik, zamanla bağlantılıdır. Heterotopyalar, birikim ve 
akıcılık kavramları ile zamanın biriktiği, yığıldığı ya da mutlak olarak süreğen bir devinime sahip olduğu me-
kanlardır. Bu özellik içerisinde modern hayatın gündeliğinden kaçılan, zamanın eserlerin ve bilginin biriktiği 
mekanlar olan müzeler, kütüphaneler ve Foucault’nun kronik heterotopyalar olarak adlandırdığı geçici zaman-
sal kopmalara neden olan festival alanları ve tatil köyleri de yer almaktadır (Foucault, 2000:299). 

Kalabalık ve büyük kentlere göre daha az seçeneğe sahip olan kırsal yerleşimlerde kahvehane gündelik iş ruti-
ninin ve doğal ritimlere bağlı zaman kavramının kesintiye uğradığı, boş zaman geçirme yeridir. Kahvehanenin 
köylüye sunduğu heterokroni, birkaç saat ya da gün olduğu gibi kırsal zaman/iş döngüsüne göre bir mevsim 
de sürebilmektedir. Kentlerde, kıraathanelerde gündelik sohbetler yerini gazete okuyup tartışmaya, şiir-türkü 
söylemeye, kitap okumaya bırakmıştır. Kütüphanelerde olduğu gibi kıraathanelerde de okuma eylemine eşlik 
eden, zamanaşırılık ve zamandışılık modern hayatın gündelik zaman döngüsünü kesintiye uğratmaktadır. Kah-
vehaneler, gündelik rutine özgü zamansallığı dönüştüren, Stavrides (2016)’in de belirttiği gibi mekan aracılı-
ğıyla düşünmeyi sağlayarak bireyi özgürleştiren mekanlardır.

Kahvehaneler, sanatsal etkinliklerle sözlü kültürel birikimin aktarıldığı (Tezcan,1994), bu nedenle sonsuz za-
man biriktiren kronik heterotopya olma özelliğine sahiptir. Çünkü Osmanlı döneminden bugüne kadar kahve-
hanelerde geleneksel sahne sanatlarının sergilenmesi gibi kültürel etkinliklere ağırlık verilmektedir. Kahveha-
necilerin meddahlar ve gölge oyuncularıyla kahvehanelerini daha çekici kılma çabaları ile kahvehaneler aynı 
zamanda halk edebiyatının sunulduğu ve geliştiği yerler olmuştur. Hatta günümüzde kahvehanelerde yürütülen 
seçim propagandaları da, ortaoyununda olduğu gibi kahvehaneyi anlık olarak karnavalesk (Bakhtin, 2001) bir 
mekana yani kronik heterotopyaya dönüştürmektedir.

5.5. Kahvehaneler ve Ulaşılabilirlik 

Foucault (2000), heterotopolojinin beşinci prensibinin, bu mekanların kendilerine özgü bir açılma-kapanma 
sistemi ile hem içine nüfuz edilebilir hem de tecrit edebilir olduğunu belirtmektedir. Bu özellik, heterotopyaya 
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özgü belirli bir erke işaret etmektedir ya da özel izinler aracılığıyla girilebilen, herkesin kullanımına açık ol-
mayan bir kamusal mekan tanımı anlamına gelmektedir. Örnek olarak tamamen yalıtılmış, girişi zorunlu, çıkışı 
izne bağlı olan hapishaneler verilebilir.

Kahvehaneye gelen kesimin yaş, statü, mezhep gibi keskin ayrımları yoktur. Kullanıcıların sadece mahalleler 
düzeyinde değil, sınıflar düzeyinde de birbirine karıştığı görülmektedir. Yani, kahvehane ekonomik ve sosyo-
kültürel çelişki ve zıtlıkları homojenleştiren bir mekandır. Kahvehane kullanıcısının toplumsal kimliklerinden 
bağımsızlaşarak kahvehaneye kolaylıkla girebilmesi kahvehanelere özgü açılma sistemidir. 

Diğer taraftan, ilk örneğinin görülmesinden itibaren kahvehaneler çeşitli meslek ve sanat tabakalarına göre 
özelleşmiştir. Esnaf kahvehaneleri, Yeniçeri kahvehaneleri, Tulumbacı kahvehaneleri, Âşık kahvehanele-
ri, Semai kahvehaneleri ve Meddah kahvehaneleri Osmanlı döneminde görülen başlıca kahvehane türleridir 
(Sökmen,2011:18). Günümüzde ise büyük kentlerde hemşehri kahvehaneleri yabancıyı dışlamanın en yaygın 
görüldüğü yerlerdir. Dolayısıyla bireyin kolaylıkla mekâna dâhil olabileceği düşüncesi yani “açılma sistemi” 
bir yanılsamadan ibarettir. 

5.6. Öteki Mekanlar Olarak Kahvehaneler

Son ve altıncı özellik ise, heterotopyaların diğer bütün mekanlarla ilişkileri içerisinde bir işleve sahip olmala-
rıdır. Bu işlev; toplumdaki tüm mekanların bir yanılsama yarattığını ifşa etme ile ilgilidir.

Kahvehaneler, Osmanlı Devri Türk kültürünün oluşmasında etkili olan medrese, saray, tekke ve asker oca-
ğı gibi kurumlar arasında, “din dışı ve gayr-ı resmî bir anlayışla toplum tarafından kendiliğinden teşekkül 
ettirilen bir kurum” (Açıkgöz,1999)olduğu için ayrı bir önem taşımaktadır. Hatta bu yönüyle kahvehanele-
rin, Osmanlı toplumunun en etkili kamusal kurumu olan camiye alternatif bir konuma yükseldiğini savlayan 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır (kaynak). Özellikle İslam coğrafyasında, kahvehanelerin yayılıp çoğal-
masında önemli etkenlerden birisi, bu mekanların -bazı dönemler hariç- dinsel yasaklamaların kapsamı içine 
girmemesidir(Yıldız,2007). Birçok gezgin, meyhanelere alternatif hale gelen kahvehaneleri “şarapsız meyha-
neler” olarak adlandırmışlardır. Kahvehane, erkek egemen Osmanlı kentsel mekanında kamusal kurumların 
alternatifi; toplumsal etik ve normların sınırlandırdığı alanın dışında bir öteki mekandır. 18. Yüzyıl Osmanlı 
kahvehanelerini inceleyen Mikhail(2007) sarsıcı bir sav öne sürmektedir. Osmanlı kahvehaneleri hakkındaki 
genel kanının aksine Mikhail kahvehanelerin kamusal mekanlara değil konuta alternatif ve eril bir yapıya 
değil dişil bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Özellikle onun açtığı tartışmanın ışığında ele alındığında 
kahvehaneler, cami, çarşı, mahalle ve konut arasında geçtiği varsayılarak “konu ile ilgili bilimsel çalışmalarda 
idealize edilen Osmanlı gündelik yaşamı”nın bir yanılsama olduğunu teşhir etmektedir.

6. SONUÇ

Aydınlanma döneminden itibaren kamusal alana özgü işlevlerin, iç mekanlara ve hatta özel mekanlara doğru 
kayması çağımızın önemli problemlerinden biridir. Bilgi aktarımının ve sosyal yaşam pratiklerinin sanal bir 
ortamda da gerçekleşebildiği günümüzde gerçek mekanlar giderek önemini yitirmektedir. Toplumsal etik ve 
norm anlayışının kıyısında olan pratik biçimlerini ve ‘dışarıda bırakılmış öteki’ni; karmaşık, bozucu, yerinden 
edici etkileri ile yeniden tanımlayarak mevcut düzene dâhil eden kahvehaneler, her tarihsel dönemde mekan 
ve mevkileri yeniden belirlemeleri açısından önemlerini sürdürmektedirler. 

Foucault (2000) ütopyalar ve heterotopyaları bir arada birbirine karşıt yerler olarak ele almaktadır. Mükem-
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melleştirilmiş toplum tasvirleri olarak ütopyaların gerçek mekanlarla ilişkisi ya doğrudan ya da tersine dönmüş 
genel ilişkisi bağlamında kurulmaktadır. Oysa kahvehaneler, kamusal ve özel alanın ve bütün diğer gerçek me-
kanların eş zamanlı olarak temsil edildiği, tartışıldığı ve dönüştürüldüğü ‘gerçek mekanlar’ olarak mevcudun 
meşruluğunun sorgulanması açısından önemli bir kaynaktırlar.
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EXPOSURE ASSESSMENT OF EXTERNAL RADIATION OF URANIUM MINE OUTCROPS

Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU

Istanbul University – Cerrahpasa, Istanbul / Turkey

Abstract: Monitoring of external radiation in uranium mines is essential to maintain the radiation levels within 
safe limits. In this study, ambient radiation doses were measured around uranium outcrops and mining waste 
in Turkey. Ambient gamma radiation doses were measured with a portable Spectroscopic Radiation Detector 
(SPRD). Absorbed dose rates and radioactivity values were used to calculate annual effective dose (AED). The 
measurements were performed from different places of the outcrops and excavated uranium ore piles in the re-
search area.  The radioactivity of these materials depends on the grade of ore and varies from less than 1 Bq per 
gram to more than 100 Bq. The principal radiation risks from these types of natural uranium ores are gamma ra-
diation. The gamma radiation comes from radium decay. In several places, mining waste and low-grade uranium 
ore left on the surface contain radioactivity above regional background. Depend on the radiation measurements, 
health and environmental impacts were evaluated. Results from this preliminary environmental assessment in-
dicate that gamma dose rates in the air of uranium outcrops ranged between 0,52 µGy/h and 2,21 µGy/h.  The 
calculated AED values show that annual effective dose with an average value of 0,12 mSv/y and 6,79 mSv/y 
depend on the estimated occupational time.  These values are higher than the world average values.

Keywords: exposure, radiation, environmental assessment, dose, uranium

Introduction

Uranium is a common, slightly radioactive material that occurs naturally in the Earth’s crust and uranium con-
centrations in natural groundwater can be measured up to 100-500 µg per liter without impact from mining.   
WHO (World Health Organization) has made the recommendation for drinking water limit as 15 µg per liter 
(WHO, 2005).  It is based on the chemical toxicity of uranium. Therefore, the element uranium has become an 
important issue in environmental research.

 In case of high grade uranium availability, it becomes the main raw material in the nuclear fuel cycle to produce 
energy. There are three main methods for uranium ore extraction. These are; open pit mines, underground mines 
and in situ leaching where the uranium is leached directly from the ore.  All forms of mining methods create 
health risks for people and hazard for the environment. Natural uranium is extracted from uranium ore and is 
the basis for the production of nuclear reactor fuel.  Natural uranium is made up of the isotope U-238 (99.27%) 
with a half-life of 4.47 billion years and made up of U-235 (0.7%) with a half-life of U-235 is 704 million years. 
U-234 (0.0055%) with a half-life of 245,500 years is found in natural uranium.  The uranium needs to have a 
concentration of 3-5% U-235 for nuclear power plant fuel fabrication. For this reason, the natural uranium has 
to be enriched. The natural uranium is ground in a mill to make Tri Uranium Oxide (U3O8) which is a yellow-
brownish powder called “yellow cake”.  In order to enrich the uranium, the Tri Uranium Oxide (U3O8) is conver-
ted into uranium hexafluoride (UF6) in a subsequent process stage (Barthel et al., 1996; Camus H. et al., 1999; 
ICRP,1991; IAEA,2008). Uranium milling and treatment which is generally attached to mine is another waste 
generating process.  First of all, the treatment of uranium ore should be dealt with radioactive dust releases.  After 
that, not only radioactive waste but also chemical and toxic wastes should be disposed of as well.  At the next 
stage, liquid and gaseous effluent releases should be taken into account during enrichment of uranium ore. From 
uranium ore till the product all transportation between these stages involves the risk which caused hazard because 
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of the radioactive and toxic materials (IAEA,2004; IAEA;1985; IAEA,1996; Keller,1993; Martin et al., 2003). 

If we consider that uranium mine is operated and even when uranium mines no longer extracted, the health 
risks from tailings remain. Usually, these tailings contaminate surface waters and unused mines are flooded 
with water. This leads to the mine water contaminated with radioactivity and heavy metals. It means these con-
taminants seeping into the groundwater. In addition, due to wind erosion from waste piles or inadequately co-
vered heaps and tailings, tailing dams and the contamination of water, radioactive substances are incorporated 
into the body through both the respiratory and whether via the food chain or digestion systems of the populati-
on. Consequently, all the living substances in the area surrounding the mine are endangered. Similarly, in a case 
of any outcrops exist; even when uranium is not extracted the health risks from outcrops remain. In addition, 
due to wind erosion from outcrops, air and surface waters are contaminated. This contamination affects the 
surrounding population and vegetation. During uranium mining, measurements should be taken which invol-
ves concerns such as radioactive dust releases, mine water seepage, radiation protection. In addition, disposal 
of radioactive mine waste is an important issue in waste management. Monitoring of radiological parameters 
around uranium outcrops is essential to ensure the radiation levels within safe limits as stipulated by the regu-
latory body. In the present study, we measured the external gamma level around uranium ore outcrops. Based 
on the radiological parameters, the radiation dose received by the public was calculated. 

Materials and methods

The research area was determined around the Kasar village of Koprubasi / Manisa which is located Aegean 
Region of Turkey (Fig 1). 

                                                                                        

Fig 1. Location of the research area.

The uranium deposits occur in Neogene fluvial sedimentary rocks that unconformably overlie basement meta-
morphic rocks. The primary source of these sediments is banded and biotite gneisses. Gneiss composed mostly 
of mica (biotite and muscovite), feldspar, quartz, chlorite/kaolinite and illite with a lesser amount of jarosite. 
Apatite, zircon, ilmenite, pyrite, titanite and rutile are also present as accessory minerals. Apatite is a common 
accessory mineral and is generally associated with and surrounded by biotite. Uranium ores occur in the cong-
lomerate and silt based sedimentary rocks near the surface which is layered from the bottom by metamorphic 
rocks according to previous researchers (Kacmaz and Burns, 2017; Simsek, 2008). 
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At each measurement point, the detector was positioned 1 m above the ground and three readings were perfor-
med with an integration time of 100 s. The ambient gamma radiation dose was determined by the average of 
the three measurements.

A portable Spectroscopic Radiation Detector (SPRD) was used to measure radiation dose rate (Fig.3). The ins-
trument has CsI type detector and calibrated 50 seconds with a standard source of Cs-137 in four ranges as 1, 
5, 10 and 15 mR/h respectively and by Thermo Scientific. The indicated nominal values have an uncertainty of 
less than ±3%.  Deviation of the calibration values is in the range of -2.6% to 1.8% in the tolerance limit which 
is 10±%. The CsI is 33% more efficient than an HPGe and has twice the full-width half maximum resolution 
of the NaI (16 keV vs 31 keV at the 186.5 keV peak). This equipment is convenient for environmental moni-
toring and also for prospecting of natural radioactive minerals in the field. The terrestrial gamma dose rates in 
the air were measured at the distance of approximately one meter above the ground at the piles and contact at 
the outcrops in the research area. Ten measurements were taken from each location within 4 minutes’ interval. 
These values were evaluated to determine the single average value for each location.   

     

Fig. 2. External exposure measurements in the field.

These values were used to calculate effective dose received by the people and animals of the surveyed research 
area.  

The DAE values were calculated according to the following equation; 

Where D is the absorbed dose rate (mSv/year), t is the time in the hour for one year, (8760 hours), of is the 
occupational factor of the people. It was predetermined 1, 5, 8 and 12 hours per day. So of values are taken as 
0.04, 0.2, 0.33 and 0.5. Cc is the conversion coefficient of UNSCEAR and taken as 0.7 Sv/Gy (NCRP,1977; 
OECD,2004; Shilpa et al., 2014). 

Results and Discussion

The dose rate measurements were performed from five different places in research area. These were called as; 
Pile 1, Pile 2, Outcrop 1, Outcrop 2 and Outcrop 3. Annual Effective Dose rates were calculated according to 
four different occupational times (Fig. 3).
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Fig. 3. Annual effective dose versus occupational time intervals.

Radiation dose rates measured with the portable Spectroscopic Radiation Detector (SPRD) on the top of some 
of these waste dumps were in excess of 1 mSv per hour while the radiation background in reference areas of 
the region was of 0.01 mSv per hour. The observation of the ambient radiation dose rates measured in the field 
indicate that near surface uranium formations have high radioactive materials on site.  In the research area, 
some piles low grade radioactive ores were available on the surface close to the uranium ore outcrops and they 
have potential to contaminate soil by emitted radiation at low dose rates.

Absorbed dose rates were determined due to daily occupational time from the research area and presented in 
Table 1. 

Table 1 - The average absorbed dose and annual effective dose rate in various occupational durations.

Location Absorbed Dose 
(D) nGy/h

Annual Effective Dose (DAE ) mSv/year

Daily Occupational Time

1h/day 5h/day 8h/day 12h/day

Pile 1 520 0,12 0,63 1,05 1,59

Pile 2 1721 0,42 2,11 3,48 5,27

Outcrop 1 1965 0,48 2,40 3,97 6,02

Outcrop 2 1863 0,45 2,28 3,76 5,71

Outcrop 3 2215 0,54 2,71 4,48 6,79

Conclusions

The average gamma radiation dose rate in the research area was found as 2,21 µGy/h which is extremely 
higher than the world average values. Because the exposure rate in the areas outside the uranium mining 
facilities does not exceed 200 nGy/h. In the case of the minimum occupation time (1 hours per day) average 
Annual Effective dose is 0,12 mSv/year. The annual dose limit for members of the public is 1 mSv/year (UNS-
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CEAR,1999). Although it is below the permissible limits in case of increasing occupational duration annual 
effective dose can be reached to 6.79 mSv/year It is more than six times higher than the permissible limit. The 
higher values of terrestrial gamma radiation dose rate were measured at the outcrops of uranium ore and near 
the excavated ore.  Environmental remediation work shall be implemented in near surface uranium deposits to 
avoid dispersion of radioactivity in the environment, and thus to protect soil and water resources and human 
population from exposure to ionizing radiation. The findings of this assessment suggest that remediation work 
should be undertaken in the research area for taking into account the uranium waste in order to meet the legal 
limits of maximum exposure from radiation sources other than natural background (1 mSv per year) allowed 
for members of the public (European Union Directive 96/29/Euratom). Unless necessary measurements are put 
into action, depending on the occupational duration it is expected that these doses could contribute significant 
additional hazard to the local people. The radiological impact assessment shows that radiation protection issues 
should be maintained before entering to this site.
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SURFACE ADSORPTION CAPATIES OF MINERAL – BASED FILTERS FOR RADON

Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU

Istanbul University – Cerrahpasa, Istanbul / Turkey
Abstract: In this research, several mineral-based filters have been tested for their potential to reduce the expo-
sure in terms of the total effective dose for mixed radon and thoron indoor atmospheres. For this purpose, the 
well-defined microporous structure of natural materials that were selected according to their surface adsorption 
capacity was used to prepare cylindrical mineral filters.  The tests were performed inside a small laboratory 
type closed chamber providing stable conditions. Based on radioactive equilibrium in natural rocks, the activ-
ity of Ra-226 will also develop accordingly. Radium-226 is the parent of Radon-222 gas and produces Radon 
222 during its decay. In the initial experiments of the project, radon gas was expected to reach the equilibrium 
within the vessel by following the measurements of the radon gas from the uranium colloids in the closed 
container. Rn-222 gas was collected in a closed container and used in experiments. After the Radon accumula-
tion and radon, measurement tests were carried out successfully and their values were recorded. The results 
obtained in the preliminary experiments where the reference samples can hold radon gas between 63 - 72%. As 
a result of this research, it was found that the effects of each mineral in the composite filters have its adsorp-
tion property to hold radon gas. The best adsorption level was achieved by the %30 diatomite additive filter 
specimen.

Keywords: Adsorption, Filter, Mineral-Based, Radon

INTRODUCTION

Radon is a naturally occurring radioactive noble gas. It is part of the natural decay series of uranium (U) and 
thorium (Th) found in all soils and rocks to a varying concentration. There are three radioisotopes of radon 
naturally present in the environment: Radon-222 from the uranium-238 decay series, radon-220 from tho-
rium-232 decay series and radon-219 from uranium-235 decay series. Radon-219 is of low radiological sig-
nificance because of its short half-life of 4 seconds and uranium-235 represents a small percentage (0.3%) of 
the activity of naturally occurring uranium (Lubin et.al., 1997). Inhalation of indoor radon (222Rn) and thoron 
(220Rn) decay products is the most important source of exposure to ionizing radiation for the human respira-
tory tract (Yuan et al.,2019).  Natural uranium ore consists of three isotopes; Uranium-234, Uranium-235, and 
Uranium-238. In addition to other degradation products, U-238 also incorporates Radium-226 and Radon-222 
isotopes in nature. Radiologically the most important radionuclides associated with natural uranium ore are; 
Radium-226 and related short half-life decay products. Rn-222 is the primary degradation product of radium 
in gaseous form and with a half-life of 3.8 days. The half-life of an isotope is the time required to convert half 
of a large number of atoms into the next decay product. The average half-life of the Rn-222 atom is 3.8 days; 
this is the meantime of deterioration in which a solid atom is present as a gas in the crystal structure before 
it deteriorates. In the project, it was used as a source of radon in the experiments because of the presence of 
natural uranium mineral colloids within the surface waters of the uranium ore outcrops. (Chau ET. AL., 1997)

radon

As a source of Rn-222, water samples taken from surface waters containing uranium particles obtained from 
the uranium deposit outcrop surfaces were placed in a special container and sealed. External connections of 
the cone prevented the outflow of radon gas, which was formed using an air return valve (non-return check 
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valve), which allowed air from the outside but prevented the escape of gas through the container (Figure 2). 
To reach equilibrium between degradation products Rn-222, Pb-214, Bi-214 in the aqueous solution obtained 
from surface waters of the uranium field Ra-226, it must be kept in a sealed container for at least seven radon 
half-lives. Since the half-life of the radon was 3.8 days, the aqueous solution in the flask was kept closed for 
25 days to allow the radon gas to reach its equilibrium state. Based on radioactive equilibrium in natural rocks, 
the activity of Ra-226 will also develop accordingly. Radium-226 is the parent of Radon-222 gas and produces 
Radon 222 during its decay. In the initial experiments of the project, radon gas was expected to reach the 
equilibrium within the vessel by following the measurements of the radon gas from the uranium colloids in the 
closed container. The concentration of the radon in the vessel followed an exponential increase up to a certain 
accumulation time by the literature data, and then this increase in gas output reached a stable equilibrium due 
to other radioactive decay products. The theoretical ratio of the number of radon-222 atoms released by the 
decay of Ra-226 is known as the propagation fraction. A simple scaling calculation shows that the output of 
Radon-222 from a 1 kg pure uraninite sample of uranium mineral will have an activity of about 9.2 Bq / liter 
per hour or 24 x 9.2 = 220 Bq per day.  The activity concentration of the radon measured in a closed container 
waiting for the radon to accumulate was compared with the values   calculated using the following equation 
and since the approximate values   were obtained, the accuracy of the measured values   was confirmed by the 
theoretical calculations. 

C = 6.967´10´5c
EVse

´l t 1´e´l T( )
where;

 C  : Counting value of radon during T

 E : Efficiency of the device (%)

 Vs : Container volume (m3)

 T: Counting time (seconds)

 t : Decay time (seconds)

 l  : Decay constant

Preparation of Composite Filter Specimens

In this research, four composite sample groups (Bentonite, Kaolin, Zeolite, Diatomite) were prepared for 
mineral composite filter experiments. Besides, only a reference sample was prepared. Each sample contains 
different natural mineral absorbers. According to the experimental system, the specimens were prepared as 10 
mm thick and 45 mm diameter water-based plastic molds. The composite samples prepared for the experiments 
with the plastic sample molds used are shown in Figure 1. The geometry of the sample causing the radon out-
put is also very important because the amount of radon generated by the degradation will be proportional to 
the surface area. A spherical shape will provide much less radon release than a thin layer of the same material. 
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Figure 1. Composite filter samples

LABORATORY TESTS 

The use of surface water obtained from the outcrops of uranium ore as a source of radon is much more favor-
able to the radon gas outlet because of the presence of uranium. The radon measuring device (Rad7), which 
was purchased from the project, was installed and integrated into the previously prepared radon accumulation 
cell. The printer to be used with the device, Bluetooth adapter and CAPTURE software has been installed and 
made ready for use (Figure 2). Radon gas is not allowed to escape from the radon gas chamber and the con-
nections of the test system are arranged accordingly. Thanks to the one-way gas valves used, the connection of 
the radon measuring device (RAD7), which was purchased within the scope of the project, to the vacuum was 
prevented and the regular gas flow was allowed. Also, this method did not allow the escape of the radon ac-
cumulated in the melt and allowed gas inlet connections to allow direct access to the radon measuring device. 
As the radon source used in the project, for example, in the aqueous phase, the gas drying column was added 
as an intermediate to the test system so that the measuring system of the device was not affected by moisture. 
One-way valves have also been used to prevent radon gas feedback. The test system is integrated into the radon 
measuring device and the results are transferred to the computer via CAPTURE. Initially, in the sniff mode, 
direct radon gas test measurements were taken without a filter and the unfiltered radon gas activity values   
were determined. After the initial values   were determined, the performance measurements of the filters in each 
composite filter sample group were started from the reference samples by the experimental program planned 
in the project. 
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Figure 2. Radon 222 measuring the test system

Measurement Results

The results of the measurement of the change in the total radon concentration C (Bq / m3) per t (s) time in solid 
and gas phases in the closed container used in the experiment were recorded by comparing the results with the 
following equation (Figure 3).

dC
dt

= E
V
´ l C

where;

C: Radon concentration from the sample (Bq / second)

V: Volume of the container (m3)

l : Distortion constant (seconds -1)

Radon gas measurement times during the measurements are based on the recommended standard times in the 
catalog of the device, but to allow the radon gas to accumulate in the flask, the radon deterioration times are 
taken into account at the determined time intervals. Although the radon is dependent on the deposition time, 
the measurements are applied in equal time intervals and without interruption.
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Figure 3. Radon concentration

The initial radon concentration, C0 (Bq / m3) was calculated by the following equation and the determined 
values   were recorded by measuring the concentration of the radon accumulated in the test vessel at the end of 
time t (Figure 4)
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Figure 4. Radon deposition rates

Surface adsorption tests were carried out when the radon deposition in the chamber was maintained. Initially, 
reference material which was prepared only binder material was tested as reference material. Then each of the 
filter specimens was placed into the filtration system and adsorption capacities were determined. Comparison 
of minerals and determination of filtering performances of composites in terms of radon gas filtering were 
determined and presented in Figure 5.
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Figure 5. Radon filtration performance versus additive amount of each mineral composites. 

Conclusion

After the Radon accumulation and radon, measurement tests were carried out successfully and their values   
were recorded. The results obtained in the preliminary experiments where the reference samples can hold ra-
don gas between 63 - 72%. The effects of each mineral in the composite filters have their adsorption property to 
hold radon gas. Results show that the addition of clay minerals into the matrix material increases the adsorption 
of radon.  In the case of a comparison of test materials, the best adsorption performance was recorded for the 
%30 diatomite filter composite sample. 
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GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ULTRASONIC SENSÖRLER İLE DESTEKLENMİŞ AKILLI 
AYAKKABI MODEL UYGULAMASI

Bünyamin KIVILCIM1, Sibel AKKAYA OY2 

 1 Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Ordu / Türkiye
2Ordu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu / Türkiye

Öz: Ülkemiz’de Çevre ve şehircilik planlarında engelliler için kısmen iyileştirmeler yapılmıştır fakat, tam an-
lamı ile bu çalışmalar engellilerin toplumsal hayata katılmalarını sağlamaya yeterli gelmemiştir. Kaldırımlar, 
cadde ve sokaklar, yetersiz sokak aydınlatmaları, trafik ışıkları ve ulaşım araçları yapısı engellilerin erişim 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bu nedenle engelliler için pek çok kent yaşama açısından problemlidir.  
Dünyamızda yaşayan sağlıklı insanlara göre dezavantajlı başlayan engelli bireylerin hayatlarını daha konforlu 
sürdürebilmeleri için yaşadıkları sıkıntıları en aza indirgenmesi gerekmektedir.  Yaşadıkları sürece engellerinin 
onlara eksiklik hissettirmemesi, sosyal hayatın bir parçası olduklarına inanmaları çok önemlidir. Bu sebep ile 
engellerinin kısıtlayıcı boyutlarını ortandan kaldıracak teknolojilere ihtiyaç duyulur. Engelliler toplum için bir 
sorumluluktur. Onların topluma kazandırılması amacıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri teknolojile-
rin geliştirilmesi bir sosyal görevdir. Görme engellilerin kendi işlerini görebilmeleri günümüz teknolojisi ile 
mümkünüdür. Kullandıkları beyaz bastonu ortadan kaldırıp, sensörler ile donatılmış bir ayakkabı ve kablosuz 
ses ileten bir mekanizma ile kulağa bilgi aktaran sistemin kurulması gerekmektedir. Bu çalışma temel olarak 
görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak kaliteli gezinme ortamı sağlayacaktır.  Geliştirilen ayakkabı gör-
me engellilerin karşılarına çıkabilecek engelleri yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak tespit edilmesini ve 
verilerin mikroişlemcilerde yorumlanmasını sağlar. Yorumlanan bu bilgiler kablosuz olarak ana işlemciye ile-
tilir. Ayakkabı içine yerleştirilen sensör engelli kişinin önünü kontrol ederek önünde bir engel olup olmadığını 
anlar ve kulağa bilgi aktararak görme engelli bireyin kimseye ihtiyaç duymadan konforlu bir yaşam sağlama-
sına imkan sunar. Çalışma sonucunda görme engelli bireylerin bastona ihtiyaç duymadan yalnız başına yürüme 
konforunun arttığı görüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beyaz baston, Görme engelli, Sensör ve Algılayıcı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

2012 yılı SGK verilerine göre Türkiye’de 216.077 kişi kısmen veya tamamen görme engelli Dünya genelinde 
bu sayı 160 milyondan fazla insan kısmen, 37 milyon insanın ise tamamen görme yetisi ya doğuştan yoktur 
veya sonradan kaybedilmiştir. Bu insanlar hayatlarını engelli bastonu veya yönlendiriciye bağımlı olarak sür-
dürmektedirler. (Kursun, 2011; 5-20).

Türkiye’de engelliler için kimi iyileştirmeler yapılmıştır fakat, tam anlamıyla bunlar engellilerin toplumsal 
hayata katılmalarını sağlamaya yeterli gelmemiştir. Kaldırımlar, cadde ve sokaklar, trafik ışıkları ve ulaşım 
araçları yapısı engellilerin erişim ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Engelliler için pek çok kent yaşama 
açısından problemlidir.

Kuşkusuz görme engellilerin toplumsal hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlar bir hayli fazladır. En temel 
sorunları tek başlarına yürürken bastona ihtiyaç duymalarıdır. İhtiyaçlarını yeterince karşılayamayan engelli 
birey, toplumsal ilişkilere zaman ayıramadığı gibi kendisini toplumun bir parçası olarak da hissedememekte 
ve yalnızlaşmaktadır.
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AMAÇ 

Bu çalışmanın temel  amacı görme engelli insanlara yaşamları boyunca sınırlı alanlarını birazcık daha geniş-
letebilmektir. Görme Engelli insanlara, kimseye muhtaç  olmadan daha rahat daha konforlu seyahat edebilme 
imkanlarını artırmaktır. Beyaz baston bu olaya katkı sağlamıştı ama dediğimiz gibi kısıtlı alanlarını biraz 
daha genişletmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile engelli bireyin hareket kısıtlılığını ortadan 
kaldırılıp ve karanlık dünyalarını aydınlatarak daha rahat bir hayat yaşam sürdürmelerine imkan sağlamak 
hedeflenmiştir.

Geliştirilen sensörlü ayakkabı, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak,  dış mekânlarda rahatlıkla kul-
lanabilecekler. Bu çalışma ile kullanımı kolay ve basit, maliyet açısından ekonomik bir cihaz ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada ortaya çıkan ayakkabı, birbirinden bağımsız olmasına rağmen kendi aralarında radyo frekansıyla 
haberleşebilen, Kablosuz kulaklık oluşturan iki modül halinde tasarlanmıştır. Arduino nano mikroişlemcisi 
Yüksek ses dalgalarının yansımasını kullanarak mesafe ölçümü yapabilen ultrasonik algılayıcı bilgilerini yo-
rumlamaktadır. İşlemcilerin yorumlamasından elde edilen veriler engelli bireye kulaklık ile ses bilgisi olarak 
aktarılır bu sayede önünde engel olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu çalışma yapılırken aşağı-
daki ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde bir çalışma olması hedeflenmektedir.

- Görme engeli olan bireylerin sosyal çevre ile etkileşimini daha aktif hale getirmeyi

 - Kullanım rahatlığı; ilave bir gereksinime ihtiyaç duymamak 

- Görme engelli kişiye güvenilirlik sağlamak; engelli kişi tarafından kullanılan baston vs. gibi el aletlerine 
duyulan güvenden daha fazlasını sunabilmek

 - Engelli bireyin el ve kollarının daha kullanılabilir hale gelmesi; görme engelli bireylerin kullanmış oldukları 
baston vs. gibi ürünler el ve kollarının asıl işini yapmasını kısıtlamaktadır, ortaya çıkacak bu çalışmayla bera-
ber el ve kollarını daha çok asıl işlevlerinde kullanabileceklerdir.

KAPSAM

Bu çalışma hem görme engelli bireyler için geliştirilen teknolojileri hem de insan metabolizmasını ve çevresel 
etkileri algılayıcılar vasıtasıyla algılayıp belirli merkezlere ileten kablosuz teknolojilerini barındırmaktadır. 
Görme engelli ve/veya görme duyusunu kısmen veya tamamen yitirmiş bireyler için geliştirilen teknolojiler 
ETA (Elektronik Seyahat Yardımcıları), RTA (Robotik Seyahat Yardımcıları) ve EYC (Elektronik Yönlen-
dirme Cihazları) olarak sınıflandırılmışlardır. Kablosuz Vücut Alan Ağları (KVAA), vücudun üzerine monte 
edilen, kablosuz olarak haberleşmeye imkan veren küçük ve akıllı cihazlardır. Bu cihazlar sürekli bir şekilde 
kişinin sağlık durumunun gözlemlenmesini ve gerçek zamanlı olarak geri dönüt alınmasını sağlamaktadır. 
(Sevin, Akgül, Çakiroğlu, 2014: 139 -147).

Dış ortamdaki karşılarına çıkabilecek engel bilgilerin engelli bireye hızlı, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ile-
tilmesi şarttır. Çevrenin tanınması ve uygun uyarıcılarla bireyin haberdar edilmesi amacıyla, 1940’lı yıllardan 
beri elektronik sistemlerde kullanılmaktadır. Görme engelli bireyler için dijital yardım cihazlarının gelişti-
rilmesine 1940’lı yıllarda başlanmıştır. 1945 yılında Lawrence Cranberg tarafından geliştirilen cihaz görme 
engelliler için bir ışık olmuştur (Benjamin, Melvern, 1975).
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1994 yıllında ABD’de yapılan “NavBelt” isimli çalışma kemer kısmına yerleştirilen ultrasonik algılayıcılar, bu 
algılayıcıların elektronik devresi ve küçük bir bilgisayar barındırmaktadır. Algılayıcılardan gelen engel bilgisi 
kulaklık yardımıyla engelli bireye iletilmektedir. Yöntem bakımından bu çalışmada ultrasonik algılayıcı ön 
plana çıkmaktadır.    (Shrage, Borenstein, Koren,1993: 12-17).

Şekil 1 NavBelt çalışması 

2005 yılında Prof. G. Sainarayanan ve ekibi “NAVI” ismi ile çalışmalarında kameralı sistemleri kullanmışlardır. 
Kameradan elde edilen görüntü verileri görüntü işleme tekniği kullanılarak ses örüntüsü halinde engelli bireye 
iletmeyi sağladılar. Şekil 2.’de bu çalışmanın uygulama resmini içermektedir.( Sainarayanan, Nagarajan, Yaa-
cob, 2003).
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Şekil 2 NAVI çalışması 

YÖNTEM

Görme engeli olan bireyleri topluma kazandırmak, engellerinin kısıtlayıcı taraflarını azaltarak daha konforlu 
ve yaşanabilir bir ortam hazırlamaktır. Engeli bireylerin engellerinin yanı sıra aile ve toplumun engellilere 
karşı takınmış oldukları koruyucu tutum kimi zaman ikinci bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Görme 
duyusunu kaybetmiş bireylerin özgüvenlerini artırıcı ve ailelerin engelli bireye olan güvenini geri kazandırıcı 
önlemler alınabilirse, engelli bireyler için bu iki engel tamamen kaldırılmasa da hayat daha yaşanabilir hale 
getirilebilir. Bu çalışmada görme engellilerin ellerindeki bastonları alarak onlara bir ayakkabı verilmektedir. 
Bunu yaparken el ve kol serbestliği dikkate alınarak özgüveni artırma ve çevresini daha yakından tanıma ola-
nağı sağlanmış olmaktadır. 

Tasarımda ayakkabılara monte edilen algılayıcılar, görüş açısı hesaba katılarak yerleştirilmiştir. 

Ultrasonik ayakkabının (yön ve hareketleri) aşağıdaki akış şemasına göre değerlendirilir. 
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Şekil 3 Mikrodenetleyici ana programı akış şeması

Sensörlerin boyut ve ebat gibi özellikleri göz önünde bulundurularak ayakkabıya monte alanları hazır hale ge-
tirilir ve sensörlerin yerleşimi önem arz etmektedir; ayakkabıyı kullanacak engelli bireyin rahatsız olmayacağı 
bir biçimde sensörlerin yerleştirme ve monte işlemi yapılmalıdır.

Monte işlemi başarıyla sonlandırdıktan sonra kullanılan kablosuz kulaklık aracılığıyla engellere yaklaştığında 
kulağımıza sesli mesaj iletimi sağlanmıştır. Üretilen ayakkabı dört engelli bireye giydirilerek test çalışması 
yapılmıştır.
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Şekil 4 Tasarım ve montaj

Elektronik devre tasarımı yapılırken elektronik devre elemanlarının olabildiğince küçük boyutlarda seçilmesi 
gerekir. Bu hem ekstra yükten kurtarmaya, hem de kapladıkları alan itibariyle daha az alan kullanımına olanak 
sağlar.

Elektronik devre tasarımı yapılmadan önce devrelerin çalışıp çalışmayacağını simülasyon programları ile test 
edilmiştir. Simülasyon programı olarak Multi-sim, Proteus, Fritzing gibi programlar kullanılmaktadır. Elektro-
nik devre iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Bunlar; alıcı verici devresi, ve kablosuz iletim devresidir. 

Tasarımımız algılayıcı bilgileri yorumlanarak her bir algılayıcının tehlikeli yaklaşımı ses bilgisi olarak kulla-
nıcıya ulaştırılmaktadır. Verici üzerindeki mikrodenetleyicinin görevi elde ettiği algılayıcı bilgilerini alıcıya 
göndererek onunda yorumlamasını sağlamaktır.. 

SONUÇ

Bu çalışma ile ortaya çıkan ayakkabımız dört engelli birey tarafından kullanılmış ve şu bulgulara ulaşılmıştır: 
Görme engel seviyesine göre engelli bireylerin yürüyüş hızları da farklılık olmaktadır. Bu sebep ile engel 
bildirim mesafesi bireylere göre farklılıklar göstermektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için  küçük bir ya-
zılımsal değişiklikle ihtiyaca göre mesafe açısı değiştirilmektedir. Kullanıcılar boşluk ve cukura geldiğinde 
kör nokta oluşmakta ve oluşan bu nokta tehlikeye sebep vermektedir. İkinci bir algılayıcı kullanılarak görüş 
açısı genişletilebilir ve algılayıcının konumlarında oynama yapılarak bu kör nokta giderilmektedir. Küçük 
boyuttaki cisimleri ve dar yüzeyleri algılayamamaktadır. Bu sorun kullanılan algılayıcının hassasiyeti ile ilgi-
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lidir. Çözünürlüğü daha fazla bir algılayıcıyla bu sorun ortadan kalmaktadır. Çalışmada ortaya çıkan ayakkabı 
geliştirmeye açıktır. Gelecek uygulamalarda bacaklarda kullanılan algılayıcılara ivme ölçer eklemlenerek al-
gılayıcı ve bacakların pozisyonu belirlenebilir. Böylelikle bacak hareketleri algılama mesafesi koordinasyonu 
sağlanabilir. 
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Öz: “Geliştirilmiş İkincil Eksene Sahip Taşlama Mekanizması” (GMASRA) farklı bir düzlem yüzey taşlama 
metoduna sahip yeni geliştirilmiş bir düzlem yüzey taşlama metodudur. Bu yöntemde taş, kendi ekseni etra-
fında dönme hareketine ek olarak freze tezgâhının fener milinin ekseni etrafında da ikinci bir dönme hareketi 
yapmaktadır. Talaşlı işleme operasyonlarının kalitesi işlem sonunda elde edilen yüzey kalitesi kriterine göre 
değerlendirilmektedir. İkinci dönel eksenli taşlama operasyonu da kendi alanında geliştirilmiş yeni bir yöntem 
olduğundan, yüzey kalitesine etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, yüzey pürüzlülüğü (Ra) 
üzerine seçilen taşlama parametrelerinin etkisinin ve etki değerlerinin belirlenmesi araştırmacılar için önemli 
bir konudur. Bu çalışmada GMASRA metodunda Ra üzerine taşlama parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu nedenle 5 farklı taşlama taşı cinsi, 3 farklı talaş derinliği, 2 farklı yanal kayma miktarı ve 
3 farklı fener mili devri seçilmiştir. Tüm bu parametrelere göre elde edilen Ra değerleri ölçülmüştür. Deney 
sonuçlarından, tahmini Ra modeli için regresyon modeli elde edilmiştir ve yapılan ANOVA analizi ile de her 
parametrenin model üzerindeki etkinliği ölçülmüştür. Bu çalışmada yüksek bir güvenilirlik katsayısı (%92,7) 
elde edilmiş ve fener mili devir sayısı, talaş derinliği, yanal kayma miktarı ve talaş derinliğinin elde edilen 
model üzerindeki etki değeri sırasıyla hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışmada seçilen her bir parametrenin yüzey 
kalitesine etkileri, ANOVA ve GMASRA analiz metotları yardımıyla deneysel çalışma yapılmadan da yaklaşık 
olarak tahmin edilebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taşlama, Yüzey pürüzlülüğü, Regresyon analizi

1  Giriş

Taşlama teknolojisi çok eski dönemlerden bu yana işleme operasyonlarının en önemli teknolojilerinden biri 
olarak yaygın olarak kullanılan bir son işlem yüzey operasyon yöntemidir. Bu nedenle taşlama tezgahları 
makine endüstrisinin çeşitli alanlarında önemli rol oynamaktadırlar [1]. Yüzey finiş makine işlemleri ürünün 
son yüzey kalitesini belirleyen en önemli unsurlardandır. Ancak ne yazık ki çoğu son yüzey bitirme işlemleri 
arzu edilen standartların altında bir yüzey oluşturmaktadır. Parçalardaki son yüzey işlemleri çoğu parame-
treye bağlı olarak gelişmektedir[2]. Taşlama işleminin uygulanmasındaki en önemli nedenlerden biri, yüzey 
pürüzlülük değerlerinin istenilen değerlere getirilmesidir. Bu nedenle, yüzey pürüzlülük değerini belirlemede, 
hangi parametrelerin ne derece etkili olduğunu belirlemek amacı ile çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 
Çoğu araştırmacı, yüzey kalitesi üzerinde etkisi olan farklı parametrelerin etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 
Taşlama işlemlerinde yüzey yapısını etkileyen çeşitli parametreler, genel olarak taşlama taşı etkenleri ve 
işleme parametreleri olarak sınıflandırılabilir. Taşlama taşı etkenleri, taşlama taşında kullanılan aşındırıcı mal-
zeme, tane büyüklüğü, bağlayıcı malzemesi, taşın yapısı ve taşın ait olduğu sınıf olarak tanımlanabilir. İşleme 
parametreleri ise taşın kesme hızı, ilerleme miktarı, talaş derinliği ve yanal kayma miktarı gibi parametrelerdir 
[3]. Sanayi uygulamalarında, çoğu durumda işleme parametrelerinin seçimi operatörün deneyimine veya kata-
log bilgilerine dayanmaktadır. Ancak seçilen bu değerler optimum değerler olmayabilir. Bu çalışma, işleme 
parametrelerini optimize etmeye ve bu parametrelerin etki değerini ölçmeye odaklanmıştır.
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Shreemoy ve diğ. [4], yaptıkları çalışmada AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin kuru tornalanması sırasındaki  
kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliği gibi işleme parametrelerini optimize etmişlerdir ve bu amaçla Gri Alan-
lar Analizi yöntemini kullanmışlardır.

Agarwal [5], talaş derinliği, tabla ilerlemesi, taşın tane büyüklüğü ve taş dokusu gibi çeşitli taşlama parame-
trelerinin talaş kaldırma oranı, yüzey pürüzlülüğü ile yüzey üzerinde ve taşlanan yüzey altındaki etkisini 
araştırmıştır. Sonuç olarak talaş derinliği ve tabla ilerlemesi değerinin, taşlama işlemi sırasında Silisyum Kar-
bürün yüzey bütünlüğünü etkileyen birincil işleme parametreleri olduğunu tespit etmiştir. Zhang ve diğ. [6] 
taşlama parametrelerinin bir krank pimini, pimdeki eksantrik yüzeye teğet bir yol izleyen programlama ile 
silindirik olarak taşlamışlardır ve taşlama işleminin taşlanmış yüzey üzerindeki kalıntı gerilme üzerindeki 
etkilerini araştırmışlardır. Sonuçlar, krank milinin yüzey teğet özellikli taşlama işleminde krank mili düşük 
dönme hızının, düşük talaş derinliğinin ve daha yüksek kesme hızının kullanılabileceğini göstermiştir.

Çeşitli işleme işlemlerinde parametreleri optimize etmek için çeşitli geleneksel yaklaşımlar uygulanmıştır 
[7,8,9]. Taşlama işlemi çok karmaşık bir işleme yöntemidir. Geleneksel yaklaşımlar kullanılarak geliştirilen 
deneysel modeller, taşlama parametreleri ve yüzey arasındaki bu karmaşık ilişkiyi tanımlamada yetersiz ka-
labilmektedir. Bunun olduğu durumlarda yapay zekaya dayalı geleneksel yöntemli yaklaşımların kullanımı en 
uygun yöntem olarak görünmektedir [10-14].

Yapılan bu çalışmada farklı taşlama parametreleri ile 90 adet iş parçası, geliştirilen GMASRA taşlama metodu 
ile düzlem yüzey yöntemiyle taşlanmıştır. Taşlanan tüm parçalar üzerinden yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri 
farklı doğrultularda taşlanan parçalar üzerinden alınmış ve alınan tüm doğrultulardaki Ra ölçüm değerlerinin 
ortalamaları hesaplanmıştır. Tüm elde edilen verilerin öncelikle normallik testi yapılmış ve aralarındaki kore-
lasyon ilişkisi incelenmiştir. Kullanılan taşlama parametrelerinin tüm sistem üzerindeki etkilerini tespit etmek 
için ise regresyon modeli geliştirilmiştir.

2  Materyal Metot

Tasarımı yapılan prototip GMASRA taşlama sistemi, Ctek marka dik işleme tezgahına takılarak (Şekil 1a) 
tabla üzerindeki manyetik tablaya bağlanan iş parçaları taşlanmıştır (Şekil 1b). Taşlama işlemi öncesinde nu-
mune yüzeylerinden taşlama işlemi sırasında eşit paso alınabilmesi ve yüzeylerde eşit yüzey yapısının elde 
edilebilmesi amacıyla ön yüzey frezeleme yapılmış, ilk olarak 63 mm çapında bir freze tarama başlığına bağlı 
RDMX 1604 yuvarlak kesici uçlar ile numunelerin üst yüzeyleri frezelenmiş ve daha sonra numuneler klasik 
düzlem yüzey taşlama tezgahında yüzey bütünlüğünün bozulmaması için 0,01 mm talaş derinliğinde ve tüm 
yüzeylerin eşit temizlenebilmesi amacıyla 2 pasoda taşlanmıştır. Düzlem yüzey taşlanan parçalar, GMASRA 
taşlama mekanizmasının bağlı olduğu CNC tezgahındaki manyetik tablaya yerleştirilmiştir. İş parçalarının 
taşlanması için KARBOSAN firmasından temin edilen 75 mm  dış çap, delik iç çapı 20 mm ve taş genişliği 
20 mm olan iki cins (NK ve EKR) farklı tane büyüklüğünde taşlama taşı kullanılmıştır. Manyetik tablaya 
bağlanan iş parçaları (Şekil 1c)’deki hareketteki gibi doğrusal ilerleme ve yanal kayma ile taşlanmıştır ve 
sonuç olarak şekil 1d’de görülen yüzey elde edilmiştir.
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Şekil 1. GMASRA sistemi ve çalışma prosedürleri

Ra değerlerinin alınmasında taşın ilerleme hareketi yönünde (a yönü), taşın ilerleme yönüne dik yönde ( b 
yönü) ve a ve b yönüne 45 derecelik açı yapan çapraz yönde (c yönü) değerler alınmış ve her yönde dört farklı 
bölgeden değerler alınıp bu dört değerin ortalaması alınarak, o doğrultudaki Ra değeri olarak kaydedilmiştir 
(Şekil 2).

Şekil 2: Deney numuneleri yüzey pürüzlülük sonuçlarının alınma yönleri [15]

Deney numunelerinin taşlanmasında tablo 1’deki taşlama parametreleri kullanılmıştır.
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Taş Eksenel Devir Sayısı 7015 rpm

Yanal Kayma (Yk) 4 mm Yanal Kayma (Yk) 8 mm

İlerleme tabla 
(f)

300 mm/dak İlerleme tabla 
(f)

300 mm/dak

Kesme Hızı 
(Vc)

28 m/sn Kesme Hızı 
(Vc)

28 m/sn

Talaş Derinliği 
(Td)

0,01-0.02-0,03 mm Talaş Derinliği 
(Td)

0,01-0.02-0,03 mm

Fener Mili 
Devri (Sd)

80-160-240 dev/dak Fener Mili 
Devri (Sd)

80-160-240 dev/dak

Taş Cinsi (Tc) NK36P5V-NK36O5V-
NK60N5V-EKR46K6V-
EKR60K6V

Taş Cinsi (Tc) NK36P5V-NK36O5V-
NK60N5V-EKR46K6V-
EKR60K6V

Tablo 1: Taşlama işlemlerinde kullanılan parametreler ve seviyeleri

Taşlanmış 90 adet iş parçasının şekil 2’deki a, b ve c yönlerinde ve her bir yönde alınan 4 adet Ra ölçüm değeri 
ortalaması alınmış ve her yöndeki ölçüm sütununa alınmıştır. Ayrıca tüm yönlerin Ra değerlerinin de toplu 
olarak ortalaması alınmıştır. Tüm alınan Ra değerlerinin örnek gösterimi tablo 2’de görülmektedir.

Parça Yüzey Pürüzlülük (Ra) Ölçüm Değerleri

Tabla ilerlemesi F=300 mm/dak

Taş Cinsi Yanal 
Kayma 
(Yk)

Talaş 
Derinliği 
(Td)

Fener 
Mili 
Devri (Sd)

Parça 
No

Ra 
paralel
(RaPa)

Ra dik
(RaP)

Ra açılı
(RaA)

Ra 
ortalama
(RaO)

Taş Cinsi 1
NK60N5V

4 0,01 80 1 0,709 0,736 0,75 0,731

160 2 0,645 0,648 0,678 0,657

240 3 0,632 0,676 0,637 0,648

0,02 80 4 0,751 0,828 0,748 0,775

160 5 0,735 0,748 0,776 0,753

240 6 0,607 0,663 0,617 0,629

0,03 80 7 0,544 0,531 0,568 0,548

160 8 0,582 0,590 0,619 0,597

240 9 0,752 0,753 0,767 0,757

80 10 0,729 0,697 0,735 0,720
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Tablo 2: Alınan Ra değerleri ve ortalamalar örnek tablosu

Elde edilen tüm verilerin öncelikle normallik testi yapılmıştır. Normallik testinde grafiksel olarak histogram ve 
Normal Q-Q test grafikleri incelenmiş, analitik olarak ise veri setimiz 90 adet olduğundan dolayı Kolmogorov-
Smirnov testi uygulanmış ve değerlendirme buna göre yapılmıştır. Tüm deney setlerinde %95 güven aralığı 
ilkesine göre hareket edilmiştir.

Talaş derinliği (Td), fener mili devri (Sd), taşlama taşı cinsi (Tc) ve yanal kayma miktarı (Yk) parametrelerinin 
“faktör” parametreleri olarak değerlendirildiği deneysel çalışmalar neticesinde, “çıktı” parametreleri olarak; 
taşlama yönüne paralel (RaPa), taşlama yönüne dik (RaP), taşlama yönüne açılı (RaA) yöndeki Ra değerleri ile 
elde edilen bu üç değerin ortalama Ra değerleri (RaO) olarak seçilmiştir.

Yapılan çoklu regresyon analizi için SPSS 16.0 istatistik programı kullanılmıştır. Regresyon analizinin amacı 
bağımlı değişken üzerindeki etki değeri olan parametreleri tespit etmek, parametrelerin etki değerlerinin kat-
sayılarını belirlemektir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı ise, korelâsyon katsayısı 
karesi (R²) olarak tanımlanır ve regresyon modelindeki parametrelerin tüm sistem üzerindeki % etki miktarını 
gösterir. Regresyon katsayısı ise, bir parametre için bir birimlik değerin sistem üzerinde etkilediği etki mikta-
rını gösterir.

Tüm deneylerden elde edilen sonuçlardan elde edilen regresyon analizinde bağımsız değişkenler talaş derinliği 
(Td), taş cinsi (Tc), fener mili devir sayısı (Sd), yanal kayma miktarı (Yk) olarak, bağımlı değişkenler olarak 
taşın ilerleme yönüne paralel yönündeki Ra değeri (RaPa), taşın ilerleme yönüne dik yönündeki Ra değeri (RaP), 
taşın ilerleme yönüne açılı yönündeki Ra değeri (RaA) ve tüm yönlerdeki değerlerin ortalaması olan Ra değeri 
(RaO) olarak belirlenmiştir. Elde edilen regresyon modeli ise denklem 1’deki gibidir.

        (1)

Ra değerlerinin normal olarak dağılım gösterip göstermediği belirlendikten sonra her yöndeki Ra değerleri 
ortalamasının birbiri ile ilişkilerini test etmek amacıyla korelasyon ilişkisi incelenmiştir. Dağılımın normal 
olup olmadığına göre Pearson veya Spearman’a göre korelasyon analizinin yapılıp yapılmayacağına karar 
verilmiştir. Tüm incelemelerden sonra taşlama parametrelerinin Ra üzerindeki her birinin ayrı ayrı etki değerini 
incelemek için çok değişkenli regresyon analizi yapılmıştır.

3  Bulgular ve Tartışma

3.1  Deney Verilerinin Normallik ve Korelasyon Analizi

Seçilen 5 adet taşlama taşı, 3 farklı devir sayısı, 2 yanal kayma miktarı ve 3 farklı talaş derinliği ile işlenen 
tüm Ra ölçüm parametrelerinin normal dağılım gösterip göstermediği ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili olarak 
ölçümlerin grafiksel Normal Q-Q grafik gösterimi şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 3’ten görüldüğü üzere gerek ilerleme yönüne paralel (şekil 3b), dik (şekil 3c), açılı (şekil 3d) ve gerekse 
tüm yönlerden alınmış Ra ölçüm değerlerinin (şekil 3a) aritmetik ortalamaları dağılımlarının normal olduğu 
görülmektedir.



1081

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 3: Ra normallik Q-Q grafikleri a) Tüm yönlerdeki alınmış ortalama Ra değerleri b) İlerleme yö-
nüne paralel yönlerdeki alınmış ortalama Ra değerleri c) İlerleme yönüne dik yönlerdeki alınmış orta-

lama Ra değerleri d) İlerleme yönüne açılı yönlerdeki alınmış ortalama Ra değerleri

Şekil 3’ten deney Ra ölçüm sonuçlarının normal olarak dağıldığı görülmektedir. Burada bazı sonuçlar dışında 
normal dağılımı bozacak ölçüm sonuçlarına rastlanmamaktadır.

Öte yandan elde edilen ölçüm sonuçlarının analitik olarak değerlendirilmesi durumunda da benzer sonuçlara 
varılmaktadır. Tablo 3’teki normallik test sonuçları incelendiğinde tüm ölçüm yönlerindeki elde edilen Ra 
değerlerinin F (Sig.) değerinin >0,05 olduğu görülmektedir. Burada her üç yöndeki ölçüm değerleri ve tüm 
ölçüm yönlerinin ortalama değerleri ayrı ayrı incelendiğinde, ortalama, paralel yöndeki ve açılı yöndeki Ra de-
ğerlerinin normal dağılımının kuvvetli yönde olduğu, ölçüm yönüne dik yöndeki değerlerin ise normal dağılım 
göstermelerine rağmen diğer yöndeki ve ortalama olan Ra ölçüm değerlerinin normalliğinden daha zayıf bir 
dağılım sergilediği görülmektedir. Burada örneklem sayısı 90 adet olduğu için Kolmogorov-Smirnov’ a göre 
değerlendirme yapılmıştır.
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Normallik Testi

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Ortalama Ra değerleri (RaO) ,061 90 ,200* ,986 90 ,436

Paralel yöndeki Ra değerleri (RaPa) ,071 90 ,200* ,983 90 ,276

Dik yöndeki Ra değerleri (RaP) ,090 90 ,068 ,980 90 ,185

Açılı yöndeki Ra değerleri (RaA) ,049 90 ,200* ,990 90 ,713

Tablo3: Ra ölçümlerinin normallik testi

Normallik ile ilgili diğer bir değerlendirme basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerlerinin değerlendi-
rilmesidir. Burada bu değerlerin yorumlanmasında farklı hipotezler öne sürülmüştür. Araştırmamızda çarpıklık 
ve basıklık katsayılarının Z-skorlarının yani kendi standart sapmalarına oranlarının [-1.96,1.96] aralığında 
veya bu değerlere yakın olması durumunda normal dağılımın olduğu tezi kabul edilerek yorumlama yapılmış-
tır. Tablo 4’teki elde edilen tüm yönlerdeki ve ortalama Ra ölçümlerindeki basıklık ve çarpıklık değerlerinin 
-1.96 ile 1.96 aralığında olduğu görülmüştür. Sadece ilerleme yönüne paralel olarak alınan Ra ölçüm değerle-
rinde çok az bir uzaklaşma görülmektedir. Daha önceki yapılan araştırmalarda klasik düzlem yüzey taşlamada 
taşın ilerleme yönünen paralel ve dik doğrultudaki alınan Ra ölçüm değerlerinde çok farklı Ra değerlerine 
ulaşıldığı görülmektedir [15]. GMASRA metodu ile taşlamada ise tüm yönlerde normal dağılımda Ra değerleri 
elde edildiği tablo 4’ten anlaşılmaktadır. Ek olarak Tablo 4’teki herbir ölçüm yönündeki ortalama (Mean)ve 
medyan (Median) değerlerinin birbirine çok yakın değerlerde olması, dağılımların normal dağılım sergiledik-
lerini ayrıca göstermektedir.
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Tanımlamalar

İstatistik Std. Hata Z-Skore

Ortalama Ra değerleri (RaO) Ortalama 0,59447 0,012904

Medyan 0,59350

Skewness 0,437 0,254 1,72

Kurtosis 0,678 0,503 1,34

Paralel yöndeki Ra değerleri (RaPa) Ortalama 0,58634 0,013164

Medyan 0,58950

Skewness 0,511 0,254 2,011

Kurtosis 0,706 0,503 1,403

Dik yöndeki Ra değerleri (RaP) Ortalama 0,59987 0,012964

Medyan 0,60150

Skewness 0,456 0,254 1,79

Kurtosis 0,975 0,503 1,93

Açılı yöndeki Ra değerleri (RaA) Ortalama 0,59637 0,013184

Medyan 0,60250

Skewness 0,280 0,254 1,10

Kurtosis 0,154 0,503 0,3

Tablo 4: Ra ölçüm değerlerinin basıklık ve çarpıklık değerleri

Klasik düzlem yüzey taşlama metodunda en önemli dezavantaj, taşlanan yüzeyin taşın ilerleme yönüne bağlı 
olarak farklı Ra değerleri elde edilmesidir. Taşın ilerleme yönüne paralel, dik ve açılı yönlerden alınan Ra de-
ğerleri farklı olmakta ve minimum Ra değerleri taşın ilerleme yönüne paralel yönde, maksimum Ra değerleri 
taşın ilerleme yönüne dik yönde oluşmaktadır. Klasik düzlem yüzey taşlamada elde edilen yüzey şekil 4 (a)’da 
[16] ve taş üzerindeki aşındırıcı taneciğin yüzey üzerinde oluşturduğu izin optik profilometre görüntüsü şekil 
4 (b)’de [17] verilmektedir.

Şekil 4: Klasik düzlem yüzey taşlamada elde edilen yüzey durumu a)Taşlanan yüzeyin fotoğrafik gö-
rüntüsü b)Aşındırıcı taneciğin oluşturduğu yüzeyin optik profilometre görüntüsü
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Burada taşın üzerindeki tüm girinti ve çıkıntılar parça üzerine yansımaktadır. Paralel yönde alınan ölçümlerin 
aynı girinti içinde elde edilmelerinden dolayı minimum değerlerde elde edildiği, dik yönde alınan ölçümlerin 
farklı girinti ve çıkıntı bölgelerden elde edilmesinden dolayı da maksimum değerlerde elde edildiği değer-
lendirilmektedir. GMASRA yöntemi ile elde edilen yüzeyde taşın ikinci dönme hareketinden dolayı böyle 
bir yüzey oluşmamaktadır. Bu durum GMASRA yönteminin en önemli avantajlarındandır [18]. Bu durumun 
sayısal ifadesi taşın ilerleme yönüne bağlı olarak alınan Ra değerlerinin aralarındaki korelasyon ilişkisi ile 
ifade edilebilir. Klasik düzlem yüzeyde üç yönde alınan Ra değerlerinden korelasyon ilişkisi görülmemektedir. 
GMASRA metodu ile elde edilen tüm yönlerdeki Ra değerleri arasındaki korelasyona ait değerler tablo 5’te 
verilmektedir. Korelasyon elde edilmesinde dağılımımız normal dağılım yönünde davranış sergilediğinden 
Pearson’a göre korelasyon yapılmıştır.

Correlations

Paralel 
yöndeki Ra 
değerleri 
(RaPa)

Dik yöndeki Ra 
değerleri (RaP)

Açılı yöndeki 
Ra değerleri 
(RaA)

Ortalama 
Ra değerleri 
(RaO)

Paralel 
yöndeki Ra 
değerleri 
(RaPa)

Pearson 
Correlation

1 0,959** 0,963** 0,988**

Sig. 
(2-tailed)

0,000 0,000 0,000

N 90 90 90 90

Dik yöndeki 
Ra değerleri 
(RaP)

Pearson 
Correlation

0,959** 1 0,955** 0,984**

Sig. 
(2-tailed)

0,000 0,000 0,000

N 90 90 90 90

Açılı yöndeki 
Ra değerleri 
(RaA)

Pearson 
Correlation

0,963** 0,955** 1 0,984**

Sig. 
(2-tailed)

0,000 0,000 0,000

N 90 90 90 90

Ortalama 
Ra değerleri 
(RaO)

Pearson 
Correlation

0,988** 0,984** 0,984** 1

Sig. 
(2-tailed)

0,000 0,000 0,000

N 90 90 90 90

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 5: Elde edilen Ra değerlerinin korelasyonu
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Tablo 5’te görüldüğü gibi tüm Ra değerlerinde 1’e yakın değerler elde edilmektedir. Bu sayının 1’e yakın çık-
ması değerler arasında birbirleriyle oldukça güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablo 5’te elde 
edilen değerlerin yanında bulunan ‘**’ işareti bu korelasyonun %1 güven aralığında (P<0,01) olduğunu ayrıca 
göstermektedir. Bu katsayı ilişkinin çok güçlü olduğunun diğer bir ifadesidir ve oldukça yüksek bir güven 
aralığında olduğunu göstermektedir. Burada taşın ilerleme yönündeki tüm yönlerde GMASRA metodunun 
birbirine yakın değerler ürettiği görülmektedir.

3.2  Regresyon analizi

GMASRA metodunda seçilen her bir taşlama parametresinin Ra ortalama değerleri üzerindeki etkisinin ince-
lenmesi ve bu etkinin anlamlı bir aralıkta olup olmadığı ile ilgili tüm parametrelerin (fener mili devri, talaş 
derinliği, yanal kayma miktarı ve taşlama taşı cinsi) regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizden önce tüm 
parametrelerin çoklu doğrusallık problemlerinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Çoklu doğru-
sallık problemi sonuç üzerinde etkili olan iki veya daha fazla parametrenin birbirleri ile çok ilişkili olmaları ve 
aslında tek bir parametre gibi davranıp davranmadığının tespitidir. Çoklu doğrusallık ile yapılan analiz sonucu 
elde edilen değerler tablo 6’da gösterilmektedir.

Korelasyon

Ortalama Ra 
(RaO)

Devir 
Sayısı(Sd)

Yanal kayma 
(Yk)

Talaş derinliği 
(Td)

Taş Cinsi 
(Tc)

Pearson 
Correlation

Ortalama Ra 
değerleri (RaO)

1,000 -0,523 -0,147 0,450 -0,247

Devir Sayısı(Sd) -0,523 1,000 0,000 0,000 0,000

Yanal kayma (Yk) -0,147 0,000 1,000 0,000 0,000

Talaş derinliği (Td) 0,450 0,000 0,000 1,000 0,000

Taş Cinsi (Tc) -0,247 0,000 0,000 0,000 1,000

Sig.           
(1-tailed)

Ortalama Ra 
değerleri (RaO)

. 0,000 0,083 0,000 0,010

Devir Sayısı(Sd) 0,000 . 0,500 0,500 0,500

Yanal kayma (Yk) 0,083 0,500 . 0,500 0,500

Talaş derinliği (Td) 0,000 0,500 0,500 . 0,500

Taş Cinsi (Tc) 0,010 0,500 0,500 0,500 .

Tablo 6: Regresyon için korelasyon analizi

Öncelikle çoklu doğrusallık probleminin değerlendirilmesinde tablo 6’da gösterilen iki olgunun incelenmesi 
gerekmektedir. Bunlardan ilki Pearson Correlation satırındaki parametrelerin birbiri ile olan ilişkilerinin değe-
rinin 0,8-0,7-0,75 gibi değerlerin altında olması gerektiği, ikincisinin ise tablo 7’de gösterilen VIF değerinin 4 
ve altında [19], 10 ve altı [20] veya 2,5 ve altı [21] olması gerektiğidir. Bu koşulların sağlanmadığı durumlarda 
Ra değerlerinin elde edilmesinde kullanılan parametrelerin bazılarının birbiri ile çok ilişkili (korele) olduğu ve 
aslında bir parametre olarak davrandığı tespiti yapılır. Araştırmamızda, ortalama Ra değerleri üzerinde etkili 
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olan parametrelerde Pearson Correlasyonu karşılığında 0,7 değeri üzerinde değer olmadığından ve elde edilen 
VIF değerinin de 1 olarak elde edilmesi ve bu değerin de 2,5-4 veya 10 değerinden daha küçük olmasından 
dolayı çoklu doğrusallık probleminin olmadığı varsayımına ulaşılmıştır.

Regresyon analizi ile ilgili yapacağımız diğer değerlendirme ise kullanılan tüm taşlama parametrelerinin orta-
lama Ra değerlerini etkileme yüzdesinin tespitidir. Bu etki ne kadar yüksek olursa seçilen parametrelerin uygun 
olduğu o nispette değerlendirilmiş olur. Bununla ilgili yapılan analiz sonuçları tablo 7’de gösterilmektedir.

Model R R Kare Adjusted R 
Square

Tahmini standart sapma

1 0,747a 0,558 0,538 0,083251

Tablo 7: Parametrelerin % etki değeri

Tablo 7’de görüldüğü üzere etki değerinin ölçümü için “Adjusted R Square” değeri 0,538 olarak ölçülmüştür. 
Bu da taşlama parametrelerinin, ortalama Ra değerini %53 olarak açıkladığını göstermektedir.

Yapılacak diğer bir analiz, regresyon analizi sonucu elde edilen denklemin, bu denklemi elde ederken kullanı-
lan taşlama parametrelerinin denklemde anlamlı bir değerlendirme özelliğine sahip olduğunun tespitidir. Baş-
ka bir ifade ile kullanılan taşlama parametreleri sonuçta elde edilen regresyon denklemini açıklamada yeterli 
etkide midir? Bunun tespiti için Varyans analizi yapılmış ve burdaki P anlamlılık değerine (Sig) bakılmıştır 
(Tablo 8).

ANOVAa

Model Kareler 
Toplamı

df Mean Square F Sig.

1 Regression 0,745 4 0,186 26,864 0,000b

Residual 0,589 85 0,007

Total 1,334 89

a. Bağlı değişkenler: Ortalama Ra değerleri (RaO)

b. Predictors: (Sabit), Wheel Type (Taş Cinsi), Cut of Depth (Talaş derinliği, Stepover 
(Yanal kayma), Spindle Speed(Devir Sayısı)(Sd)

Tablo 8: RaO için Varyans analizi

Tablo 8 incelendiğinde Sig değerinin P<0,05 değerinin altında olduğu görülmektedir. Bu değerin 0,05 altında 
olması, elde edilen denklemde kullanılan taşlama parametrelerinin %95 olan güvenilirlik katsayısının üstünde 
bir değerde anlamlı olduklarını ve denklemi açıklamada yeterli olduğunu göstermektedir.

Regresyon denkleminin elde edilmesinde tüm parametrelerin etkisinin olup olmadığının tespiti, anlamlılık dü-
zeyleri ve parametrelerin ortalama Ra değerleri üzerindeki etki değerlerini gösteren denklemin elde edilmesine 
yönelik yapılan analiz tablo 9’da gösterilmektedir.
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Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics

B Std.Error Beta Zero-
order

Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) 0,734 0,045 16,244 0,000

Spindle Speed(Devir Sayısı)(Sd) -0,078 0,011 -0,523 -7,254 0,000 -0,523 -0,618 -0,523 1,000 1,000

Stepover (Yanal kayma) (Yk) -0,036 0,018 -0,147 -2,045 0,044 -0,147 -0,217 -0,147 1,000 1,000

Cut of Depth (Talaş derinliği) 
(Td)

0,067 0,011 0,450 6,241 0,000 0,450 0,561 0,450 1,000 1,000

Wheel Type (Taş Cinsi) (Tc) -0,021 0,006 -0,247 -3,422 0,001 -0,247 -0,348 -0,247 1,000 1,000

Tablo 9: Regresyon analizi değer tablosu

Tüm parametrelerin etkileri incelendiğinde varyans analizi sonuçlarına paralel olarak RaO değerine, bağım-
sız değişkenler içerisinden en büyük etkiyi fener mili devir sayısının (Sd) yaptığı ortaya çıkmıştır. Bir başka 
yönüyle fener mili devri (Sd) negatif değerde elde edilmiştir. Böylece Sd arttıkça RaO üzerinde tersine yani 
azalmaya doğru bir etkinin olduğu görülmektedir.

Yanal kayma miktarının (Yk) değişimi değerlendirildiğinde, artan yanal kayma miktarının Ra üzerinde azalma-
ya doğru bir etkisi olduğu görülmektedir (Tablo 9). Bu yönde eğilimin neden kaynaklandığı ile ilgili olarak iki 
farklı değerlendirmede bulunulabilir. Bunlardan ilk neden olarak şöyle bir neden açıklanabilir; taşlama işlem-
lerinde 20 mm kalınlığında taş kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Burada yanal kayma miktarının artması ile 
kaldırılan talaş hacminin arttığı ve buna bağlı olarak Ra’da artmanın meydana gelmesi gerektiği düşünülebilir. 
Ancak taşlama mekaniği incelendiğinde taşta bulunan aşındırıcı taneciğin parça üzerinde kazıma yaptığı ve 
dışarı doğru bir yığılma meydana getirdiği çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir [22,23]. Oluşan yığılmaların ve 
yüzeyde aşındırıcı taneciklerin oluşturduğu oyukların hem Ra değerlerinde hem de taşlama kuvvetinde artışa 
neden olduğu [23] bilinmektedir. Bazı çalışmalarda körelmiş bir taşın bir dereceye kadar daha düşük yüzey 
pürüzlülükleri oluşturduğu da ayrıca gözlenmiştir [24]. Körelmiş taşın parça yüzeyinde oyukları ve yığılmaları 
önlediği ve bir bakıma silici uç gibi davrandığı ve böylece buna neden olduğunu düşünmekteyiz. Tüm bun-
lardan hareketle yaptığımız bu çalışmada, yanal kayma miktarının düşük olduğu durumlarda parça yüzeyinde 
taşın daha az miktarda yan tarafa kayması ve bunun sonucunda da daha fazla taneciğin aynı yüzey üzerinde 
daha fazla oyuk ve yığılma meydana getirmesi nedeniyle Ra değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir. Yanal 
kayma miktarının artması ile Ra değerinde azalma olmasının nedeni ile ilgili ikinci olarak şöyle bir neden açık-
lanabilir; GMASRA ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda [25,26] eklenen fener mili hareketi ile klasik düzlem 
yüzey taşlama metoduna göre daha düşük Ra değerleri elde edildiği tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak, 
GMASRA yöntemindeki fener mili hareketi ile klasik taşlama yönteminde oluşan taş üzerindeki hasarların 
ve profil değişimlerinin GMASRA yönteminde yüzeye yansımamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bu nedenle yanal kayma miktarının artması ile her ne kadar kaldırılan talaş miktarı ve buna bağlı olarak ta 
Ra değerlerinin artması gerektiği düşünülse de fener mili dönme hareketi ile bu olumsuzluk giderilmektedir. 
Yüksek yanal kayma miktarında düşük yanal kayma miktarından daha düşük Ra değeri oluşmasının nedeni, 
yüksek yanal kayma miktarında daha az aşındırıcı taneciğin, yüzeyde hasar ve taş profili oluşturması olarak 
düşünülmektedir.
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Tablo 9 incelendiğinde, talaş derinliği katsayısının pozitif olduğu görülmektedir. Bu bize talaş derinliği ile 
Ra arasında aynı yönde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadaki yapılan deneylerde elde edi-
len sonuçlar genel talaşlı imalat işlemlerindeki sonuçlara paralel olarak şekillenmektedir ve talaş derinliğinin 
artmasıyla Ra değerlerinde artmanın meydana geldiği görülmektedir (Tablo 9). İşlenebilirlik işlemlerinde ve 
bu kapsamda taşlama işlemlerinde de genel olarak talaş miktarındaki artışın Ra üzerinde artışa neden olduğu 
bilinmektedir [2, 27, 28, 29]. Gopan [2] talaş derinliğinin (Td) Ra üzerine etkisini %37.55 olarak, taşın devir 
sayısının etkisini %37,67 olarak ve tabla ilerlemenin etkisini ise %24.78 olarak tespit etmiştir. Puerto ve ar-
kadaşları [24] talaş derinliğinin artışına bağlı olarak kaldırılan talaş miktarının artışı ile birlikte taşın belli bir 
aşınmaya kadar Ra’da artma meydana geldiğini ancak taşın aşınması sonrası Ra’da yatay bir eğilimin olduğunu 
tespit etmiştir.

Fener mili devrinin değişimi değerlendirildiğinde ise sonuç üzerinde negatif yönlü etkisinin olduğu görül-
mektedir. Bu da bize artan fener mili devrinin Ra değerlerini azalttığını göstermektedir (Tablo 9). Bu durum 
GMASRA yönteminin daha önceki çalışmalarında da benzer şekildedir [25, 26]. GMASRA yönteminde iki 
farklı taş dönme hareketi vardır ve her iki yöndeki dönme hareketleri taşlama işlemindeki ideal kesme hızı 
şartlarında olmalıdır. Taşlamada ideal kesme hızı 25-30 m/sn’dir [26]. GMASRA yönteminde eklenen ikinci 
dönme hareketi, prototip çalışması olması dolayısıyla düşük devirlerde tutulmuştur. En düşük Ra değerleri de 
diğer taşlama parametreleri ile birlikte ideal kesme hızlarındaki taş devirlerinde elde edilmektedir. Çalışmada 
fener mili devri olarak seçilen 80-160-240 dev/dak fener mili devirleri ideal kesme değerlerine oldukça uzak 
değerlerdir. Yapılan çalışmalarda devir sayısı (Sd) arttıkça daha düşük Ra değerleri elde edildiği görülmektedir. 
Bu çalışmada da 240 dev/dak devirde daha yüksek Ra değerleri elde edilmesinin nedeninin ideal kesme hızı 
değerlerine daha yakın değerde olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak bağımsız değişkenlerin (Sd, Td, Yk, Tc) RaO üzerine olan etkileri dikkate alınarak denklem 2’de 
gösterilen regresyon formülü elde edilmiştir (Tablo 9).

    (2)

SONUÇ

1. Deney sonuçlarından, taşın ilerleme yönüne paralel (RaPa), dik (RaP), ve açılı yöndeki Ra değerleri (RaA) 
ve tüm yönlerdeki değerlerin ortalaması olan Ra değerlerine (RaO) etki eden parametreler belirlenerek 
bir matematiksel model geliştirilmiştir. Elde edilen modelin %95 güven aralığı seviyesinde kullanılabilir 
olduğu tespit edilmiştir.

2. Oluşturulan modelden elde edilen sonuçlarda hata miktarının az olduğu görülmüştür.

3. RaO değerleri üzerinde en fazla etki eden parametrenin fener mili devri (Sd), en az etki eden parametrenin 
ise taşlama taşı cinsi (Tc) olduğu tespit edilmiştir.

4. Fener mili devri (Sd) ile yanal kayma miktarı (Yk) artarken tüm yönlerdeki değerlerin ortalaması olan Ra 
değerinde (RaO) azalma gözlenirken, talaş derinliği (Td) arttıkça RaO değerinde artma meydana gelmiştir.

5. Tüm elde edilen Ra değerlerinin normal bir dağılım sergiledikleri gözlenmiştir.

6. Bağımsız değişkenler olan fener mili devri (Sd), yanal kayma (Yk), talaş derinliği (Td) ve taş cinsi (Tc) 
değerleri arasında birbirleriyle oldukça güçlü bir ilişkinin (korelasyon) olduğu gözlenmiştir.
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7. Tüm ilerleme yönündeki elde edilen Ra değerlerinde ilerleme yönüne paralel yönündeki Ra değeri (RaPa), 
taşın ilerleme yönüne dik yönündeki Ra değeri (RaP), taşın ilerleme yönüne açılı yönündeki Ra değeri 
(RaA) ve tüm yönlerdeki değerlerin ortalaması olan Ra değeri (RaO) arasında yatay yönde Ra değerleri elde 
edilmiştir. Klasik düzlem yüzey taşlama metodundaki ilerleme yönüne bağlı olarak farklı Ra değerleri elde 
edilmesi dezavantajına karşın GMASRA metodunda bu duruma rastlanmamaktadır.
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AISI 1050 İMALAT ÇELIĞINI TORNALAMA İŞLEMINDE TALAŞ İNCELME ORANI VE 
TAKIM YAKLAŞMA AÇISININ TITREŞIMDEKI STANDART SAPAMAYA ETKILERININ 

ARAŞTIRILMASI

Zülküf DEMİR1, Oktay ADIYAMAN2

1 Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Batman / Türkiye
2. Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makin eve İmalat Mühendisliği Bölümü, Batman / Türkiye

Öz: Talaşlı işlemede meydana gelen titreşimler, çözülmesi çok zor olan, en büyük problemlerden biridir. Bu 
titreşimlerin tamamen ortadan kaldırılması, işlemin doğal mekanizmasından dolayı imkânsızdır. Ancak, iş-
lemde uygun parametrelerin seçilmesi ile bu titreşimlerin şiddeti ve işlem üzerindeki istenmeyen olumsuz 
etkileri azaltılabilir. AISI 1050 imalat çeliğinin karbür insert uçlar ile tornalama işleminde ilerlemenin, kesme 
derinliğinin, kesme derinliğinin ilerlemeye oranı ile elde edilen ve Talaş İncelme Oranı adlandırılan (TİO) 
parametrenin ve takım yaklaşma açısının titreşimdeki standart sapmaya etkileri deneysel olarak incelenmiştir. 
Titreşimdeki standart sapmanın Histogram grafikleri ve ayrıca ilerlemenin, kesme derinliğinin, TİO ve takım 
yaklaşma açılarının titreşimdeki standart sapmaya etkileri elde edilen grafikler yardımıyla incelenmiştir. Kü-
çük seçilen TİO ve yaklaşma açılarında titreşimdeki standart sapma değerlerinin Histogram grafiklerinin sınır 
alanı oldukça geniş olmuş ve talaş biçimindeki deformasyon çatlakları artmıştır. Talaş biçimindeki deformas-
yon çatlakları ve testere biçimindeki dişli talaş oluşumu artan yaklaşma açısı ile küçük seçilen TİO değerle-
rinde bile azalmıştır. 30o ve 45o yaklaşma açılarında talaş biçimindeki deformasyon çatlakları yerini lamel 
biçimindeki oluşum almıştır. İlerleme oranının ve kesme derinliğinin artması ile titreşimdeki standart sapma 
değerleri düzenli bir şekilde artmıştır. Ancak, kesme derinliğinin etkisi daha fazla olmuştur. TİO değerlerinin 
artması ile sapma değerlerinde kayda değer bir değişim meydana gelmemiştir. Ancak, kesici takım yaklaşma 
açısının artması ile standart sapma değerleri düzenli bir şekilde azalmıştır. Titreşimdeki maksimum standart 
sapma değerleri X (kesme derinliği) doğrultusunda kaydedilmiştir. Böylece, titreşimdeki sapma değerlerinin 
üzerindeki en etkili parametrenin kesme derinliği olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Standart sapma, Titreşim, Takım yaklaşma açısı,

1. Giriş

Talaşlı işleme operasyonları kesici takıma ve iş parçasının geometrik özellikleri gibi birçok parametreye bağ-
lıdır. Kesme parametreleri temel olarak kesme derinliği, kesme ve ilerleme olarak sınıflandırılır. Kesici takım 
geometrisi, talaş, boşluk ve kesici kenar yaklaşma açıları ile takım burun yarıçapından oluşur. Ayrıca, kesme 
derinliğinin ilerlemeye oranı olarak adlandırılan Talaş İncelme Oranı (TİO) da işlem üzerinde oldukça etkili 
olan önemli bir parametredir. TİO değeri genellikle 5 ile 20 arasında değerler aldığı zaman kesme hızındaki 
değişim yaklaşık olarak %22 olur [1].

Ayrıca yaklaşma açısı talaş biçimi üzerinde ve dolayısıyla kesici takım aşınması ve ömrü üzerindeki en önemli 
bir parametredir [10]. 

Talaşlı işleme operasyonlarında meydana gelen titreşimler, takım aşınmasını hızlandırır, takım ömrünü kısaltır 
ve yüzey kalitesini olumsuz etkiler. İşlemde seçilen parametreler titreşimleri tetikler. Ayrıca, titreşimler kesici 
takım veya iş parçasının sapması olarak tanımlanabilir, fakat kesme derinliğinin sapma üzerindeki etkisi ihmal 
edilecek kadar küçüktür [2]. Titreşimler, işlem sırasında dinamik talaş derinliklerine sebep olurlar. Dinamik ta-
laş derinliği doğru seçilen kesme hızı ile dinamik talaş derinliği kayda değer oranlarda azaltılabilir [5]. Ancak, 
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titreşimlerden kaynaklanan kararsızlıklar, takım tutucular pasif ve aktif sönümleyiciler ile desteklenerek gide-
rilebilir [6]. Testere dişleri biçimindeki talaş biçimi titreşim şiddetinin seviyesini, mikro dalgalar ve koparılan 
talaşlar ise yüzey pürüzlülüğünü gösterir [7, 11]. Düşük kesme parametreleri ile yapılan çalışmalarda, helisel 
biçimde talaşlar elde edilirken yüksek seçilen parametre şartlarında ise kısa ve testere biçimindeki talaşlar elde 
edilir [3].

İşlem sırasında kesici takımın sıcaklığı üzerindeki en etkili parametre kesme hızı olurken yüksek seçilen iler-
lemede ise kesici takımın sıcaklığı azalır [14]. Ayrıca, büyük ilerleme değerlerinde talaşlar kısa parçacıklar 
biçiminde oluşurken, kesme hızının talaş biçimi üzerindeki etkisi daha azdır [4].

Talaş açısı ve talaş biçimi talaş işleme operasyonlarında yüzey kalitesini etkileyen önemli fiziksel özelliklerdir 
[8]. İlerleme hızı ile ters, fakat kesme hızı ile doğru orantılı bir şekilde değişen yüzey kalitesi, talaşlı işleme 
operasyonlarında, talaşlı işlenebilirliği belirten önemli bir sonuçtur [2].

Talaşlı işleme operasyonlarında, özellikle, karbür takımın bünyesinde bulunan kobalt ve tungsten gibi kesici 
takımdan kopan partiküller talaşlı işlenen yüzeye ve talaşlara geçerken iş parçasının bünyesinde bulunan mal-
zemelerde difüzyon etkisiyle kesici takıma geçebilir [13].

TİO talaşlı işleme operasyonlarında çok etkili bir parametre olmasına rağmen literatürde hemen hemen yok de-
nilecek kadar az sayıda çalışılmıştır. Bu çalışmada kesici kenar yaklaşma açısının ve TİO’nun işlem sırasında 
meydana gelen titreşimlerdeki sapma miktarına ve talaş biçimine etkisi araştırılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Deneyler, Şekil 1’de gösterildiği gibi SMARC CAK6166B X 200 CNC torna tezgâhında, yapılmıştır. İşlem 
sırasında meydana gelen titreşimler NI-9230 C model İvmeölçer ile ölçülmüştür. Titreşim değerleri, -30 
g ve +30 g aralığında, bir Data Loger, fiber optik kablo yardımıyla bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. 
Titreşimler, X, Y ve Z doğrultularında ölçüldü. AISI 1050 imalat çeliği numuneler Ø 30 mm çapında ve 
150 mm uzunluğunda seçildi. AISI 1050 imalat çeliğinin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri sırasıyla 
Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. İşlemde yaklaşma açıları 15o, 30o ve 45o olan, Co bağlayıcı, W, Ti 
karbür kesici takımlar seçildi. Ayrıca, 75 m/dak sabit kesme hızında, 1’den 15’e değişen TİO değerlerinde 
deneyler yapılmıştır.  Talaşlı işleme operasyonlarında seçilen parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 1. Deney düzeneği ve SMARC model CNC torna tezgâhı.
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Tablo 1. AISI 1050 imalat çeliğinin kimyasal bileşimi. 

Element C Mn Fe S P

% Ağırlık 0.47-0.55 0.60-0.90 98.46-98.92 ≤0.050 ≤0.050

Burun yarıçapı 0.8 mm olan üç adet yaklaşma açısına sahip iki çeşit insert uçlar ve üç farklı takım tutucu 
kullanıldı. TNMG 160408 ve SNMG 120408 seri numaralı insert uçlar ile AKKO-PSBNR 2525 M12, MBC 
TTGNR 25x25 M22 ve MBC-TSSNR 25X25 M12 seri numaralı takım tutucular seçildi. 

 Tablo 2. AISI 1050 çeliğinin mekanik özellikleri 

Gerilme Dayanımı 690 MPa

Akma Dayanımı 0.47-0.55

Kayma Modülü 80 GPa

Elastik Modül 190-210 GPa

Poison Oranı 0.27-0.30

Kopma Uzaması (50 mm’de) 0.27-0.30

Sertlik, Brinell 197

Isıl İletkenlik 49.8 W/mK

İşlemden elde edilen talaşların resimleri metalografik, makro fotoğraf makinesi ve A FEI QUANTA 250 FEG 
SEM (Elektron Tarama Mikroskobu), yardımıyla incelenmiştir. Talaşlı işlenen yüzeylerin pürüzlülüğü 0.8 mm 
uzunluğunda TIME TR 200 model yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazı ile ölçülmüştür.  
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Tablo 3. Seçilen parametreler.

Deney No İlerleme Hızı 
(f) (mm/dev)

Kesme Derinliği (a) 
(mm)

Talaş İncelme Oranı 
(CSR=a/f)

Yaklaşma Açısı 
(χo)

1 0.5 0.5 1 15

2 0.5 1.5 3 15

3 0.1 0.5 5 15

4 0.45 2.25 5 15

5 0.1 1 10 15

6 0.15 2.25 15 15

7 0.5 0.5 1 30

8 0.5 1.5 3 30

9 0.1 0.5 5 30

10 0.45 2.25 5 30

11 0.1 1 10 30

12 0.15 2.25 15 30

13 0.5 0.5 1 45

14 0.5 1.5 3 45

15 0.1 0.5 5 45

16 0.45 2.25 5 45

17 0.1 1 10 45

18 0.15 2.25 15 45

3. Bulgular ve Tartışma 

1.1.  Titreşim ve Talaş Biçimi 

Titreşimdeki standart sapma, işlemin titreşimdeki değişimin az ve işlemin daha kararlı olduğunu gösterir. 
Titreşim dalgaları arasındaki değişim veya sapmanın küçük olması talaşlı işlemin kararlılığının ve talaşlı işle-
nebilirliğin o kadar iyi olduğu anlamına gelir. Şekil 2, 3, 4 ve 5’te AISI 1050 imalat çeliğinin tornalama işlemi 
sırasında titreşimde meydana gelen sapma değerlerinin grafikleri gösterilmiştir. Titreşim değerlerindeki sapma 
grafikleri Minitab 17 bilgisayar paket programı yardımıyla, Histogram grafikleri çizilerek analiz edilmiştir. 
Sapma değerleri, NI9230 C model ivmeölçer yardımıyla saniyede 10000 adet titreşim değeri, g birimi türün-
den veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Şekil (2-5) a, b ve c grafikleri, sırasıyla, 15o, 30o ve 45o yak-
laşma açılarına sahip kesici takımlar ile yapılan deneylerden elde edilen grafikleri göstermektedir. Şekil 2, 3, 4 
ve 5 teki grafikler, sırasıyla, 1, 5, 10 ve 15 TİO oranlarını göstermektedir. Seçilen parametrelere göre, titreşim-
deki standart sapma üzerindeki en etkili parametrenin kesici kenarın yaklaşma açısı olduğu tespit edilmiştir. 
TİO oranının da yaklaşma açısından sonra, titreşimdeki standart sapmaya en etkili ikinci parametre olmuştur.  
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Şekil 2. Farklı yaklaşma açıları, 0.5 mm/dev ilerleme, 0.5 mm kesme derinliği ve 1 TİO oranı şartların-
da X, Y ve Z doğrultularındaki titreşim değerlerindeki sapma miktarı ve talaş biçimleri, a) 15o, b) 30o, 

c) 45o.
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Şekil 3. Farklı yaklaşma açıları, 0.1 mm/dev ilerleme, 0.5 mm kesme derinliği ve 5 TİO oranı şartların-
da X, Y ve Z doğrultularındaki titreşim değerlerindeki sapma miktarı ve talaş biçimleri, a) 15o, b) 30o, 

c) 45o.
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Şekil 4. Farklı yaklaşma açıları, 0.1 mm/dev ilerleme, 1 mm kesme derinliği ve 10 TİO oranı şartların-
da X, Y ve Z doğrultularındaki titreşim değerlerindeki sapma miktarı ve talaş biçimleri, a) 15o, b) 30o, 

c) 45o.
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Şekil 5. Farklı yaklaşma açıları, 0.15 mm/dev ilerleme, 2.25 mm kesme derinliği ve 15 TİO oranı şart-
larında X, Y ve Z doğrultularındaki titreşim değerlerindeki sapma miktarı ve talaş biçimleri, a) 15o, b) 

30o, c) 45o.

Şekil 2’de gösterildiği gibi TİO değerinin 1 (f=0.5 mm/dev ve a=0.5 mm) deney şartlarında 15o ve 30o yak-
laşma açılarında talaş biçiminde çatlaklar oluşurken, Histogram grafikleri normal bir değişim sergilemiştir. 
Ancak, Şekil 2 c’de görüldüğü gibi 45o yaklaşma açısına sahip kesici takım ile yapılan tornalama işleminde 
talaş ucundaki deformasyon çatlakları lamel biçiminde oluşmuştur. Şekil 3 a’da görüldüğü gibi 15o yaklaşma 
açısında Histogram grafiği normal bir şekilde oluşurken, talaşın üzerindeki deformasyon çatlaklarının şiddet-
li olduğu ve talaş uçlarında testere biçiminde çıkıntılar meydana gelmiştir. Şekil 3 b ve c’de ise Histogram 
grafiklerinin sınır çizgileri daha dar bir alana yayılmıştır. Ayrıca, talaş biçimlerinde deformasyon çatlakları 
meydana gelmemiştir. TİO değerinin 5’e yükselmesi ile 30o ve 45o yaklaşma açılarında daha uygun sonuçlar 
elde edilmiştir. Ayrıca standart sapma Histogram grafikleri, talaş biçimindeki deformasyon çatlaklarına uygun 
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büyüklükte değişim değerleri göstermiştir. Şekil 4 a’da, 10 TİO değerinde ve 15o yaklaşma açısında,  Histog-
ram sınırları daha geniş bir alana yayılırken standart sapma miktarı da 30o ve 45o yaklaşma açılarında göre 
daha yüksek çıkmıştır. Özellikle 30o yaklaşma açısında talaş ucunda lamel biçiminde küçük adımlı dişli bir 
yapı meydana gelmiştir. Şekil 5 a’da 15 TİO değerinde ve 15o yaklaşma açısında titreşim değerlerindeki sapma 
miktarı oldukça yüksek çıkmış ve talaş ucundaki testere dişi biçimindeki oluşum oldukça belirgin bir şekilde 
meydana gelmiştir. Ayrıca, Histogram grafiği daha geniş bir alana yayılmıştır. Ancak, Şekil 5 b ve c’de ise 
talaş biçimindeki deformasyon çatlakları lamel biçiminde meydana gelmiştir. Ayrıca, Şekil 5c’de talaş biçimi 
ne lamel biçiminde ne de çatlakların olduğu, testere dişi biçiminde meydana gelmemiştir. Hatta deformasyon 
izlerinin bile olmadığı düz bir talaş yüzeyi elde edilmiştir. Bu da 45o yaklaşma açısında daha düzgün bir talaş 
biçiminin elde edildiğini göstermiştir. 

Kesici takım yaklaşma açısının artması ile düşük TİO değerlerinde bile talaşlı işleme operasyonlarında de-
formasyonun etkisi azalmıştır. Hem TİO değerlerinin hem de yaklaşma açısının artması ile talaş biçimindeki 
deformasyon çatlakları azalmış, fakat titreşimdeki standart sapma miktarı artmıştır.

1.2. Seçilen Parametrelerin Titreşimdeki Standart Sapmaya Etkisi

Şekil 6 a, b, c ve d’de sırasıyla, ilerlemenin, kesme derinliğinin, TİO ve kesici takım yaklaşma açısının titre-
şimdeki standart sapma miktarına etkileri gösterilmiştir. Şekil 6 a’da gösterildiği gibi ilerlemenin artması ile X 
doğrultusunda maksimum Z doğrultusunda ise minimum standart sapma değerleri elde edilmiştir. Şekil 6 b’de, 
standart sapmaya en etkili parametre olan kesme derinliğinin grafiği gösterilmiştir. Kesme derinliğinin artması 
ile sapma değerleri düzenli bir şekilde artmıştır. Ayrıca, X  (talaş derinliği) doğrultusunda maksimum sapma 
değerleri kaydedilirken Y ve Z doğrultularındaki sapma değerleri ise hemen hemen aynı büyüklükte olmuştur. 
TİO oranın artması ile Şekil 6 c’de görüldüğü gibi kayda değer bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, 
Şekil 6 d’de gösterildiği gibi kesici takım yaklaşma açısının artması ile tüm doğrultularda titreşimdeki standart 
sapma değerlerinde düzenli bir şekilde azalma meydana gelmiştir. 
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 Şekil 6. Seçilen parametrelerin, X, Y ve Z doğrultularında, titreşimdeki standart sapmaya etkisi, a) ilerleme, 
b) kesme derinliğinin, c) TİO’nun, d) kesici kenar yaklaşma açısının.

SONUÇ

AISI 1050 imalat çeliğinin tornalama işleminde kesici takım yaklaşma açısının, ilerlemenin, kesme derinliği-
nin ve TİO oranının titreşim değerlerindeki standart sapma miktarına ve talaş morfolojisine etkisi araştırılmış-
tır. Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır. 

•	 Talaş morfolojisi üzerinde en etkili parametre kesici takım yaklaşma açısı olmuştur. Artan talaş açısı ile 
talaş biçimindeki deformasyon çatlakları kaybolmuş ve yerini lamel biçimindeki yapıya bırakmıştır. 

•	 TİO’nun azalması ile talaş biçimindeki deformasyon çatlakları artmıştır. Ancak, yüksek yaklaşma açıla-
rında küçük TİO oranlarında bile talaş biçimindeki deformasyon çatlakları azalmış ve lamel biçimindeki 
yapı elde edilmiştir. 

•	 Kesici takım yaklaşma açısının artması talaş morfolojisindeki çatlakların azalmasına rağmen titreşimdeki 
standart sapma değerleri yüksek olmuştur. Bunun nedeni ise meydana gelen titreşim değerlerinin küçük 
olmasıdır. 

•	 Titreşimdeki standart sapma değerleri hem ilerlemenin hem de kesme derinliğinin artması ile düzenli bir 
şekilde artmıştır. Ancak, maksimum standart sapma değerleri X (kesme derinliği) doğrultusunda kayde-
dilmiştir. 
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•	 TİO değerlerinin artması ile titreşimdeki standart sapma miktarında kayda değer bir değişim olmamıştır. 

•	 Kesici takım yaklaşma açısının artması ile titreşimdeki standart sapma değerleri düzenli bir şekilde azal-
mıştır. 
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AÇILI ÇAMUR VANALARIN İŞLEVİNİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI 

Cem IRGAT1, Serkan Ünal KURUÇAY1, Merve BAŞAY1

 1Dikkan A.Ş., Ar-Ge Merkezi, İzmir / Türkiye
Öz: Akışkanların nakledildiği hatlarda, basınç altında çalışan boru, pompa, çek valf ve vana gibi farklı bile-
şenler günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaktadır. Akışkan içerisinde olması muhtemel irili ufaklı 
katı parçacıklar önlem alınmadığı taktirde bu bileşenlere zarar verebilmekte, nakil hattının işlevselliğini yi-
tirmesine ve dolayısıyla çok önemli maddi kayıplara sebep olabilmektedir. Bu katı parçacıkları süzen filtre 
sistemleri ise problemi giderici etkin bir çözüm yöntemidir. Firmamız tarafından üretilen, akışkan giriş-çıkışı 
arasında 90°’lik açı bulunan ve “Açılı Çamur Vana” olarak isimlendirilen ürünümüz, bu filtre sistemlerinden 
birisidir. Bu ürün üzerinde yapılan incelemelerde mevcuttaki çamur vana girişinde bulunan ve sepet olarak 
adlandırılan dairesel kısmın, etkili kullanılamadığı; sepetin şeklinden dolayı akışkanın her alana eşit miktarda 
yayılmadığı, akışkanın yoğunlukla geldiği alanın, sepet içindeki diğer alanlara göre daha önce deforme olduğu 
ve aşındığı tespit edilmiştir. Bu problemlerin giderilmesi ve vananın daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, 
tasarımsal değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle Solidworks programında mevcut tasarım üzerinde akış analiz-
leri tekrar yapılmış ve gerçekteki durumla uyumlu sonuçlar elde edilerek problemin sanal ortama doğru bir 
şekilde aktarıldığı teyit edilmiştir. Akışkanın sepet içine eşit şekilde yayılması amacıyla, vananın içerisindeki 
akışkanın geçtiği borunun bir kısmı açılı şekilde model üzerinde kesilerek, tasarımsal bir yenilik elde edilmiş 
ve akış analizleri tekrarlanmıştır. Sonuçlar, akış direncinin düştüğünü, akışkanın sepet içerisine daha homojen 
bir şekilde yayıldığını, bu sayede filtrenin ömrünün arttığını ve dolayısıyla sepeti temizleme sıklığının azaltıla-
bileceğini göstermiştir. Yapılan yeni tasarımın prototipleri imal edilerek çalışma şartlarında denenmiş ve analiz 
sonuçlarına da paralel olarak ilk tasarımdaki problemleri büyük ölçüde giderdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açılı, Çamur, Vana, Akış, İyileştirme, Analiz, Filtre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsanlık için başta su olmak üzere, akışkanların bir yerden bir yere nakli ilk çağlardan beri önem taşımaktadır. 
İlk zamanlar insanlar yerleşim birimlerini su kaynaklarına yakın yerlerde kurmayı tercih ederken, ilerleyen 
zamanlarda nüfusun artmasından dolayı mevcut su kaynakları yeterli olmayınca çevredeki su kaynaklarından 
elde edilen suyu yerleşim birimlerine taşımak için çalışmalar yapmış, kanallar, arklar ve hatta devasa su ke-
merleri inşa etmişlerdir. Şehir merkezlerinde suyu depolamak için sarnıçlar yapılmıştır. İnsanlık suyu sadece 
içmek, kullanmak ve tarım için değil enerji elde etmek için de kullanabileceğini keşfedince öncelikle su çarkla-
rı ile başlayarak büyük türbinlere varan çalışmalar yapmış, suyu tutmak için büyük barajlar inşa etmiştir. Suyu 
durdurmak, yol vermek, temizlemek gibi amaçlarla kullanılan vana tipleri de her zaman akışkan iletiminin en 
önemli aktörleri olmuştur.

Vana üretim yolculuğuna 1978 yılında Gemi ve Endüstriyel vana üretimiyle başlayan Dikkan, bugün bünye-
sinde vana, döküm, hadde, kablo fabrikalarını ve gemi geri dönüşüm tesislerini buluşturan bir şirketler grubu 
haline gelmiştir.1 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi tescili alan firma, vana sek-
töründe faaliyete geçen ilk Ar-Ge merkezidir.2 Vana ve döküm konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve Ar-Ge 

1 http://dikkan.com/
2 http://dikkan.com/yapi-taslari/ar-ge-merkezi
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faaliyetleri, donanımlı laboratuvarları ve pazar hakimiyeti ile Türkiye ve Dünya’da en önemli vana üreticileri 
arasında yer almaktadır.

Vana, istenilen koşullara uygun olarak akışkanın bulunduğu sistemlerdeki bir çıkış öğesidir3. İnsanoğlu, su ve 
hava gibi pek çok akışkanı ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak, akış emniyetini sağlamak, geri dönüşümü-
nü engellemek gibi amaçlar için vanaları kullanmaktadır. (MEB, 2012). Çoğunlukla basıncın önemli oldu-
ğu noktalarda sistemden dışarıya akışkan nakillerinde ya da acil durumlarda akışkanın iletimini kesmek için 
kullanılırlar.4Vanalar akış yönüne ve gövde yapılarına göre değişkenlik gösterebilirler. Akış yönüne göre; düz, 
köşe, üç yollu, dört yollu veya çok yollu olabilirken; gövde yapılarına göre, tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı 
veya çok parçalı olabilirler (Oflaz,2009). Vanalarla ilgili ana parametreler: iç çap ölçüsünü ifade eden DN 
(Diameter Nominal), çalıştığı basıncı ifade eden PN (Pressure Nominal) dir.5 Boru çaplarının hesaplanması ba-
sınç için oldukça önemlidir. Farklı hesap yöntemleri ve sistemleri kullanılmaktadır. Örneğin; sistemin perfor-
mansındaki yeterli su ve basıncı iletmek için ihtiyaç duyulan boru çapının belirlenmesi Sprinkler Sistemi’nde 
hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının amaçlarındandır (Güneç, 2011).

Akışkan tipine ve sıcaklığına uygun olarak seçilmesi gereken vana tipi ve bileşenlerin üretileceği malzeme türü 
de diğer önemli bir parametrelerdir. Vanaların açma kapama yöntemi de bir diğer parametre olarak ifade edil-
mektedir. Bir akışkan hattında, bu parametrelerle ifade edilen birçok komponent bulunur. Vanalar, çekvalfler, 
vantuzlar, demontaj parçaları ve niceleri. Gemi vanaları, su sitemi vanaları, askeri gemi vanaları ve kontrol va-
naları gibi türlerde üretilebilen vanalar, pirinç, bronz, pik, sfero, çelik, gibi malzemelerden olabilmektedirler. 
Kontrol biçimine, yapısına ve çalışma pozisyonlarına göre ayrılan vanalar basit açma, kapama musluklarından, 
aşırı karmaşık endüstriyel otomasyon sistemlerine uzanan ve akışkanların kontrolü için gerekli olan sistemler 
için dahi kullanılmaktadır.

Günümüz vanaları sistem üzerindeki akış dışında, debiyi, basıncı, akışkanların yönünü, gazları, çamurları, 
boru hattından geçen kuru materyalleri, kanal ve benzeri geçiş yollarını kontrol edebilmektedir. Vanalarda 
kullanılan temel terimlerden biri debidir. Debi, akışkanın geçtiği kesitteki birim zaman içinde geçen akışkan 
hacmidir6. Akarsudan veya boru sistemlerindeki farklı alanlarındaki akışkan miktarını belirlemek gibi alanlar-
da kullanılır7. Kelebek vana, sürgülü vana, küresel vana, pistonlu vana gibi farklı türlerdeki vanalar arasında 
çamur vana önemli bir yere sahiptir. Çamur vanalar hat üzerindeki akışkanın filtrelenmesini ve sıvının içinde 
bulunan istenmeyen parçacıkların hatta zarar vermesini engelleyen vana tipleridir. Ağırlıklı olarak gemilerde 
kullanılan çamur vanalar endüstriyel alanlarda da talep görmektedir. Çamur vanalar daha çok gemilerde kul-
lanılan, hat üzerindeki akışkan içerisindeki istenmeyen parçacıkların hatta zarar vermesini engellemek için 
gövdesinde filtrelere sahip olan vana türleridir. Akışkanın geçtiği kısmın eğiminden dolayı açılı çamur vana 
olarak adlandırılan vana tipi, bildiri kapsamında incelenmiş olup fark edilen problemler üzerine iyileştirilmesi 
için çalışmalar yapılmıştır.

AMAÇ

3 https://www.wikizero.com/tr/Vana
4 https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmFuYQ
5 https://otomasyonadair.com/2016/03/30/vana-anma-olcusu-anma-basinci/
6 https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGViaQ
7 https://www.turkcebilgi.com/debi
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Mevcutta kullanılmakta olan açılı çamur vana sistemlerinin sahip oldukları uygunsuzlukların giderilerek, kat-
ma değeri yüksek bir tasarım geliştirilmesi, bu sayede daha yüksek verimliliğe ve daha uzun kullanım ömrüne 
sahip olmaları amaçlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile hızla önem kazanan optimum tasarım çizgilerini 
belirleyebilmek, bilgisayar destekli tasarım, analiz ve imalat süreçleri ile maliyet yükü oluşturmadan en yük-
sek verimlilikte kullanılabilecek ürünü simülasyon programlarıyla teorik olarak her yönü ile inceleyebilmek ve 
üretime uyarlayabilmek amacıyla gerçekleştirilecek konseptsel tasarımlar amaçlanmaktadır.

Akış direncini minimuma indirmek için açı ve yükseklik gibi parametreler ile gerçekleştirilen deneysel ça-
lışmalar sonucunda optimum değerler bulunmuş, akış direncinin azaltılması, yapılan tasarımsal değişiklikler  
ile akışkanın vana içerisinde yönelimlerinin homojen bir şekilde dağılmasına yol açarak gövdenin mevcut 
alanının eşit miktarda kullanılması amaçlanmıştır. Bu sayede gövdenin akışkana maruz kalan kısmının erken 
deformasyonu önlenerek hem filtre hem vana kullanım ömrünün uzatılması beklenmektedir. Belirlenen açı ve 
yükseklik parametrelerini belirli aralıklarla değiştirip optimal Kv değere ulaşmak hedeflenmiştir. Bu doğrultu-
da mevcut açı ve yüksekliğin akış direnç etkisi belirlenerek optimum değerler teorik olarak bulunmuş, tasarım 
değişikliği geçekleştirilerek teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM

Çalışmalar ile Açılı Çamur Vana tasarımında yapılan tasarımsal bir değişikliğin vananın performansını art-
tırdığı, kullanıcı için avantajlı sonuçlar meydana getirdiğini göstermiştir. Açı ve yükseklik parametrelerinin 
değişimlerinin, artışı beklenen Kv değeri için etkileri gözlemlenmiş, optimal aralıklar öncelikli olarak belirle-
nerek Solidworks analiz çalışmaları tekrarlanmıştır. Ardından, optimal aralık için yeniden analiz çalışmaları 
yapılarak mevcut sistemdeki sorunun 66° açı ve 60 mm yükseklikte en iyi Kv değerini sağladığını görerek, ta-
sarım üzerinde de değişikliklere ve iyileştirilmeye gidilmiştir. Bu çalışmanın hayata geçmesi için Açılı Çamur 
Vanaların döküm olarak üretilen gövdelerinin modellerinde bir revizyona gidilmesi gerekmektedir.

KAPSAM

Çalışma kapsamında DN150, PN10 Açılı Çamur Vana seçilmiş olup sistemde gözlenen sorunlar üzerine iyi-
leştirme çalışmaları yapılmıştır. Mevcut sistemlerde kullanılan parametrelerin teorik olarak değiştirilmesi so-
nucu söz konusu vana türünde maliyet artışına sebebiyet vermeden en yüksek verimlilikte, daha uzun ömürlü 
kullanım amacıyla bazı tasarımsal değişiklikler gerçekleştirilerek akış analizleri yapılmıştır. Etkin kullanımın 
incelenmesi ile ilgili çalışma için analiz ve çizim programları kullanılmıştır. Kullanılan analiz programı So-
lidworks Fluend ile, önceden belirlenen yükseklik ve açı parametrelerinin değerleri değiştirilerek akış katsa-
yısını artırmaya yönelik optimal Kv değeri için analizler yapılmıştır. Çıkan veriler eşliğinde ürün tasarımı için 
Solidworks programı kullanılmış ve eş zamanlı olarak ürün tasarımı yapılarak, analiz ve tasarım sürecinin 
sistematik bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır.

BULGULAR

Akışkan hatlarında çalışan bileşenleri akışkan içindeki katı parçacıkların olumsuz etkilerinden korumak için 
kullanılan filtre tarzı olan vana türleri Çamur Vana olarak adlandırılmaktadır. Boyutları değişiklik gösteren 
açılı çamur vana türlerinden DN150, PN10 vanaları üzerinde çalışma yürütülmüştür.
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                                        a)                   b)

Şekil 1. Çamur vana türleri a) Düz Çamur Van b) Açılı Çamur Vana

Şekil 1.’de göründüğü gibi çamur vanalar düz ve açılı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akışkan vanaya taban 
kısmından giriş yapacak ise açılı, yan kısımdan giriş yapacak ise düz çamur vanalar kullanılmaktadır.

Çamur vana iç kısmında bulunan ve sepet olarak adlandırılan parça, akışkan içindeki katı partikülleri süz-
mekte ve iç kısmında birikmesini sağlamaktadır. Zaman içinde bu partiküller birikmekte ve akışkan geçişinde 
kısılma yaratmaya başlamaktadır. Bu durum çamur vanaya giriş ve çıkış arasındaki basınç farkının artmasıyla 
anlaşılmakta ve akış üzerinde daha fazla basınç kaybına sebep olmaması için hattın durdurularak sepetin te-
mizlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Sepetin temizlenmesi üst kapağın açılarak sepetin çıkarılması ve boşaltılıp 
temizlendikten sonra tekrar gövde içine yerleştirilerek kapağın kapatılmasıyla gerçekleşmektedir. Ancak bu 
işlemin gerçekleşmesi sırasında hattın çalışmaması durumu hizmetin sürekliliğini olumsuz etkilemekte ve 
maddi zarara sebep olmaktadır.

 

                                                 b)                                                                       a)

Şekil 2. a) Mevcut Açılı Çamur Vana Sistemi b) Önerilen Açılı Çamur Vana Sistemi

Açılı çamur vanada akışkan hareketi incelendiğinde, akışın gövde içindeki tüm hacimde homojen hareket et-
mediği, akışın önemli bir çoğunluğunun giriş ile çıkış arasında bir kısa devre oluşturarak Şekil 2 a)’da kırmızı 
renkli ok ile gösterildiği gibi gerçekleştiği ve kırmızı daire ile gösterilen alana çok az temas ettiği gözlenmiştir. 
Önermekte olduğumuz yeni tasarım açılı çamur vana sistemi ise Şekil 2. b)’de yer almaktadır.
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Şekil 3’te Solidworks Fluend Analiz programı kullanılarak oluşturulan akış çizgilerini gösteren figür simü-
lasyonu yer almaktadır. Şekil 2. b)’de görüldüğü gibi giriş borusunun düz olan yapısına bir açı vererek akışı, 
çıkışın diğer tarafına yönlendirmek amaçlanmış, burada en uygun formu bulmak için akış direncine etki eden 
yükseklik ve açı parametreleri değiştirilerek analizler yapılmıştır.

Şekil 3. Mevcut Açılı Çamur Vana Sistemi Solidworks Fluend Analiz Görseli

Şekil 3’te göründüğü gibi, akış çizgileri açıkça akışkanın homojen bir şekilde dağılmamaktadır. Bu durumu 
engellemek ve akışın gövde içinde daha homojen yayılmasını sağlayacak bir yol izlemesi amacıyla Solidworks 
Fluend programı ile akış anlizleri gerçekleştirilmiştir.

Mühendisler, tasarımların etkisini daha iyi analiz edebilmek adına birçok analiz yöntemini kullanmaktadır8. 
Gerçekleşebilecek vana basınç kayıpları ve vana çapını hesaplamak için ise Kv değeri kullanılmaktadır (Do-
ğan, 2012). Bu çalışmada da en optimum akışı sağlamak için birden fazla farklı durum için akış analizleri 
yapılması gerekmiştir. Değerlendirmeler yapılırken Kv değeri belirleyici parametre olarak alınmıştır. Basınç 
farkının olduğu belirli bir oranda açık olan vanadan geçmekte olan (20°C) suyun m3/h olan debisi akış katsa-
yısı (Kv) olarak adlandırılmaktadır (Doğan, 2012). Akış oranının sabit kaldığı vanada daha da yüksek bir akış 
katsayısı düşük basınç kaybına sebep olur.8 Dolayısıyla bu çalışmada da karşılaştırmalı olarak Kv değerlerinin 
artışı hedeflenmektedir.

Akış analizleri yapılırken kullanılan birinci parametre, oluşturulan açılı yapının yatayla yaptığı açıdır ve bu 
çalışmada α (alfa) olarak isimlendirilmiştir. Çalışmada ilk olarak, tasarımın izin verdiği 90°’lik mevcut du-
rumdan başlanılarak 5’er derecelik açı farkları ile analiz çalışması başlatılmıştır. Ortaya çıkan veriler kay-
dedilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Veriler incelendiğinde 65°‘den sonra Kv değerlerinde azalma olduğu, 

8 https://otomasyonadair.com/2015/12/14/akis-katsayisi-kv-mi-cv-mi/
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optimal aralığın 65° ve 70°’ler arasında olabileceği öngörülmüştür. Daha sonra, 65° den başlayarak 70°’ye 
kadar birer derecelik açı farkları ile analiz çalışmaları yeniden yapılmış ve 66°’nin optimal Kv değerini verdiği 
gözlemlenmiştir. Farklı açı değerleri ile ilgili yapılan analiz çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar Şekil 5 ve 6’da 
gösterilmiştir.

Şekil 5. Mevcut Sistemde Açı Değişimine Karşı Elde Edilen Kv Değerleri

Şekil 6. Optimal Aralıktaki Açı Değişimine Karşı Elde Edilen Kv Değerleri

İkinci parametre olarak giriş borusunun tabandan yüksekliği değerlendirmeye alınmıştır. Bu da h olarak isim-
lendirilmiştir. α değeri 66° da sabit tutularak, tasarımın izin verdiği minimum h yüksekliği olan 35mm’den 
başlanılarak 5’er milimetrelik artışlar ile optimal Kv değeri için yeniden analiz çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
analiz sonuçları değerlendirildiğinde 60 mm’den sonraki değerler için Kv’nin düştüğü anlaşılmış ve optimum 
Kv aralığının 55-60 mm arasında olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra birer milim aralıklarla analiz çalışması 
yeniden tekrarlanmış ve optimum h yüksekliğinin 60 mm olduğu belirlenmiştir. İlgili çalışmaya ait sayısal 
veriler Şekil 7 ve 8’de görülmektedir.
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Şekil 7. Mevcut Sistemde Yükseklik Değişimine Karşı Elde Edilen Kv Değerleri

Şekil 8. Optimal Aralıktaki Yükseklik Değişimine Karşı Elde Edilen Kv Değerleri

Akış çizgilerinin vana içerisinde incelenen bölgedeki artışı Kv değerinin yükselmesi dolayısıyla basınç kay-
bının düşmesi anlamına gelmektedir. Şekil 9’da da görüldüğü gibi akış çizgilerinin gövdenin sol tarafındaki 
artışı da açıkça görülmektedir. Solidworks Fluend Analiz programı kullanılarak mevcut sistemdeki açı ve 
yükseklik parametreleri gösterilerek, Kv değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca yine analiz programı kullanılarak 
önerilen sistemde açı değişimine bağlı Kv değerleri ve yükseklik değişimine bağlı Kv değerleri hesaplanmıştır. 
Optimum değerler olarak ise; 660’lik açı, 60 mm yükseklik parametreleri baz alınarak hesaplanan Kv değer-
lerinin en iyi sonuçlar verdiği belirlenerek önerilen yeni sistemde akış direncinin azaltıldığı gözlemlenmiştir.
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Şekil 9. Solidworks Fluend Analiz Sonuçları a) Mevcut Sistemdeki Açı ve Yükseklik Görselleri b) Paramet-
releri c) Önerilen Sistemde Açı Değişimine Bağlı Kv Değerleri d) Önerilen Sistemde Yükseklik Değişimine 

Bağlı Kv Değerleri

SONUÇ

Yıllardır alışılagelmiş kullanılan vana sistemlerinde tasarım, boyut gibi değişiklikler için uzun süreli test çalış-
malarının yapılması gerekmekteydi. Teorik yaklaşımlarla yapılan tasarım değişikliklerinin sonuçlarını pratikte 
almak için basınç, akış, akışkan türleri gibi parametreler göz önünde bulundurularak sonuçları görmek adına 
test düzeneklerinin kurulması ve ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi gerekmekteydi. Kurulabilen test dü-
zenekleri ile gözle görülür sonuçlar elde edilebilirken büyük çaptaki vanalar için maliyet ve zaman nedeniyle 
uygun test düzenekleri kurulamamaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi ile analiz programları kullanılmaya 
başlandı. Bu proje için de seçilmiş olan DN150, PN10 Açılı Çamur Vana kapsamında optimal Kv değeri için 
belirlenmiş açı ve yükseklik parametreleri ile analiz ve çizim programları kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. 
Ortaya çıkan veriler ışığında, mevcut sistemdeki vananın çalışma şeklinin iyileştirilmesi için herhangi bir ma-
liyet yaratmaksızın önemli avantajlar yaratacak değişiklikler yapılmasının mümkün olduğu görülmüştür. Bu 
analiz çalışmaları sonucunda, mevcut sistemdeki vanaya ait açı ve yükseklik değişikliklerine gidilmiştir. Çıkan 
sonuçlar ile tasarım iyileştirilmiş, açılı çamur vananın performansı arttırılmış ve bu açılı tasarım Dikkan Vana 
A.Ş. Ar-Ge Merkezi tarafından Faydalı Model başvurusu ile koruma altına alınmıştır.

Projenin devamı için belirlenmiş parametrelerin öncelik sıralarının değiştirilmesi, yapılan değişiklikler ile or-
taya çıkan analiz sonuçlarının da değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
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SONSUZ VİDA-KARŞILIK DİŞLİSİ MEKANİZMALARINDA TEMAS  
GERİLMELERİNİN ANALİZİ

Cebeli ÖZEK 1,  Zülküf DEMİR 2

1Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Elazığ / Türkiye 
2 Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Batman / Türkiye

Öz: Sonsuz vida mekanizmaları endüstrinin, otomotiv, imalat, havacılık, inşaat gibi birçok alanında yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar. Buna rağmen sonsuz vida karşılık dişlilerinin imalatında ve imal edilmiş meka-
nizmanın çalışması sırasında, diş aşınması, dişlerin kırılması gibi birçok problem ile karşılaşılmaktadır. Bu 
çalışmada, sonsuz vida ve karşılık dişlisi mekanizmasında temas gerilmelerinin ve emniyet katsayılarının ana-
lizi yapılmıştır. Bunun amaçla, mekanizmanın giriş gücü N=30 kW, sonsuz vida devir sayısı n1=1750 (d/d) 
ve karşılık dişlisi devir sayısı ise n2=200 (d/d) olarak seçilmiştir. Sonsuz vida ve karşılık dişlisinde temas 
etkisi ile meydana gelen gerilmelerin ve emniyet katsayılarının analizi amacıyla sonlu elemanlar modelinden 
yararlanılmıştır. Böylece sonsuz vida mekanizmasının maruz kaldığı yüklerin etkisi ile diş profili üzerinde 
meydana gelen maksimum ve minumum temas etkisinden kayanaklanan gerilmeler ve emniyet katsayıları 
ANSYS modelleme programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar ve ANSYS modelleme yöntemleri 
ile yapılan analizlerin sonucunda, temas etkisinden kaynaklanan gerilmesinin 69,395 MPa, en düşük eşdeğer 
temas gerilmesi ise 4,9679 MPa, maksimum kayma en büyük eşdeğer gerilmenin 38,506 MPa ve en düşük 
kayma gerilmesinin ise 2,7507 MPa olduğu tespit edilmişlerdir. Ayrıca, sonlu elemanlar ve ANSYS anal-
iz modelleme yöntemleri ile yapılana analizler sonucunda elde edilen emniyet katsayıları, eşdeğer emniyet 
katsayısı 14,545 ile 2,2338 ve kayma emniyet katsayısı ise 14,545 ile 1,9596 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sonsuz vida mekanizmaları, Temas gerilmesi analizi, Sonlu elemanlar analizi

Analysis of Contact Stresses in Worm Gear Mechanisms

Abstract

Worm screw mechanisms are widely used in many fields of industry such as automotive, manufacturing, avi-
ation, construction. Nevertheless, many problems are encountered during the manufacturing of the worm gear 
counterweights and the operation of the manufactured mechanism such as tooth wear and teeth breakage. In 
this study, contact stresses and safety coefficients of worm and counter gear mechanism were analyzed. For this 
purpose, the input power of the machine is selected as N = 30 kW, worm speed n1 = 1750 (rpm) and counter 
gear speed n2 = 200 (rpm). The finite element model was used for the analysis of stresses and safety coefficients 
caused by contact effect on worm screw and counter gear. Thus, the stresses and safety coefficients obtained 
from the maximum and minimum contact effect on the tooth profile with the effect of the loads subjected to 
the worm screw mechanism were analyzed by ANSYS modelling program. As a result of the analyzes made 
with finite element and ANSYS modelling methods, it was found that the stress due to the contact effect was 
69,395 MPa, the lowest equivalent contact stress was 4,9679 MPa, the maximum equivalent stress was 38,506 
MPa and the lowest shear stress was 2,7507 MPa. Besides, the safety coefficients obtained from finite element 
analysis and ANSYS analysis modelling methods were found to be between 14,545 and 2,2338 and shear sa-
fety coefficients between 14,545 and 1,9596.

Keywords: Worm gears mechanisms, Contact stress analysis, Finite element analysis
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1  Giriş

Dişli çarklar, makine elemanları olarak özellikle güç iletiminde mühendislik bilimlerinin çeşitli uygulama-
larında geniş bir şekilde kullanılırlar. Saat mekanizmaları, otomobiller, takım tezgâhları, uçak ve uzay tek-
nolojilerinde farklı boyut ve uygulamalarda hemen her makinede giriş ve çıkış milleri arasında kuvvet ve 
hareket ileten elemanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Sonsuz Vida-Karşılık dişli çark mekanizmaları endüs-
trinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Dişli çarklarda yük dağılımını, deformasyonları ve 
temas gerilmelerini incelemek için iki veya üç boyutlu çok farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Geleneksel 
analitik yaklaşımda, silindirik dişli çarkın dişi bir ucundan mesnetli bir kiriş olarak düşünülür ve dişin taban 
bölgesindeki gerilme dağılımı hesaplanır. Ortalama teğetsel kuvvet, diş yüzeyinin orta bölgesinden uygula-
narak eğilme gerilmeleri hesaplanır. Bu şekilde elde edilen sonuçlar yaklaşık olup gerçek değerleri doğru 
olarak vermezler. Oysa sonlu elemanlar metodu kullanılarak tespit edilen temas analizleri oldukça faydalı 
sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır [1]. Sonlu elemanlar metodu özellikle dişli çarklarda ortaya çıkan 
diş eğilme ve yüzey basıncı gerilmelerinin incelenmesinde etkili bir yöntemdir. Dişli çarklara sonlu elemanlar 
metodunun uygulanması sayesinde; eş zamanlı olarak temas halinde bulunan bir veya daha fazla diş çiftinde 
temas oluşumlarının ve gerilme dağılımlarının incelenmesi mümkün olmaktadır [2]. Kavrama durumunda 
bulunan silindirik düz dişli çark çiftlerinin elastik şekil değişimine uğrayan dişlerinde oluşan deformasyon-
lar, elastisitenin lineer küçük şekil değiştirmeler teorisine uygun olarak hareket etmektedir. Sonlu eleman-
lar modelinde dağıtılmış kütle ve elastisite değeri anlık olarak formüle edilebildiği için dişli çarkların temas 
analizinde bu teknik ile oldukça doğru sonuçlar elde edilmektedir [3]. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 
sayesinde; tasarım, imalat ve işlem geliştirme süreçlerinin zaman ve masraflarını düşürrmek amacıyla bilgi-
sayar destekli mühendislik uygulamaları her geçen gün önem kazanmaktadır. Sonlu elemanlar metodu, bilgi-
sayar destekli mühendislik uygulamalarında çeşitli tasarım ve imalat problemlerinin çözümünde kullanılan en 
etkili analiz yöntemidir [4]. Arıkan yapmış olduğu çalışmasında, dişli çarklar, güç aktarma organları içerisinde 
en fazla kullanılan makine elemanlarıdır. Basit bir oyuncaktan, çok karmaşık yapıdaki havacılık ve uzay 
araçlarına kadar geniş kullanım alanları bulmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte, dişli çarkların kullanımı 
önem kazanmaktadır. Artan güç değerleri, yüksek hızlara çıkılma zorunluluğu dişli çark tasarımının, kusursuz 
şekilde yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dişli çarkların çalışması sırasında, her bir diş üzerine statik 
ve dinamik yükler etki etmektedir. Düşük devir sayılarında, iletilen momentin durumuna göre her bir diş 
üzerine static yükler etki etmektedir. Devir sayısı arttıkça dişler üzerinde dinamik yükler etkili olmaktadır 
[5]. Lin vd. yaptıkları çalışmada, dişli çark mekanizmalarının tasarımın en önemli noktalarından bir tanesi 
dinamik yüklerin azaltılmasıdır. Dinamik yükler yorulma hasarlarına sebep olan tekrarlı diş dibi gerilmel-
erine ve diş yüzeylerinde aşınmalara yol açan, yan yüzey gerilmelerine neden olurlar. Ayrıca dişli çark 
mekanizmalarındaki gürültünün de temel sebebi dinamik yüklemelerden meydana gelen dişli titreşimleridir. 
Dişli çark mekanizmalarının emniyetle çalışabilmesi, yorulma ömrünün uzun olması ve sessiz çalışması için 
dinamik yüklerin azaltılması gerekmektedir. Böylece dişli çarklar sesiz çalışmakta ve verimliliği artacak, diş 
hasarları büyük oranda önlenmiş olacaktır [6]. Munro vd. yaptıkları çalışmada, diş rijitliği hesabının deneysel 
yöntemlerle doğrulanmasının çok zor olduğunu vurgulamışlardır. Bir dişli çarkı ölçülebilecek kadar deforma-
syona uğratabilmek için çok büyük kuvvet değerlerine ihtiyaç olduğunu, bu çok büyük kuvvet değerlerinin 
tüm test düzeneğinde ne kadar eleman varsa hepsi üzerinde belli bir deformasyona sebep olacağından yalnızca 
dişten kaynaklanan deformasyonun hesabını yapmak çok zor olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle yaptıkları 
deneysel çalışmada, sırt sırta deney düzeneği adı verilen test düzeneği üzerinden düşük devir sayıları için 
durgun durumda iletim hatasını deneysel olarak hesaplamışlardır [7]. Chen vd. Yaptıkları çalışmada, planet 
dişli mekanizmalarının dinamik analizini nümerik olarak incelemiştir. Çalışmada planet mekanizmasına ait 
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dişli çarkların kavrama hesaplamışlardır. Aynı zamanda sonlu eleman analiz çalışması ile de diş rijitlikleri-
ni hesaplayarak dinamik model de kullanılarak karşılaştırmalarını yapmışlardır [8]. Pedersen vd. yapmış 
oldukları çalışmada sınır şartlarının ve kavrama uzunluğunun, dişli kavrama oranına etki eden iki önemli 
parametre olduğunu göstermişlerdir. Tek diş rijitliğinin hesabında toplam elastik enerji yaklaşımı metodunu 
kullanmışlardır. Elde edilen rijitlik değerleri sonlu elemanlar analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Nümerik 
hesapların günümüzde kullanımının yaygınlaşması ve kolay uygulanaması, ayrıca elde edilen sonuçların anali-
tik sonuçlar ile uyumlu olmasının diş rijitliği ve kavrama rijitliği hesaplarında sonlu elemanlar yönteminin 
uygulanabilir olduğunu göstermişlerdir [9]. Gu vd. Yapmış oldukları çalışmada, düz ve helisel dişli çark-
lar için zamana bağlı olarak değişen, kavrama rijitliğinin hesaplanmasında kullanılmak üzere yaklaşık bir 
analitik formülasyon geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri formül ile  elde ettikleri sonuçları 2D sonlu elemanlar 
analizinden elde ettikleri sonuçlar ile kıyaslamışlar ve sonuçların uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir [10].  
Karpat vd. yapmış oldukları çalışmalarda iç dişli çark mekanizmasının tek diş rijitliği ve kavrama rijitliğine 
olan etkilerini sayısal olarak araştırmışlardır. Ayrıca gerilme analizleride yapılarak farklı dişli kalınlıklarının 
gerilme üzerinde olan etkisi incelenmiştir [11]. Wang vd. yapmış oldukları çalışmalarda helisel dişli çarkların 
diş profil ve montaj hatalarının, kavrama rijitliği, iletim hatasına, temas ve diş dibi gerilmelerine olan et-
kilerini analitik olarak incelmiştir. Çalışmada kavrama rijitliği analitik olarak hesaplanmıştır. Genel olarak 
analitik modeller nümerik modeller ile desteklenerek doğruluğu arttırılmaktadır [12]. Karpat vd. yapmış 
oldukları çalışmalarda asimetrik evolvent düz dişli çarkların tek diş rijitliğinin, çoklu regresyon analizini kul-
lanarak dişli yarıçapına bağlı olarak hesaplanabilmesini sağlayan bir formül geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu 
formül ile ANSYS ortamında bir dizi sonlu elemanlar analiz sonucunun uyumlu olduğunu göstermişlerdir 
[13]. Doğan ve Karpat, yapmış oldukları  çalışmalarda, dişli tasarım parametrelerinin tek diş rijitliği ve ka-
vrama rijitliğine etkisini incelemişlerdir. Diş sayısı, basınç açısı, profil kaydırma faktörü, diş üstü yüksekliği 
ve diş dibi yarıçapının, etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçların sayısal olarak değerlendirilebilmesi 
için MATLAB ortamında kıyaslamalrını yapmışlardır. Diş sayısı, basınç açısı, diş dibi yarıçapının artmasının 
rijitlik değerlerinin artmasına, diş üstü yüksekliğinin artmasının ise rijitliğin azalmasına yol açtığını, pozitif 
profil kaydırmanın kavrama rijitliği artırdığı, negatif profil kaydırmanın ise rijitliği azaltığını tespit etmişlerdir 
[14]. Bu çalışmada, Sonsuz vida ve Karşılık dişlisinin kavrama anında temas gerilmeleri ve emniyet katsayıları 
sayısal olarak incelenmiştir. Dişli geometrileri SolidWorks2019 programında modellenerek, ANSYS ortamına 
aktarılmış ve sonlu elemanlar analizi kullanılarak temas gerilmeleri ve emniyet katsayıları belirlenmiştir. 
Temas gerilmeleri ve emniyet katsayıları uygulanan kuvvet aracılığı ile hesaplanmış,  temas gerilmeleri ve 
emniyet katsayıları elde edilmiştir. 

2  Mataryal ve Yöntem

Sonsuz vida mekanizmaları en çok kullanılan dişli çark sistemleridir. Eksenleri birbirini kesen iki mil arasında 
güç ve hareket ileten sonsuz vida  mekanizmaları genelde tek kademede yüksek oranda hız düşürmek veya 
hız artırmak için kullanılırlar. Bu tip mekanizmalarda kavrama, vida boyu boyunca sürekli devam ederek bir 
süreklilik arz eder. Vida genişliği boyunca temas dişli eksenine paralel olarak ince bir çizgi şeklinde gerçekleşir. 
Eş çalışan vida ve çark, birbirlerinin taksimat daireleri üzerinde kaymadan yuvarlanırlar. Böylece, maksi-
mum gerilme değerleri dişlerin orta düzlemlerinde ortaya çıkar. Bu nedenle dişli çarkların statik mukavemet 
hesaplarında diş kuvveti bu bölgeye uygulanır.

Sonsuz vida-karşılık dişlisi için eksenel modül (Me), Hertz basıncı (yüzey aşınması) dikkate alınmış ve  
aşağıdaki eşitlikler kullanılarak belirlenmiştir.
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Sonsuz vida-karşılık dişlisinde eksenel modül aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmiştir.

 d d23e
em 2

S K MM =0,4
C Z
⋅ ⋅

⋅
⋅

                 (1)

Burada; S, emniyet katsayısı, Kd, dinamik yük katsayısı, Md2, karşılık çarkı döndürme momenti, Cem, malzeme 
yük emniyet katsayısı ve Z2, karşılık dişlisi diş sayısıdır.

Sonsuz vida-karşılık dişlisi mekanizmalarında yüzey ezilmesi meydana gelmektedir. Bilindiği gibi yüzey ezil-
mesine Hertz basıncı sebep olmaktadır. Buna göre maksimum yüzey ezilmesi (Pmax), aşağıdaki eşitlik kullanı-
larak belirlenmiştir.
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                                                                                                               (2)

Burada tF , dişli üzerine uygulanan tegetsel kuvvet, b1, sonsuz vida vida boyu, ve Me, eksenel modül değeridir.

Sonsus vida ve karşılık çarkının Hertz temas boyu ise aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmiştir.

 1 e 2b =2 M Z +1⋅ ⋅          (3)

 2 eb 2 M 1f= ⋅ ⋅ +                                                                                                          (4)   

                 

Mekanizmada giriş gücü N=30 kW, çark devir sayısı n1=1750 (d/d) ve pinyon devir sayısı ise n2=200 (d/d) 
olarak alınmıştır. Sonsuz vida ve karşılık çarkı için eksenel modül, Me=10 mm, diş sayıları, sonsuz vida ağız 
sayısı  Z1=4 ve çark diş sayısı Z2=35 olarak tespit edilmiştir. Sonsuz vida için Ç8620 alaşımlı semantasyon 
çeliği ve karşılık dişlisi için ise G-CuSn12 malzemesi seçilmiştir. Ç8620 ve  G-CuSn12 malzemelerinin me-
kanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu değerlere göre mekanizmanın gerekli büyüklükleri hesaplanmıştır. 
Hesaplanan bu büyüklükler yardımıyla dişli çarkların SolidWorks2019 proğramında katı model (CAD) geome-
trisi elde edilmiştir. Konik dişli çifti üzerinde oluşan temas gerilmelerinin ve emniyet katsayılarının hesabı için 
ANSYS ortamında sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. 
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Tablo 1: Sonsuz vida ve Karşılık çarkı malzemesine ait mekanik özellikler

Özellik Sembol Birim Malzeme

Ç8620 G-CuSn12

Yoğunluk ρ gr/cm3 7,86 8,7

Elastisite modülü E N/mm2 2,06·105 1,25·105

Poison oranı n -- 0,28 0,3

Akma mukavemeti σAk N/mm2 7,5·105 150

Çekme mukavemeti σÇ N/mm2 9,65·105 290

Malzeme ezilme basınç değeri Cem N/mm2 - 3,5

Emniyetli ezilme basıncı Pem N/mm2 - 3,5

Vickers sertliği HV N/mm2 6500 100

Kopma dayanımı σK N/mm2 1000 280

ANSYS ortamına aktarılan geometri öncelikle sonlu elemanlara ayrılmıştır. Mekanizmanın giriş ve çıkış devir 
sayıları ile giriş gücüne göre hesaplanan büyüklükler Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Sonsuz Vida ve Karşılık dişlisi temel giriş parametreleri

Temel giriş parametreleri Sembol Birim Sonsuz vida Karşılık dişlisi

Dişli çark diş sayıları Z1, Z2 4 35

Burulma momenti Mb (N.m) 163,7 1185,36

Dişli çevre kuvveti
tF N 3274,2

Çevrim oranı  i12 -- 8,75

Dinamik yük katsayısı Kd -- 1

Emniyet katsayısı S -- 1,5

Eksenel modül     Me mm 10

Kavrama (basınç) açısı  α0 (°) 20°

Hertz temas genişliği b1, b2 (mm)       120 66 

Temel helis açısı β0 (°) 21,8°

Sınır şartlarının modele uygulanması, sistem üzerine etki eden kuvvetlerin sistemin hareketini gerçeğe uygun 
ve simülasyonu sağlayabilecek şekilde belirlenmelidir. Sonsuz vida dönme ekseninin orta noktasına tutturula-
rak yalnızca kendi ekseni etrafında dönmesine izin verilecek şekilde serbestlik dereceleri ile sınırlandırılmıştır. 
Karşılık çarkı ise iç boşluğundan mile sıkkı geçme verilecek şekilde kamalı olarak sabitlenerek tüm serbest-
likleri kaldırılmıştır.  Şekil 1’de analizi gerçekleştirilen sonsuz vida-karşılık çarkı mekanizmasının katı modeli 
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ve sınır şartları gösterilmiştir. Bu şartlar altında oluşturulan sisteme yük girişi sonsuz vidaya moment verilerek 
sağlanmış böylece kavrama boyunca her bir nokta için gerilme değerleri tespit edilmiştir.

Analizde, modelin elemanlara bölünmesinde; doğru eleman tipinin seçilmesi ve yeterli hassasiyette bir ağ 
yapısının belirlenmesi, yakınsamanın sağlanabilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Modelde, doğrusal 
hegzagonal eleman tipi seçilmiş ve kavrama halindeki dişlerin olduğu bölgede eleman boyutları olabildiğince 
küçültülerek, yük fazla artırılmadan hassasiyetin artırılması amaçlanmıştır. 

 

Şekil 1: Sonsuz Vida ve Karşılık dişlisi katı modeli ve sınır şartları 

Diş üstü yüksekliği hesaplamalarda kabul edilebilir miktarda alttan kesilmeye izin verildiği kabul edilerek 
temas şartları düzensiz bir hal almış ve eşzamanlı olarak temas halinde bir değişim göstermektedir. Şekil 2’de 
temas noktalarına göre gerilme analizi verilmiştir.

Şekil 2a’da ortaya çıkan gerilmelerde temas bölgelerinin durumuna göre en yüksek eşdeğer temas gerilmesi 
69,395 MPa değerine çıkmış, en düşük eşdeğer temas gerilmesi ise 4,9679 MPa olarak elde edilmiştir. Şekil 
2b’de ise ortaya çıkan gerilmelerde temas bölgelerinin durumuna göre maksimum kayma temas gerilmesi 
38,506 MPa ve en düşük kayma temas gerilmesi ise 2,7507 MPa olduğu görülmektedir.

 

Şekil 2: Temas noktalarına göre gerilme analizi; 

 a) Eşdeğer (Von-Misses) gerilmesi,  b) Maksimum kayma gerilmesi 

(a) 
(b) 



1119

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şekil 3’de kenar teması nedeniyle ortaya çıkan gerilmeler için emniyet katsayılarının FEM analiz sonuçları, 
Şekil 3a’da maksimum eşdeğer emniyet katsayısı ve Şekil 3b’de ise kayma emniyet katsayısı değerleri veril-
miştir. Eşdeğer emniyet katsayısı 14,545 ile 2,2338, kayma emniyet katsayısı ise 14,545 ile 1,9596 arasında 
değişmektedir.

Dişli çarklarda, dişin tepe bölgesinde bulunan diş kenarının karşı dişin diş dibi bölgesi ile temas etmesi isten-
meyen bir durumdur. Kenar teması olarak bilinen bu durumun gerçekleşmesi halinde, temas yüzey alanının 
çok küçük olması nedeniyle, çok büyük gerilmeler ortaya çıkabilir. Hızlı bir şekilde diş hasarına neden olabil-
ecek bu durumun giderilebilmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi için çoğunlukla bu bölgelerde köşe yuvarla-
tma işlemleri yapılır. 

 

Şekil 3: Kenar teması nedeniyle ortaya çıkan gerilmeler için emniyet 
katsayıları; 

(a) 

 

(b) 

 

3  Sonuçlar Ve Tartışma

Bu çalışmada Sonsuz Vida karşılık dişli çiftlerinin teması anında temas gerilmeleri incelenmiştir. Dişli çifti 
üzerine uygulanan yüklemeden dolayı diş profili üzerinde meydana gelen toplam temas gerilmeleri, ANSYS 
programı üzerinden okunmuştur. Mekanizmada, Sonlu elemanlar analizinden elde edilen Von-Misses gerilme-
leri, kayma gerilmeleri, eşdeğer emniyet katsayıları ve kayma emniyet katsayıları Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Sonlu elemanlar analizinden elde edilen maksimum ve mimumum sonuçlar.

Eşdeğer gerilme (Von-
Misess)  (MPa)

Kayma gerilmesi 
(MPa)

Eşdeğer emniyet 
katsayısı

Kayma emniyet 
katsayısı

69,395 38,506 15 15

64,430 35,755 14,545 14,545

59,481 33,005 14,091 14,091

54,324 30,254 13,636 13,636

49,568 27,504 13,182 13,182

44,611 24,754 12,727 12,727

39,654 22,003 12,273 12,273

34,608 19,253 11,878 11,878

29,741 16,503 11,364 11,364

24,704 13,752 10,909 10,909

19,827 11,002 10,455 10,455

14,871 8,2515 10 10

9,9141 5,5011 2,2338 1,9596

4,9679 2,7507 0 0

Minumum emniyet katsayısının 1’den büyük olması tasarım ve analizi yapılan konik dişli çiftinde uygula-
nan moment için emniyetlidir. Minimum emniyet katsayısının  1,9596 ile 2,2338 arasında olması, dişlinin 
yaklaşık 2 kat daha fazla yüke dayanabileceğini ve mekanizmada 30 kW’lık güç için momentin uygulanabi-
leceğini göstermektedir. Esas alınan dişli çark sisteminin gerilme analiz sonuçları incelendiğinde, eşzamanlı 
olarak iki diş çiftinin sürekli temasta olduğundan dişli çark çiftinin geometrisine ve temas oranına bağlı olan 
bu durum, yükün dişli çiftleri tarafından paylaşılmasını sağlayarak gerilme değerlerini düşürmektedir.Dişli 
çarklarda kenar temaslarının önemli olduğu görülmektedir. Ancak bu kenar temasları çok büyük gerilmeler 
meydana getirecek büyüklükte değildir. Diş profilleri kenar temasını tamamen önleyecek şekilde düzeltilerek 
gerçekleştirilecek temas analizlerinde ortaya çıkacak gerilme değerlerinin incelenmesi daha uygun diş profili-
nin belirlenmesi açısından faydalı olabilir. 

SONUÇ

Bu çalışmada, dişli dinamiği açısından son derece önemli bir girdi olan temas gerilmeleri dişli profili boyunca 
temas noktalarında nasıl etkilendiği incelenmiştir. Buna göre;

1. Çalışmanın ANSYS sonlu elemanlar modeli ile modellenebileceği ve dişli hasarlarına neden olan gerilmele 
dağılımlarının ayrıntılı olarak gözlemlenebilmesi için kullanılabileceği görülmüştür

2. Yapılan bu çalışma ile herhangi bir dişli çark mekanizmasının giriş ve çıkış devir sayıları ile giriş gücünün 
belli olması halinde mekanizmanın emniyetli  çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilmektedir.
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3. En büyük eşdeğer temas gerilmesi 69,395 MPa, en düşük eşdeğer temas gerilmesi ise 4,9679 MPa, maksi-
mum kayma temas gerilmesi 38,506 MPa, en düşük kayma temas gerilmesi ise 2,7507 MPa olarak elde 
edilmişlerdir. Ayrıca, eşdeğer emniyet katsayısı 14,545 ile 2,2338 ve kayma emniyet katsayısı ise 14,545 ile 
1,9596 arasında tespit edilmiştir
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TABAN YÜZEYİ KÜRESEL KAPLARIN AÇILI DERİN ÇEKME KALIPLARINDA 
ÇEKİLEBİLİRLİĞİNİN BULANIK MANTIKLA ARAŞTIRILMASI

Cebeli ÖZEK1,  Zülküf DEMİR 2

1 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Elazığ / Türkiye 
2 Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Batman / Türkiye

Öz: Derin çekme kalıpları başta mutfak eşyaları olmak üzere otomotiv, havacılık ve denizcilik gibi birçok sa-
nayi sektöründe, yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yoğun ihtiyaca rağmen imalat sırasında işlem ile ilgili 
birçok problem mevcuttur. Bu problemlere, çekilen kabın cidar kalınlıklarının heterojen bir yapıya sahip ol-
ması, çekme sırasında meydana gelen yırtılmalar örnek verilebilir. Bu çalışmada, DKP37 çelik sac malzemesi 
kullanılarak küresel kaplarda açılı derin çekme kalıplarında şekillendirilmesinde, kalıp/baskı plakası açısı ve 
kalıp radyüsünün, limit çekme oranı ve kap et kalınlıkları üzerindeki etkileri deneysel ve bulanık mantık yön-
temleri ile sayısal olarak araştırılmıştır. Matris/baskı plakası yüzeylerine farklı açılar, matris iç çap köşelerine 
de farklı radyüsler verilmiştir. Bulanık mantık yönteminde, giriş ve çıkış değişkenleri çok az, orta ve yüksek 
düzeylerde olacak şekilde üyelik dereceleri ile tanımlanmıştır. Araştırmada bulanık mantık ile klasik mantığın 
var olması veya yok olması gibi birbiri ile çelişen ikili kavramlar yerine çok az, az, orta ve yüksek düzeyler 
gibi ara kavramlar ile tanımlanmıştır. Her değere, bu kümeler içinde, bir üyelik derecesi verilmiştir. Gerçek 
veriler ve sonuçlar ile daha iyi bağdaşan en uygun bir mantık oluşturulması amaçlanmıştır. Bulanık mantık 
yöntemi ile elde edilen veriler, elde edilen deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak yapılan çalışmanın perfor-
mansı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ile bulanık mantık yöntemi ile 
elde edilen verilerinin en uyumlu olduğu şartlarda limit çekme oranı ve cidar kalınlığı üzerinde en etkili olan 
parametreler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kare kesitli kaplar, Bulanık mantık, Derin çekme

1  Giriş

Derin çekme işlemi, iki boyutlu düzlemsel geometriye sahip sac malzemelerin hidrolik pres tezgahlarında 
çekme kalıpları yardımıyla kalıp boşluğu içine çekilerek, belirli derinlik ve profillere sahip üç boyutlu kapla-
rın elde edilmesi işlemidir. Endüstriyel ürünler için üretim zamanının düşürülmesi maliyet açısından oldukça 
önemlidir. Ancak üretimde maliyetin düşürülmesi ekonomik bir üretim yönteminin kullanılması ile gerçekleş-
tirilebilir. Seri parça imalatı açısından zaman ve ekonomiklik dikkate alındığında, sac metal kalıpçılığı imalat 
yöntemi işlem zamanı ve ürün kalitesi bakımından diğer imalat yöntemlerine nazaran birçok avantaj sağla-
maktadır. Çekme işleminin düzenli olarak yapılabilmesi, hasarsız kapların elde edilebilmesi çekme işlemini 
etkileyen parametrelerin doğru ve uygun olarak seçilmesine bağlıdır.

Çekme kalıplarında, çekme parametrelerinin ve kabın şeklinin en iyi olması amacıyla literatürde çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde, derin çekme işlemine etki eden parametrelerin incelendiği 
deneysel çalışmaların aynı sıra, deneysel çalışmalarda kullanılan parametrte değerlerinden farklı parametre 
değerleri için tahminler yapabilmek ve bu parametrelerin optimizasyonunu sağlamak amacıyla, deneysel çalış-
malarla birlikte yapay zeka uygulamalarınında yapıldığı görülmüştür [1-3]. Gavas ve İzciler, kare profile sahip 
kapların derin çekme işleminde, baskı plakası boşluğunun sac malzeme üzerinde oluşan buruşukluklara, yır-
tılmalara ve et kalınlığındaki değişimlere etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Deneyler sırasında, 1 mm 
kalınlığında alüminyum sac malzeme ve 1-1,8 mm arasında değişen baskı plakası boşlukları kullanılmış ve 
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kalıplama kuvveti değerleride ölçülmüştür. Yapılan çalışmalar, büyük baskı plakası boşluğunun kalıp içerisine 
malzeme akışını kolaylaştırdığını, fakat artan baskı plakası boşluğu değerlerinin buruşukluk ve yırtılmaları 
da artırdığını tespit etmişlerdir [4]. Dejmal ve arkadaşları, kalıp radyüsünün çekme kuvveti ve malzemelerin 
çekilebilirliği üzerindeki etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Bu çalışmada, en uygun kalıp radyüsü, 
deneysel sonuçlara ve yapılan analiz sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Alüminyum ve bakır malzemeler üze-
rinde farklı kalıp radyüsleri ile yapılan deneyler sonucunda, kalıp radyüsünün, derin çekme kapların çekme 
oranlarına ve et kalınlıklarına etkileri araştırılmıştır. Yapılan analizler kalıp içerisinde malzemenin akışı, kabın 
şekli dikkate alınarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kalıp radyüsü ile kuvvet dağılımı arasında yakın bir 
ilişki kurulmasını ve kuvveti en aza indiren kalıp radyüs değerinin elde edilmesini sağlamıştır. Kalıp rdayüs 
değerlerinin büyük ölçüde çekme oranına ve sürtünmeye bağlı olduğu, malzeme kalınlığından etkilenmediği 
belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, çekme işlemi sırasında kuvveti en aza indirebilmek için radyüs 
değerlerinin mümkün olduğu kadar büyük alınması gerektiği tespit edilmiştir [5]. Şekil verme işlemlerinde en 
zor aşamalardan birisi, doğru işlem parametrelerini tespit edebilmektir. Sac metal kapların şekillendirilmesin-
de en uygun parametrelerin seçilmesi için yapay zeka uygulamalrının kullanıldığı bir çok çalışma yapılmıştır. 
Sac metal şekillendirme işlemlerinde yapay zeka uygulamalarından bulanık mantık, yapay sinir ağları ve uz-
man sistemler literatürde en çok kullanılanlardır. Garcia, silindirik ve dikdörtgensel derin çekme kalıplarında, 
ürün geometrisini görüntülemek, sac malzeme üzerindeki yırtılma, incelme ve buruşmaları tahmin etmek ve 
önlemek için bulanık mantık ve yapay sinir ağları etkileşimli bir derin çekme kontrol sistemi geliştirmiştir. 
Baskı plakası ve zımba üzerine yerleştirilen algılayıcılar sayesinde, sac malzemenin kalıp içerisindeki akışı 
görüntülenmiş, uygulanan bulanık mantık sistemi ile de çekme işlemi esnasında işlem parametrelerine muda-
hale etme imkanı sağlanmıştır [6]. Lin, yaptığı çalışmada, derin çekme parametrelerinin tahmini ve kapların 
modellenmesi için bir sinir ağı yaklaşımı geliştirmiştir. Yapılan çalışmada, elasto-plastik sonlu elemanlar yön-
temi ve sinir ağları üç boyutlu derin çekme ürünlerin tasrımı için uygulanmıştır. Farklı geometrideki setlerden 
oluşan takımlarla T biçimindeki üç boyutlu parçaların derin çekme işlemleri, farklı kalıp radyüsleri, farklı 
malzemeler ve farklı malzeme kalınlıklarında yapılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulan 
simulasyondan derin çekme işleminin en büyük boyu, derin çekme ürünlerinin bir modelini oluşturabilmek 
amacıyla yapay sinir ağlarına girilmiştir. Geliştirilen bu ağ ile parçanın kalınlık, malzeme ve klaıp radyüsü gibi 
kontrol paramaetreleri verildikten sonra, çekme işleminde maksimum kap boyu tam olarak tahmin edilebil-
miştir [7]. Manabe ve arkadaşları, derin çekme işlemleri için bulanık mantık ve pres hızını birleştiren yeni bir 
kontrol sistemi geliştirmişlerdir. Hazırlanan algoritma, kalıp boşluğunu ve pres hızını esas almaktadır. Bulanık 
mantıkla birlikte kalıp boşluğu ve press hızı parametreleri bu işlem sırasında bir derin çekme kalıbında birlikte 
kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, çelik sac için derin çekme işlemlerinin 150 mm/dak’dan daha yüksek pres 
hızlarında yapılabildiğini göstermiştir. Ayrıca, hazırlanan sistemin üretim performansını artırdığı ve zamandan 
%25 tasarruf sağladığını tespit etmişlerdir [8]. Sing ve Rao, derin çekilmiş kaplar için üretilecek parça şeklini 
girerek tasarım için en uygun işlem parametrelerini veren bir işlem planlama sistemi geliştirmişlerdir. Oluş-
turulan sistemin mantığı, üretim kurallarını, bulanık mantığı ve kap geometrisini içermektedir. Sistemin karar 
tabloları, derin çekme işlemi için bilgisayar destekli işlem planlamayı tamamlamaktadır [9]. Özek ve Ünal, 
yaptıkları çalışmada, geometrik şekli kare olan profillerin şekillendirilmesinde, kalıp açısı ve radyüsünün çek-
me oranına etkisini araştırmışlardır. Çalışmada, matris/baskı plakası yüzeylerine verilen açının artmasıyla, 
malzemenin kalıp içerisine akışını kolaylaştırarak çekme işlemini olumlu yönde etkilediği ve açının artmasıyla 
beraber limit çekme oranının da arttığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, artan açı değerlerinin radyal kuvvetleri 
azalttığı ve buna bağlı olarak çekme işlemi sırasında ölçülen en yüksek zımba kuvvetinin azaldığı gözlenmiş-
tir [10]. Lang vd., alüminyum alaşımının derin çekme işlemi esnasında ilkel parça geometrisini ve kalıplama 
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basıncını iyileştirmek amacıyla deneysel bir çalışma yapmış ve sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Deneysel 
sonuçlar ile sayısal sonuçlar arasında önemli bir benzerlik olduğu sonucuna varmışlardır [11]. 

Bu çalışmada, mevcut literatürden farklı olarak matris/baskı plakası yüzeylerine farklı açılar, matris/baskı 
plakası iç çap köşelerine de radyüsler verilerek DKP37 çelik sac malzemesi kullanılarak küresel kapların açılı 
derin çekme kalıplarında şekillendirilmesinde, matris/baskı plakası açısı ve matris/zımba radyüsünün limit 
çekme oranı ve kap et kalınlıkları üzerindeki etkileri deneysel ve bulanık mantık ile incelenmiştir.

2  Mataryal ve Yöntem

Derin çekme ile şekillendirmenin amacı sacın çekilebilirliğini yani kap yüksekliğini artırabilmektir. Bilinen 
derin çekme metotlarında, kalıp yüzeylerine açı verilmemektedir. Bu çalışmada, Rz=25 mm yarıçaplı küresel 
uçlu bir zımba kullanılarak kapların çekilmesi sırasında kalıp boşluğu içine malzeme akışının kolaylaştırılması 
ve kap yüksekliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bunun için kalıp/baskı plakası yüzeylerine θ=0°, θ=5°, θ=10° 
ve θ=15° lik açılar, matris iç kısmına da, Rm=4, Rm=6 ve Rm=8 ve Rm=10 mm’lik radyüsler verilmiştir. Çalış-
mada kullanılan kalıbın geometrisi ve kesit resmi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1:  Deneylerde kullanılan zımba ve kalıp geometrisi 
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Bu çalışmada, 0.9 mm kalınlığında DKP37 derin çekme sacı kullanılmış, malzemenin kimyasal analiz bileşim-
leri Tablo 1’de verilmiştir. Numunelerin mekanik özellikleri, SHIMATZU marka 5000 kN çekme kapasiteli 
test cihazında 0°, 45° ve 90°’lik üç farklı haddeleme yönünde 5 mm/dak hızda çekme testleri uygulanarak elde 
edilmiştir. Mekanik deney sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Kalıp malzemesi olarak D3 soğuk iş takım çeliği 
kullanılmıştır. Kalıplar, Fanuc OM dik işlem merkezli CNC tezgâhında işlenerek imal edilmiştir.

Tablo 1:  DKP37 çelik sacının kimyasal analizi

C Mn P S Cr Mo

0.0440 0.241 0.108 0.0085 0.0116 0.0116

Ni Cu Nb Ti Sn Fe

0.0261 0.00452 0.00241 0.00027 0.0864 99.46
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Tablo 2:  Deney numunesinin mekanik özellikleri

Hadde yönü               
(°)

Akma 
dayanımı
(N/mm2)

Çekme 
dayanımı
(N/mm2)

Uzama
(%)

0 180.53 315.83 36.99

45 208.34 328.79 33.08

90 194.46 309.53 35.22

Derin çekme deneyleri, 60 ton kapasiteli tek etkili hidrolik pres tezgahında gerçekleştirilmiştir. Zımba hızı 4 
mm/sn olarak sabit tutulmuş, zımba kuvvet ölçümleri, 10-1 saniye aralıklarla ölçülmüştür. Ölçümler, 20 ton 
ölçme kapasiteli (±2 kg) yük hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çekilecek ilkel parça boyutları öncelikle, 120x120 mm ve 150x150 mm ölçülerinde kare şeklinde kesilmiş, 
daha sonra 90–135 mm çap aralığındaki parçalar 2.5 mm arttırılarak farklı çaplarda tornalanarak esas ölçüsüne 
getirilmiştir. Yağlayıcı olarak yoğunluğu 15 °C de 883 kg/m3 olan Shell Tellus 68 numara yağ kullanılmıştır. 

Limit çekme oranının (β) hesaplanması, denklem 1 kullanılarak belirlenmiştir.

 max

zýmba

Dâ=
d

                  
               
                        (1)

Burada, Dmax ilkel parça çapı, dzımba zımba çapıdır.

Çekme işlemi sonrasında, elde edilen kaplardaki kalınlık değişimleri dijital mikrometre ile ölçülmüştür. Bunun 
için, kap duvarının yüzeyi 5x5mmlik ızgaralara bölünmüş ve kesişim noktalarından ölçümler alınmıştır.

Derin çekme kalıplarında giriş parametrelerinin çıkış parametreleri üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla 
bir bulanık mantık modeli oluşturulmuştur. Bulanık mantık için oluşturulan modelde, deneylerde kullanılan 
bütün parametre değerleri, sistemin giriş değişkenlerini oluşturmaktadır. Sisteme girilen her bir giriş ve çıkış 
üyelik fonksiyonlarının seçimi tamamen keyfi olmakla birlikte üçgen seçilmiştir. Hazırlanan bulanık mantık 
modeli için oluşturulan giriş ve çıkış parametreleri tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3:  Bulanık mantık modeli için oluşturulan giriş ve çıkış parametreleri

Giriş parametreleri Kalıp radyüsü

Kalıp açısı

Baskı plakası açısı

Çıkış parametreleri Limit çekme oranı

Kap cidar kalınlığı

Deneysel çalışmalardan elde edilen değerler üzerinden kural tabloları oluşturulmuş ve programın eğitimi sağ-
lanmıştır. Uygulanan bulanık mantık modelinde çekme deneylerinin sonucuna göre kurallar tanımlanmıştır. 
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Bulanık mantık modeline girilen bu kurallar ile giriş parametrelerinin çıkış parametreleri üzerindeki etkileri 
ölçülmüştür. Bu kurallardan bazıları şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2: Bulanık mantık modeli için oluşturulan üyelik fonksiyonu kuralları  

Deneylerden elde edilen sonuçların ölçülmesi için bir bulanık mantık modeli geliştirilmiştir. Üyelik fonksiyon-
larına bağlı olarak giriş ve çıkış parametrelerinden oluşturulan bulanık mantık modeli şekil 3’de verilmiştir.

 

Şekil 3: Bulanık mantık modelinin yapısı 

Çıkış parametrelerinin çekme şartlarının ve üyelik fonksiyonlarının çıkış parametreleri üzerindeki etkileri ise 
şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 4: Giriş parametreleri için kullanılan üyelik fonksiyonları 

Kalıp açısı 

 

kuralları  

 

(b) 

Kalıp radyüsü 

 

kuralları  

 

(a) 

(c) 

Baskı plakası açısı 

 

 

Giriş ve çıkış parametrelerinin etkilerinin sistemde net olarak belirlenebilmesi için limit çekme şartlarının ve 
üyelik fonksiyonu kurallarının doğru tespit edilmesi önemlidir. Derin çekme işleminde çıkış parametreleri 
olarak elde edilen limit çekme oranı ve kap cidar kalınlığı üyelik fonksiyonları değerleri şekil 5’de verilmiştir.

 

Şekil 5: Çıkış parametreleri için kullanılan üyelik fonksiyonları 
Limit çekme oranı 

 

(a) 

Kap cidar kalınlığı 

 

(b) 

3  Sonuçlar ve tartışma

Şekil 6’da, farklı çaplarda çekilen numunelerde meydana gelen değişik yırtılma ve çatlak hasarları görülmek-
tedir. Zımba kuvvetinin artması derin çekme esnasında oluşan gerilmelerin büyümesine yol açmaktadır. Bu 
nedenle derin çekme esnasında oluşan bu büyük gerilmelere mukavemet gösteremeyen iş parçasında yırtılma-
lar meydana gelmekte ve derin çekme işlemi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. BPK yüksek olduğu durumlarda, 
yırtılmalar genellikle kabın dip kenarlarında oluşmaktadır. BPK’nın düşük olduğu durumlarda ise ondülasyon-
ların artmasından dolayı kabın üst kısımlarında aşırı buruşmalar meydana gelmekte, buda üst kısımda yırtılma-
ların oluşmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 6: Değişik yırtılma ve çatlak hasarlarının oluştuğu numuneler 

Şekil 7’de matris/baskı plakası açısına bağlı olarak elde edilen kaplar görülmektedir. Baskı plakası kuvveti 
2450 N uygulandığında, matris/baskı plakası açısı θ=0° için limit çekme oranı β=1,77 ve en büyük zımba 
kuvveti 41967,18 N dur.  Aynı baskı plakası kuvveti için θ=5° iken limit çekme oranı β=2,00 ve en büyük 
zımba kuvveti 55877,76 N olarak ölçülmüştür.  θ=10° için limit çekme oranı β=2,04 ve en büyük zımba kuv-
veti 57820,14 N ve θ=15° için ise limit çekme oranı β=2,22 ve en büyük zımba kuvveti 65354,22 N olarak 
elde edilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, kalıp açısının artmasıyla limit çekme oranının da arttığı belirlenmiştir. 
Uygulanan baskı plakası kuvvetinin yeterli olmamasından dolayı kapların üst kısımlarında belirgin şekilde 
ondülasyonlar meydana gelmiştir.

Kalıp açısının artması ile birlikte radyal gerilmeler azaldığından; bu durum zımba kuvvetlerinin azalmasına 
sebep olmaktadır. Matris/baskı plakası açısı θ=10° iken zımba kuvvetinin en küçük değerde olduğu, ancak 
θ=15°’de ise radyal gerilmelerin azalması sonucu zımba kuvvetinin arttığı ve dolayısıyla daha fazla ondülas-
yonun meydana geldiği tespit edilmiştir.

 

Şekil 7:  Kalıp/baskı plakası (KBPA) açısının β üzerindeki etkisi  

θ=15˚ 

β=2,3 

θ=0˚ 

β=1,8
6 

θ=5° 

β=2,1 

 

θ=10°  

β=2,1 

 
Baskı plakası kuvveti 9800 N olduğu durumda en büyük kulaklanma θ=15° meydana gelmiştir. En büyük 
çekme oranı θ=10°’lik kalıpta β=2,32 olarak elde edilmiştir. Kalıp açısı ve matris radyüsünün artırılması ile 
kalıbın boğaz kısmında, kapta çekme gerilmeleri oluşmakta, bu gerilmelerin oluşmasıyla malzemenin çekme 
kuvvetleri artarak kabın daha fazla çekilmesini sağlamaktadır. Ancak kapta önemli derecede kulaklanmalar 
meydana gelmektedir.

Bulanık mantık modeline girilen parametre değerlerinden daha farklı parametre değerlerinin tahminleri, oluş-
turulan 3B grafiklerdeki ara değerlerin okunması ile mümkün olmaktadır. Bulanık mantık sisteminde oluştu-
rulan kalıp radyüsü, kalıp açısı ve baskı plakası açısının limit çekme oranı ve et kalınlığı etkisinin ilişkisini 
gösteren 3B grafikleri Şekil8’de verilmiştir.
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Giriş fonksiyonları ile yazılan kural doğrultusunda tasarlanan bulanık kontrol modeline ait ilişki, kalıp açısı ve 
baskı plakası açısına bağlı olarak kap cidar kalınlığı değişimi Şekil 8a, kalıp açısı ve baskı plakası açısına bağlı 
olarak limit çekme oranı değişimi ise Şekil 8b’de verilmiştir.

 

Şekil 8: Giriş üyelik fonksiyonları ile yazılan kurallara bağlı bulanık kontrol yüzeyi   

(b) (a) 

Bulanık mantık modelinden giriş üyelik fonksiyonlarına bağlı olarak çıkış parametrelerinden elde edilen de-
ğerler Şekil 9’da verilmiştir. Bu değerler, baskı plakası ve kalıp açısı θ=15° için limit çekme oranı β=2.12 ve 
kap cidar kalınlığı t=0,799 mm olarak elde edilmiştir.

 

Şekil 9: Giriş üyelik fonksiyonlarına bağlı olarak bulanık mantık modelinden elde edilen çıkış 
değerleri 

SONUÇ

Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bulanık mantık modelinden elde edilen sonuçların benzerlik 
gösterdiği ve hazırlanan bulanık mantık modelinin pratik uygulamalarda çekme kuvvetlerini, baskı kuvvetle-
rini ve malzemelerin çekme oranlarını tahmin etmek için kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Hazıralanan 
bulanık mantık modeli ile uygulanmamış deneysel parametreler için tahminler yapılmıştır.

Aynı ilkel parça çaplarında çekilen kabın et kalınlıkları kabın üst bölgelerinde artmakta, alt kısımlarında azal-
makta, kabın orta yüzeylerinde ise daha homojen bir dağılım göstermektedir. θ=0° iken minimum kalınlık 
0.637mm iken, θ’nın 5°, 10° ve 15° olması durumlarında minimum et kalınlıkları sırasıyla 0.664, 0.733 ve 
0.742 mm olarak elde edilmiştir. Kalıp açısının artması ile et kalınlığındaki incelmenin azaldığı görülmüştür.

Bulanık mantık modelinden elde edilen değerler baskı plakası ve kalıp açısı θ=15° için limit çekme oranı 
β=2.12 ve kap cidar kalınlığı t=0,799 mm olarak elde edilmiştir.
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Abstract: The similarities and the differences about modernization between Iran and Turkey which have been 
neighbor countries and are located in close geographical points have always been an attractive subject for 
researchers. Although, there are a lot of studies about architectural modernization processes in these two coun-
tries as individually and comparatively; there hasn’t been any research found in literature about comparison of 
architectural periodicals. However, architectural periodicals have important role on development of modern 
architecture, and in this way, they gain major importance. Therefore, the lack of researches about the periodi-
cals of the modern architecture in Iran and Turkey can be categorized as a gap in the literature. This study aims 
to fill the gap in the literature with focusing on architectural periodicals of these two countries. In this paper, 
the architectural periodicals between 1946-1976 will be analyzed with their contents, founders etc. and in this 
manner, it is hoped to gain some useful data for further studies about Iranian and Turkish modernization. 

Keywords: Turkey and Iran, Modern Architecture, Periodicals, Architectural Magazines

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Although the existence of various studies about modernization in Iran and Turkey as individually and in com-
parison, the architectural journals of this period haven’t been discussed a lot. However, the publications of 
those years can be a solid data for the modernization in these two countries. As Sener has claimed “Architec-
tural products are shaped in styles, as well as ideas, with the awareness and effects of the existing conditions.” 
As a part of existing conditions, architectural periodicals and journals are creating a clearer area to understand 
the architecture of different ages. Additionally, the beneficial aspects of these periodicals can be interpreted in 
a more widely way. For instance, as Ozdel it has been said:

“Architectural periodicals are not only the mediums that reflect the architectural production of their period, 
but are independent means of production themselves. As an alternative medium of production for architecture, 
the periodicals have the power to direct and determine the architectural present.”

Due to these reasons, this subject, which is unmentioned in any study from the both countries, is being re-
searched in this paper by analyzing the architects, projects, trends and architectural styles of mentioned years 
can be included in the journals which have been published during these years. 

In literature of the modernization of these two countries, there are some studies about architectural journals. 
For instance, “The Idea of Architecture in Iran: In the Mirror of Architectural Magazine in the First Stage of 
Second Pahlavi era” by Z. Mirzaei and “Investigation of Effective Factors of Iranian Contemporary Architec-
ture” by N. Sabatsani are some of these studies which have been done in Iran. Similarly, in Turkey “A Bibliog-
raphy for Articles about History of Architecture Published in the Periodicals of Architecture in the Republican 
Period” by O. Tuluk and “A Study on Architectural Practice and Ideology in Turkey during the Second world 
war” by M. Sener are some studies which have been done about architectural journals.  As it can be seen, 
some individually works about architectural journals in Iran and Turkey have been found.  However, studies 
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about the comparison of the journals between these two countries haven’t been found yet.  Additionally, as 
it mentioned before, except the individual studies about architectural journals and periodicals, there are vari-
ous comparison studies about the modernization periods and architectural modernization in Iran and Turkey. 
However, any comparison study about journals in these two countries haven’t been found yet.  Therefore, in 
this study this gap of the literature was detected. The aim of this paper is to fill this gap by researching the ar-
chitectural periodicals of both countries to reach some beneficial and unmentioned information about modern 
architectural environments and modernization periods in Iran and Turkey.     

PURPOSE, SCOPE and METHOD

The purpose of this paper is to have a deep research about the architectural periodicals in Iran and Turkey in 
the aim of making a useful platform for understanding the architectural modernization in both countries. As it 
mentioned before, the periodicals and journals always have effects of the conditions and styles of during their 
periods; therefore, the aim of this study is to make a comparison of these. In this way, this subject which has 
been mentioned separately in both countries would be researched in a binary analyze on the journals of Iran 
and Turkey. Thence, it is hoped to compose a productive platform for the studies in both countries.        

The scope of this study is limited by the periodicals and journals of architectural area between 1946 and 1976 
years in Iran and Turkey. Additionally, in this limitation these periodicals would be categories and researched 
as their names, the first year of their publications, the last year of their publications, the number of their pub-
lications and the founder of them.  

The methodology of this research is the comparison of the founded journals in both countries. The comparison 
will be done under specific topics as it mentioned before. With this methodology, the paper will be continued 
as giving some information about the first architectural journal in both of the countries. After that the other 
periodicals would be mentioned in order of the date of their publications. Then the information of these men-
tioned journals such as data about the periods, the numbers of their publications and the name of their founders 
would be given in this paper.   

FINDINGS

The common fact which has been founded is that the first architectural journals in both of the countries are 
in the similar names as “Architect” and “Arkitekt” in Iran and Turkey. However, the most evident difference 
between these two journals is their publication years. First of all, the Arkitekt journal in Turkey has started its 
publication in 1931 but the Architect journal in Iran has started its publication in 1946, 15 years after its Turk-
ish counterpart. Secondly, the publication of this journal has been regularly as 505 numbers in Turkey since 
1931 until 2006. However, the publication of Architect journal in Iran cannot be counted that regularly and also 
it was just published as 6 numbers because of the financial issues and other reasons. 

The founder of this journal in Iran was architect and urban designer Iraj Moshiri, and in Turkey was architect 
Zeki Sayar.  Iraj Moshiri was a member of an architectural community in Iran which was known as The Iranian 
Graduated Architects. In this community Iraj Moshiri and Vartan Hovanessian had the responsibility of publi-
cations 9(URL1).  Therefore, these two names were mentioned a lot in these journals and also, they had some 

9  URL1:http://www.archoma.com/associations/post/12504/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B1
%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9
%86%DB%8C-%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%87
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articles written in Architect. In Turkey the founder Zeki Sayar were also working with other famous names 
such as Abidin Mortas and Abdullah Ziya Kozanoglu for the publications 10(URL2). 

The contents of this journals which were publishing in close times in both of the countries had also some 
similarities and differences. The projects of those times, discussions about architectural environments and ar-
chitectural issues in country, technical subjects etc. were the similar subjects that had been detected. However, 
in this study some points of subjects had been observed as differences. For instance, in Iran Architect journals 
some direct letters about problems that had been published to governmental administrations had been found 
(Iran Architect Journals,1947); which hasn’t been seen in Arkitekt journals in Turkey. Beside this mentioned 
difference some other detailed differences can be implied. But it can be said that the main aim of these two 
journals which were being published in close periods in both of the countries can be considered as a similarity. 

  

Left to right: Turkey Arkitekt Journals, Iran Architect journals 

Source: URL2, URL5.

In Turkey after the first architectural journal which as mentioned before was the “Arkitekt” various journals 
started to appear. Three years after the first Arkitekt publication another journal named “Türkiye Cumhuriyeti 
Nafıa Vekaleti Bayındırlık İşleri Dergisi” started its publication since 1934 untill 1972. In the following of 
that since 1938 until 2008, since 1941until 1943, since 1944 until 1953 and since 1947 until 1948 other jour-
nals named “Vakıflar Dergisi”, “Yapı – Mimari, Güzel Sanatlar, Fikir ve Kültür Dergisi”, “Mimarlık – Yapı 
Sanatı, Şehircilik ve Güzel Sanatlar Dergisi (Türk Yüksek Mimarlar Birliği)” and “Eser-Mimarlık, Resim, 
Heykel, Dekorasyon, Musiki, Tiyatro ve Sinema Dergisi” had been published (Tuluk,2009). It also should be 
mentioned that not all of these journals in Turkey are just specifically architectural journals; but they include 
architectural subjects as well. 

 

10 URL2:http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2 
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Left to right: Turkey Yapi journal, Iran Memar Novin journal

Source: URL6, URL7.

In the same periods in Iran only in 1961 another architectural journal has been published and it is “Memare 
Novin” journal. But this publication was also in a short period because of the health issues of its founder 
(Sorushiani,etc. 2008). This journal was being published by Vartan Hovanessian who as it mentioned before 
had an active role in Iran Architect journals. In the same year in Turkey another journal started its publication 
with “Mimarlık ve Sanat” name until 1963 (Tuluk,2009). In the following of that in Iran some other journals 
named as “Honar va Memari, 1969”, “Farhang Memari Iran, 1975”, “Honar va Memari special for women ar-
chitects, 1976” and “The Architectural Journal of State University, 1976” had been published 11(URL3). Mean-
while in Turkey there were “Mimarlık (Mimarlar Odası Genel Merkezi)”, “Akademi - Mimarlık ve Sanat” and 
“Yapi” journals published in 1963-2009, 1964-1975 and 1973 (Tuluk, 2009). Therefore, it has been seen that 
since 1946, the year that the first architectural journal got published in Iran, six of the published journals had 
been in architectural area; meanwhile in Turkey there had been nine architectural periodicals which have been 
published in different periods.  (Table 1)

Table 1. The published architectural journals in Iran and Turkey, between 1946 and 1976.

IRAN TURKEY

The first 
year of 
publica-
tion

The last 
year of 
publica-
tion

The num-
ber of pub-
lications

The name of 
journal

The fo-
under of 
journal

The 
first 
year 
of 
pub-
licati-
on

The 
last 
year 
of 
pub-
licati-
on

The 
num-
ber of 
pub-
licati-
ons

The name of 
journal

The fo-
under of 
journal

1946 1948 6 Architect Iraj Mos-
hiri
(The 
Iranian 
graduated 
architects 
commu-
nity, Iraj 
Moshiri 
and Vartan 
Hovanes-
sian)

1931 2006 505 Arkitekt Zeki Sayar
(Zeki 
Sayar, 
Abidin 
Mortaş, 
Abdullah 
Ziya Ko-
zanoğlu)

1961 1965 7 Memar Novin Vartan Ho-
vanessian

1934 1972 4/16 Türkiye Cum-
huriyeti Nafıa 
Vekaleti Ba-
yındırlık İşleri 
Dergisi

Türkiye 
Cumhuri-
yeti Nafıa 
Vekaleti 
Bayındır-
lık İşleri

11 URL3:http://aoapedia.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C/ 
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1969 1972 19 Honar va Me-
mari
(English, 
French and 
Persian)

Abdolha-
mid Ash-
rogh

1938 2008 31 Vakıflar Der-
gisi

Vakiflar 
Umum 
Mudur-
lugu

1975 Farhang Me-
mar Iran

Parviz 
Varjavand

1941 1943 38 Yapı – Mima-
ri, Güzel Sa-
natlar, Fikir ve 
Kültür Dergisi

Necmi 
Ateş

1976 Honar va Me-
mari special 
for women

1944 1953 2 Mimarlık – 
Yapı Sanatı, 
Şehircilik ve 
Güzel Sanatlar 
Dergisi 

Türk 
Yüksek 
Mimarlar 
Birliği

1976 The Architec-
tural Journal 
of State Uni-
versity

Tehran 
State Uni-
versity

1947 1948 10 Eser-Mimar-
lık, Resim, 
Heykel, 
Dekorasyon, 
Musiki, Tiyat-
ro ve Sinema 
Dergisi

Mimar 
Selçuk 
Milar

1961 1963 Mimarlık ve 
Sanat

Bülent 
Özer

1963 2009 Mimarlık Mimarlar 
Odası 
Genel 
Merkezi

1964 1975 Akademi - 
Mimarlık ve 
Sanat

Feridun 
Akozan

1973 Yapi Dogan 
Hasol

As it can be seen in table 1, the starting point of the architectural publications in Iran has been later than Turkey. 
However, the first architectural journal in both of these countries had been in similar names, similar styles and 
similar contents; but the hugest difference between them can be considered as their publication periods and 
the regular order of their continuity.  As it has been mentioned before, the Arkitekt journal in Turkey has been 
published 15 years before the publication of the Architect journal in Iran and the continuity of the Arkitekt had 
been for 75 years in 505 numbers with a regular order when the Architect journal in Iran had been published 
just for 2 years in 6 numbers with not orderly periods.  Additionally, the second architectural journal in Iran had 
been published in similar situations. The Memar Novin journal published by Vartan Hovanessian had started 
its publication in 1961 and had been regularly published in 5 volumes but it had to be temporarily closed down 
because of financial reasons – similar reason for the closing down the Architect periodicals -   and it continued 
its publication in 1965 in 2 volumes but It had to be closed down because the Vartan’s long journey abroad and 
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the accident and the surgery that he had (Sorushiani,etc. 2008). In these periods, which contains two archi-
tectural journals in Iran (The first and the second journals: Architect and Memar Novin), there had been eight 
different periodicals which have been published in Turkey. (Table 1)

 Therefore, it can be claimed that the publication movements in modern architectural area had been earlier and 
faster in Turkey. Additionally, it has been detected that in both of these countries the founders of journals had 
been persons and also some architectural or educational communities. For instance, the Architect periodicals 
had been published by Iranian Graduated Architects Community in Iran and Iraj Moshiri with Vartan Hovanes-
sian had been chosen as the head of the publications of this community (The Vartan Hovanessian Architec-
ture, 2008). Meanwhile in Turkey the Arkitekt journals had being published by Zeki Sayar with Abidin Mortaş 
and Abdullah Ziya Kozanoğlu. Also, in other journals in Iran and Turkey the name of communities and persons 
can be both seen in the information about the founders of periodicals. 

CONCLUSION

As it mentioned before the aim of this paper was to fill the gap in the literature with focusing on architectural 
periodicals of these two countries. In this paper, the first architectural periodicals published in Iran and Turkey 
which were between 1946 and 1976 had been categorized by the order of their publications. By making this 
order and doing some basic researches about them it has been realized that however the first architectural jour-
nals of both countries were in same names and has some similarities, the whole area of periodical architectural 
publications had some differences in these two countries. The architectural periodicals in Turkey had started 
before the periodicals in Iran. Additionally, it can be claimed that the journals had been stronger in pursuing 
their publications in Turkey; because the first periodicals in Iran had faced different problems like financial 
issues and could not survive for longer terms. Also, the number of different journals in Turkey has been more 
various than Iran in the first periods of publications. Therefore, some differences in the journals of modern 
architectural periods in Iran and Turkey had been detected in this paper. It is hoped to have a closer look and a 
detailed researched about this subject in further studies. 
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Abstract:  Turkey and Iran have long lasting relationships since ages; hence, they present parallel modern-
ization processes. There are a lot of studies about architectural environment and modernization processes of 
20th century in these two countries. In these studies, Sedad Hakki Eldem (1908-1988) and Vartan Hovanes-
sian (1896-1982) become prominent as popular names that affected architectural modernization of the period. 
These two has striking resemblances such as their education in abroad, their architectural styles, their populari-
ty in architectural periodicals of those years and their fame as being prominent architects of that time. Although 
their names are repeatedly mentioned in various studies, a detailed study about these two architects haven’t 
been found yet.      The main aim of this paper is to study the two popular names of same architectural area both 
in Turkey and Iran. The comparison of these two coetaneous architects would be beneficial to understand the 
modern architecture of these two countries.    

Keywords: Sedad Hakki Eldem, Vartan Hovanessian, Modern Architecture, Iran and Turkey

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

The modernization movements in Turkey and Iran have been discussed in many studies by various research-
ers in both of the countries. These discussions can be both in form of comparison of the two countries or 
individually about one of these. The close geographical locations, being neighbor countries, having cultural 
and historical relationships since ages ago and being influenced by each other are some apparent facts which 
make these two countries a focus of interest for comparison works and studies. Various researchers have been 
working on similarities and differences between the modernization processes and modern environments of 
Turkey and Iran; therefore, different aspects of modernization in these two countries had already been studied.  
Beside these studies and researchers, there are a lot of studies about different aspects of modernization and also 
modern architecture in each of these countries as individually. According to these and similar sources, there 
are some repeatedly mentioned names in architectural area of modernization periods in both of these countries.  
Gabriel Guevrekian, Mohsen Foroughi, Vartan Hovanessian, Keyghobad Zafar, Ali Sadegh, and Iradj Moshiri 
are some famous names in architectural area of Iran and Seyfi Arkan, Abidin Mortas and Sedad Hakki Eldem 
are the popular architects in architectural area of Turkey. Between these names of two countries, it can be 
considered that there are some common backgrounds and some similarities between Vartan Hovanessian and 
Sedad Hakki Eldem that can make the comparison more accurate. Therefore, the names of Vartan Hovanessian 
in Iran and Sedad Hakki Eldem in Turkey have been chosen for this comparative study on Iranian and Turkish 
architects. In this paper, these two names which have played important roles in architectural development dur-
ing the modernization periods, will be researched and analyzed with details from personal life to professional 
activities.  

PURPOSE, SCOPE and METHOD

The purpose of this paper is to analyze two major names of architectural area during the modernization pe-
riod in Iran and Turkey for reaching some beneficial information about the architecture, the history and the 
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modernization of Iran and Turkey.  In this paper, the main aim is to research Vartan Hovanessian’s and Sedad 
Hakki Eldem’s professional educations and careers and to analyze their architectural styles and their profes-
sional reactions to the architectural modernization period. This paper has focused on the specific topics about 
two mentioned names of architectural area in Iran and Turkey during the mentioned period. The methodology 
of this study is based on comparing two architects and two architectural areas in the same period. The process 
of this research starts with analyzing the early years of Vartan Hovanessian’s and Sedad Hakki Eldem’s life 
which includes the environment of which they have been born and grew up, their early educations, afterwards 
continues with their professional educations and activities which forms their architectural style. Therefore, the 
paper will continue as the following topics like: The early life of Vartan Hovanessian and Sedad Hakki El-
dem, including their personal information and the environment of their countries during those years etc.; their 
professional activities, including their projects during their professional periods and their architectural style 
with some examples of their projects. In the results of these analyses, it is hoped to reach some useful data for 
further studies under similar topics about these countries. 

FINDINGS

1. THE EARLY LIFE of VARTAN HOVANESSIAN and SEDAD HAKKI ELDEM

Vartan was born in 1896 in Tabriz. He is known as an Iranian Armenian architect. His dad (Balsan Hovanes-
sian) was a merchant in Tabriz 12(URL4). After high school graduation, he developed an interest in design and 
worked as carpet designer in a German-owned carpet-weaving workshop in Tabriz before moving to Tehran, 
where he began a career of teaching 13(URL1). By the end of World War One, he took a trip to Paris to study 
painting in a school for fine arts, but shifted, after a while, to architecture 14(URL2). Sedad Eldem is known 
as architect, architectural professor, academician and a researcher about history of architecture.He was born in 
1908 in Istanbul. He was raised in a family which was interested to art. His father was interested to painting, 
music and translating. Therefore, the children of this family were also close to art since the early ages. Sedad 
Hakki Eldem had his early educations in Geneva in Switzerland and then in Munich in Germany. He started 
his architectural education in 1924 in Mimar Sinan University Fine Arts Academy 15(URL3).  

In one of the articles about Vartan Hovanessian published in Iran Architect Journals it has been said about his 
education years: “Unfortunately education has costs and the poor students of our country are not able to pay 
for this; However, because of his hard works and abilities the school accepted to let Vartan study and pay his 
costs after graduation when he started to work and earn some money.” (Iran Architect Journals, 1946, pp. 
32.). During his education years Vartan was working with his friends in restoration of buildings located around 
Paris which were affected after First World War (URL4). Vartan graduated from École Spéciale d’Architecture 
of Paris in 1922 and took part in different projects in Paris. Since 1865 famous names of architects from all 
around the world and numerous students from Turkey particularly from Istanbul and Izmir have studied at and 
graduated from this school 16(URL7). Also, Sedad Eldem had been in a successful position during the time of 
his professional education. He graduated from “İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi”17 in 1928 and got three year 

12  URL4: https://www.arel.ir/fa/Pages-View-181.html
13  URL1: https://wikivisually.com/wiki/Vartan_Hovanessian
14  URL2: https://www.revolvy.com/page/Vartan-Hovanessian
15  URL3: https://www.biyografya.com/biyografi/13406
16  URL7: https://v3.arkitera.com/e3225-%C3%89cole-sp%C3%A9ciale-darchitecture-.html
17  Mimar Sinan University, The Fine Arts Academy.
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scholarships for education in abroad in France, England and Germany. He met Le Corbusier and had chance 
to work with Auguste Perret, Hans Poelzig and Italian architect Guilio Mongeri and then in 1932 he started his 
own company after returning to Turkey. 18(URL3). He came to Turkey in 1930 upon the invitation from Fine 
Arts Academy (Uysal,2006).

In 1935, after living in Europe for seventeen years, Vartan has returned to his country 19(URL8). His return to 
Iran was coincided with two major events, including the political situation in Iran and art movements in Paris 
such as The Paris Exhibition in 1925 (Sorushiani,etc. 2008). Iran had welcomed modernism in every aspect of 
society, technology and art, which created a foundation for modernist architects such as Vartan to present and 
implement their ideas (Kharvari, 2018).  However, it can be claimed that in some of Vartan’s projects various 
major similarities to the buildings during 1920-1930 located in Paris are clear to see.  Similarly, Sedad Eldem 
has continued his professional activity in Turkey since 1930 and his architectural style was an answer to the 
social and cultural conditions of Turkey in those years; which can be defined as a socio-cultural conflict be-
tween the modernization and tradition styles. This conflict was an outcome of the Westernization in his country 
during those period (Uysal,2006).

2. PROFESSIONAL ACTIVITIES and ARCHITECTURAL STYLES

In 1935, Vartan came back to Iran and he started to work and also applied to a lot of design competitions. He 
won the competition of Girls’ vocational School in 1935 20(URL4).  His career as a prominent architect in 
Iran started with his winning proposal for Girls’ vocational School in Tehran. In many cases he benefited from 
historical European style in plans and used modern materials and details in other aspects of his architecture. 
His unique style was a delicate combination of Art Nouveau and Bauhaus; additionally, some inspirations 
from architects such as Auguste Perret and Le Corbusier can be seen in his works (Kharvari, 2018). In some 
related papers by other researchers the methods and approaches of Vartan has been interpreted as Rationalism, 
Art Nouveau, Bauhaus, Modernism, historicism and modern art. Also, it has been claimed that some of other 
architects have been influenced by the modernism of Vartan. For instance, also the methods and approaches of 
Keighobad Zafar Bakhtiar are defined by Soltanzadeh etc. (2019) as the “Vartan’s modernism”. Additionally, 
Vartan established The Society of Iranian Architects in the aim of expanding the modern architecture in Iran 
(Kharvari, 2018). 

Vartan played a great role in the modern architecture of Iran. His architectural style was against to repeat the 
old and traditional styles with a modern cover; instead he was trying to bring the modern architectural prin-
ciples in a compatible way to the social and cultural conditions of Iran. The characteristics of his design which 
is pure forms, ribbon windows etc., are in contrast to traditional buildings of Iran (Soltanzadeh,etc. 2019). 
Kharvari (2018) has described Vartan’s style as this way: “He criticized superficial use of forms of the tradi-
tional architecture in new buildings; instead, he believed modern spirit should be blown into the architecture 
with consideration of Iranians’ cultural needs and the climate of Iran”. This distance from traditional styles 
which was located his architectural style is a noticeable character of Vartan’s design. In one of his own articles 
Vartan has claimed this as:

18  URL3: https://www.biyografya.com/biyografi/13406
19  URL8:http://www.caoi.ir/fa/architects/item/654-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88

%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
20  URL4: https://www.arel.ir/fa/Pages-View-181.html
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“A nation couldn’t just bond with it’s past; it should be more considered about present and future; because 
everything in this world is in a progress of improvements and so is architecture.”

Some of his notable projects are Metropol movie-theaters, Laleh hotel, Diana movie-theaters, Ferdowsi Ho-
tel, Darband Hotel, Guest House of Tehran Railroad, Central Building of Sepah Bank and its Isfahan Branch, 
Shahreza Apartments, Sa’ad Abad Royal Palace, Jeep Building and Girls’ Vocational School of Tehran 
21(URL2).  In the book titled Vartan Hovanessian Architecture his buildings have been grouped as building 
made in first (1921-1940), second (1941-1950) and third (1951-1960) period. In the first period, Vartan after 
his graduation in Paris had the aim to find solutions for different architectural problems; therefore, he used 
different architectural styles in his buildings.  Girls’ Vocational School of Tehran is one the examples of this 
period. The second period is count as the most active years of Vartan and in these years his style was a trend 
in Tehran and other cities. Jeep Building is one his projects build in these years. In the third period, because 
of some political, social and technological changes Vartan had to make some changes in his style. However, 
he was still faithful to the roots of his own architectural style. Vartan tried to make some logical adaptations 
between his style, new technologies and the needs of people. The changes of buildings’s colors, using simple 
decorations and different materials are some of these changes. Vartan’s private villa is one the examples of this 
period (Sorushiani,etc. 2008).    

Left to right: Girls’ Vocational School of Tehran, Jeep Building, Vartan’s private villa.

Source: A, Nikooghasiyan, (2008), Peyman Cultural Journal, 46/ winter 2008, pp. 164.  

Vartan had also played roles in cultural activities such as publishing the Architect Journal and the foundation of 
22the community of architects 23(URL4). This community was officially established in 1945 by famous Iranian 
architects: Keyghobad Zafar, Mohsen Foroughi, Ali Sadegh, Manuchehr Khorsand, Vartan Hovanessian, Ab-
bas Ajdari, Naser Badii and Iraj Moshiri; afterwards, the architects who were in Tehran joined this group. This 
community intended to publish a professional journal which would be the first architectural periodical in Iran. 
Vartan Hovanessian and Iraj Moshiri had been chosen as responsible for publications and advertisements of 
this community (Sorushiani,etc. 2008). Therefore, they published the Architect journal in 1946. 

In practice, Vartan published numerous articles in this first journal until the last volume. He continued his ar-
ticles about modern architecture in Iran in various other publications such as “The New Architecture (Memar 
Novin)” which was later founded and published by him personally in Tehran. 

As Vartan did the Turkish architect Sedad Hakki Eldem also came back to his country soon after his educa-
tional program in abroad.  His return to Turkey in 1930 was after the invitation which he got from Fine Arts 

21  URL2: https://www.revolvy.com/page/Vartan-Hovanessian
22  known as: Iranian graduated architects (URL9). 
23  URL4: https://www.arel.ir/fa/Pages-View-181.html
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Academy. The architectural perspective of Sedad was formed as an answer to the social and cultural context of 
country during that time. Turkey was in a westernization period and was facing a cultural confusion between 
modernity and traditional. Sedad tried to combine the modern and tradition to solve this problem by defining a 
“cultural identity” (Uysal, 2006). Therefore, he chose the Traditional Turkish House type in the aim of having 
the Turkish cultural values. This was a key for having the national character in his architecture. In this way 
the Turkish House type would be the “cultural” and “national” point of his modernity (Bozdogan,1994). His 
architectural works started with designing the building of Turkish pavilion in the fair of Budapest in 1931; also, 
his academic career started a year after that in 1932 24(URL5). 

The professional life of Sedad Hakkı had been progressed in the early Republican era when the cultural and aes-
thetic words were in a context with the modernity. (Uysal, 2004). Sedad Hakki Eldem had some effects from 
his ottoman family and also his European experiences. It has been explained as dual cultural Confrontation 
by some researchers; As Bozdoğan asserts, with this cultural duality of his early life and with the observation 
of the conflict between the East and the West, Eldem was already liable to the cultural tension between the 
traditional and the modern (Bozdoan, 1987). These facts can be related to that beside his own architectural 
activities Sedad Hakki Eldem was also a guide for using the traditional motifs in architectural designs because 
of his works in restorations of 18th and 19th century buildings and his researches about classical ottoman archi-
tecture 25(URL6).  He played an active role in protection of historical buildings and he also won the Aga Khan 
Architectural Award in 1986. 

The actual aim of Sedad Eldem’s works are considered as making the connection with the past to understand 
the meaning of “culture”. (Uysal,2006). Therefore, modern architectural style of Sedad Hakki Eldem can be 
interpreted as a modernity connected and inspired by the traditional values of Traditional and vernacular Turk-
ish Architecture. This direct quote from Sedad Hakki Eldem explains his perspective in a clearer way: 

   “We must first gain an understanding, become familiar with the values of our own culture and architecture 
and learn to love them and be proud of them. Only after structuring the foundations with the help of knowledge 
and sensitivity we can design our own new style.”

Some of his famous projects are: Turkish pavilion in the fair of Budapest, Ceylan Apartments in Taksim, Istan-
bul, The Thermal Hotel in Yalova, Agaoglu House in Istanbul, Istanbul University the Faculty of Literature, 
Ankara University the Faculty of Science, The Taslik Café in Istanbul and The Istanbul Courthouse.   

Left to right: Ceylan Apartments, Istanbul University, Istanbul Courthouse. 

Source: URL10, URL11, URL12.

24  URL5: https://artsandculture.google.com/exhibit/EALyh0kHgmNzKQ?hl=tr
25 URL6: http://www.mimdap.org/?p=209738 



1143

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

In practice, also Sedad Hakki Eldem had a lot of publications. For instance, the articles in journals such as: 
The Arkitekt, Academy, Architecture, Fine Arts, Art’s World and our Turkey etc. are some of them 26(URL3). 

CONCLUSION

As it mentioned before the main aim of this paper was to study the two popular names of same architectural 
area of both in Turkey and Iran. Under these circumstances, this paper analyzed some of the aspects of Vartan 
Hovanessian and Sedad Hakki Eldem’s life, education and their professional career.  In this way it has been 
seen that both of these names had their professional educations in abroad and continued their career in their 
own country. Additionally, both of these studied names have played some roles in publications beside their 
architectural activities. For instance, Vartan has been pretty active in social and cultural activities; like the 
roles that he played in Iranian graduated architects’ community and his activities of architectural periodicals 
and journals. Meanwhile Sedad Hakki Eldem had a role in education and publications, and also, he was active 
in the protection of historical buildings in Turkey. Also, as it mentioned in the paper the architectural style 
of Vartan is being titled as Rationalis, Nouveau, Bauhaus, Modernist, historicism and modern art; when the 
architectural style of Sedad Hakki Eldem is being considered as a traditional modern style. Although the both 
of them had a struggle to make a national modernization in architecture of their own countries Vartan seemed 
to have a distance from traditional styles of Iran; when the Sedad Hakki Eldem had an effort to make a com-
bination of modern and traditional Turkish architecture.  Therefore, it can be interpreted that these two names 
which played important roles in the close architectural periods in Iran and Turkey had some similarities; like 
their educational experiences in abroad and their activities beside their career as an architect. However, the 
architectural style of them and their perspective to the modernization hasn’t been in the exact same way. 
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CUMALIKIZIK’DA GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN AVLULARINDA GÖRÜLEN 
DEĞİŞİMLER 

Selvinaz Gülçin BOZKURT1

1Fenerbahçe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstan-
bul / Turkey

Öz: Bu çalışmanın amacı; 700 yıllık tarihi ile günümüze olabildiğince korunarak gelen Cumalıkızık’da gele-
neksel ahşap konutların avlularında meydana gelen bozulmaları tespit etmek ve mümkün olduğunca bu bo-
zulmaların önlenmesini sağlamak ve koruma sürecine ışık tutmaktır. Bursa’nın 10 km doğusunda yer alan 
Cumalıkızık Köyü, geleneksel yaşam şekli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, organik sokak dokusu ve özgün 
sivil mimari örneği olan geleneksel konutları ile hem ulusal, hem de uluslararası alanda kültürel miras olarak 
önem taşıyan bir yerleşim yeridir. Ancak bu konutların günümüzde önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tut-
muş olması ve kalanların da turizm amaçlı olarak kullanılmaları bu yapıların giderek özgün niteliklerini kay-
betmelerine neden olmaktadır. Geçmişten günümüze, önemli bir kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel 
ahşap konutlar ve bu ahşap konutların dışa açılan mekanları olan avlular fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan 
kaynaklı nedenlerle gün geçtikçe bozulmaya uğramaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında Cumalıkızık 
örnek alan olarak seçilmiş ve alanda yer alan geleneksel konutların avlularındaki bozulmalar incelenmiştir. Ça-
lışmada ilk olarak geleneksel ahşap konutlar ve avluların özellikleri incelenmiş ve daha sonra alana gidilerek 
konuya örnek oluşturacak konutlar üzerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Sonuçta alandaki geleneksel 
yapıdaki konut avlularının genellikle kafe, restoran ve satış yeri gibi kullanımlara yönelik olarak düzenlendiği 
ve özgün niteliklerini kaybettikleri tespit edilmiş ve bu yapıların korunarak, gelecek nesillere aktarılması ge-
rektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık, geleneksel ahşap evler, avlu, bozulma. 

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Bursa, tarihi kamu ve sivil mimarimizin en eski ve en özgün örneklerini içeren, zengin gelenek, kültür, tarih 
ve doğayı birleştiren en önemli Anadolu kentlerinden biridir. Doğu Marmara’nın güneyinde yer alan Bursa, 
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Coğrafi konumu, doğal yapısı ve tarıma elverişliliği nede-
niyle Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, günümüzde de hızlı sanayileşme, kentleşme ve göç alması 
nedeniyle Türkiye’nin dördüncü büyük şehridir. Cumalıkızık köyü ise Bursa’nın doğusunda, Uludağ’ın kuzey 
yamaçlarında, deniz seviyesinden 340 m yükseklikte ve şehir merkezine 12 km uzaklıkta olan eski bir yerleşim 
yeridir (Çetin, 2010) (Şekil 1). Oğuz boylarından Kızık’lar tarafından kurulan yedi köyden (Hamamlıkızık, 
Fidyekızık, Derekızık, Değirmenlikızık ve Cumalıkızık) biri olan Cumalıkızık’ın kuruluşu 1300 yıllarına da-
yanmaktadır (Yıldırım Belediyesi 2009).
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu ve kentsel koruma alanının sınırları  (Anonim-a, Bursa ve Cumalıkızık 
Yönetim Planı (2013-2018). 

Değişen kentsel yaşamın baskılarına rağmen Cumalıkızık, orijinal mimarisini ve doğal dokusunu günümüze 
kadar koruyabilmiş eski bir yerleşim yeridir (Şekil 2). Kırsal alan sivil toplum mimarisi yapıları ile bozulma-
mış bir yerleşim alanı örneği olan Cumalıkızık, 7 mahalleye ve 300 yıllık özgün ahşap evlere sahip bir yerleşim 
alanı olarak günümüze kadar gelmiş, bozulmamış tek örnektir. 

   

Şekil 2. Cumalıkızık’dan bozulmamış bir sokak dokusu (2019).

Günümüzde geleneksel köy evlerinin içinde ve çevresinde yaşam halen devam etmekte ve orijinal 270 tarihi 
evden 180’i günümüze kadar kalmıştır. Bu evlerden yaklaşık 150’si köylüler tarafından konut olarak kulla-
nılmaktadır (Perker, 2004). Köyde 57 tane sivil mimari özelliğine sahip yapı, 2 adet anıtsal yapı (cami ve 
hamam), 2 adet anıtsal çınar ağacı olmak üzere 61 tane tescilli eser bulunmaktadır (Ötüken vd. 1986; www. 
yildirim.bel.tr). Günümüzde Cumalıkızık, 600 kişilik nüfusu ile kentin üç ilçesinden biri olan Yıldırım İlçesi-
nin bir mahallesi konumundadır.  

AMAÇ

Cumalıkızık’da bulunan yapılarda geçen 300 yıllık zaman ve kullanım şeklinin değişmesi özellikle evlerin 
avlularında bazı yapısal bozulmalara neden olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında alandaki geleneksel 
ahşap konutların avlularında meydana gelen bozulmalar tespit edilmiş, bu bozulmaların nedenleri ve gelecekte 
bu yapıları ne ölçüde etkileyeceği araştırılmıştır. Ayrıca Cumalıkızık gibi kent bütününde kazanılmış ve bozul-
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mamış özgün bir mimari mirasın fiziksel boyutta bir bütün (iç ve dış mekan-avlu) olarak korunması ve gelecek 
kuşakların da bu yapıları tanıması gerektiği vurgulanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında Bursa’nın Cumalıkızık köyündeki özgün ahşap evlerin avlularında meydana gelen 
değişimlerin alanın mimari yapısına, turizm potansiyeline, geleneksel yaşam kültürüne etkileri incelenmiş ve 
bu değişimlerin önlenmesi için geleneksel yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği için 
korumaya yönelik öneriler getirilmiştir. 

YÖNTEM

Bursa’nın Cumalıkızık köyünün geleneksel ahşap evlerinin avlularında meydana gelen değişimleri belirleme-
ye yönelik yapılan bu çalışmada, öncelikle alanla ve konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, daha sonra alan-
la ilgili güncel veriler elde etmek için yerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultu-
sunda Cumalıkızık köyünün ahşap evlerinin avlularında meydana gelen değişimler tespit edilmiş ve belirlenen 
bu değişimlerin alandaki geleneksel yaşam kültürüne, mimariye ve turizme olan etkileri değerlendirilmiş ve 
bu yapıların bütünüyle korunması gerektiği sonucuna varılmıştır.

BULGULAR

Cumalıkızık’ın geleneksel konutlarının özellikleri

Geleneksel konutlara çift kanatlı ahşap avlu kapılarından ulaşılmaktadır. Avluların etrafı ahşap hatıllı moloz 
taş duvar ile çevrili, döşemeleri ise toprak veya kayrak taş ile kaplıdır. Zemin katlarda yer alan avlularda üst 
katlara ulaşmayı sağlayan merdivenler bulunmaktadır. İki veya üç katlı olan bu konutların zemin katları ahşap 
hatıllı moloz taş duvar, üst katları ise kerpiç dolgulu ahşap iskelet sistem ile oluşturulmuştur (Şekil 3). Beşik 
ve kırma çatı formuna sahip olan konutların çatı örtü malzemesi alaturka kiremittir. Cephelerde ise daha çok 
çivit mavi, yeşil, sarı, beyaz gibi renkler görülmektedir. Geleneksel konutların zemin katlarında ahır, depo, 
samanlık, wc ve mutfak gibi mekânlar bulunmaktadır. Cumalıkızık’daki üç katlı konutların alçak tavanlı ara 
katları “Kışlık”, yüksek tavanlı üst katları ise “Yazlık” olarak kullanılmaktadır. Üç katlı evlerde, soğuk iklime 
bağlı olarak orta seviyeli kış katları oldukça alçak tavanlarla inşa edilmiştir, böylece kolayca ısıtılabilirler. Ara 
kat, bazen zemin kattaki ahşap hatıllı taş duvarın yükseltilmesi ile bazen de zemin kat duvarı üzerine kerpiç 
dolgulu ahşap iskelet duvar kurgulanması ile oluşturulmuştur.

         

Şekil 3. Cumalıkızık’da geleneksel konutlardan genel bir görünüm (2019).
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Ancak kat pencereleri sert kış koşullarına uygun biçimde, üst katlara oranla daha küçük düzenlenmiştir. Öte 
yandan üst katlarda yüksek tavanlar ve 17. yy Türk evlerinin karakteristik özelliği olan küçük pencereler, 
(Perker, 2010) standart pencerelerin üzerindedir. Bu özelliklere bakıldığında, tarihler kesin olmasa da evlerin 
bazıları 300 yaşında olabilir (Kayın, 2004). Evlerin zemin katlarında, yatay kirişlerle desteklenmiş kaba taş 
duvarlar, savunmacı nedenlerle ve İslam dininin gerektirdiği mahremiyetin sağlanması için sokağa kapatılmış-
tır. Zemin üzerinde ahırlar ve saman için depolama alanları gibi az güneş ışığına ihtiyaç duyan alanlar bulunur. 

 Odaları genellikle sokağa cephe veren ara katlarda çıkma bulunmamaktadır. Geleneksel Cumalıkızık konut-
larının üst katlarında ise yapının en nitelikli mekânları yer almaktadır. Oda ve sofa birimlerinden oluşan bu 
katlar kerpiç dolgulu ahşap iskelet yapım sistemi ile oluşturulmuştur. Onarım geçiren bazı konutlarda kerpiç 
dolgunun yerini tuğla dolgu almıştır. Sofanın boyutları, oda sayısı ve biçimlenişe; yönü ise iklim ve manzara-
ya bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Cumalıkızık konutlarının bazılarında sofa mekânı hem odalar arası 
geçişi sağlamakta, hem de barındırdığı mutfak nişi ve sedirler ile çeşitli işlevlere yanıt vermektedir. Sofadan 
ulaşılan odalarda sedirler ve günümüzde kullanıma kapatılmış olan ocaklar bulunmaktadır. Alt katlarda arazi 
formuna uyumlu olan mekânlar, üst kat odalarında sokağa doğru yapılan çıkmalar ile dikdörtgen ve kareye 
yakın formlara dönüşmüştür. Geçmişte, bu odalar günün farklı saatlerinde yemek yemek, yaşamak ve uyumak 
gibi farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bazı odalarda, gusülhane denilen dolaplarda hamam da bulunmaktadır. 

Cumalıkızık’ın geleneksel konutlarında avlu özellikleri

Cumalıkızık’daki geleneksel evlerin, bazıları yüksek taş duvarlarla çevrili bir avluya sahiptir. Özel kapı tok-
maklarına sahip iki kanatlı ahşap kapılar, caddeyi yarı özel alanlar olan bu avlulardan ayırır. Avlu, ailenin üret-
kenlik faaliyetlerinin yürütüldüğü “yaşam” anlamına gelen, hayat adı verilen başka bir yarı özel alana giriştir. 
Bu yarı kapalı alan, farklı seviyelerde yaşam alanlarıyla çevrilidir ve pişirme alanı, fırın, tuvalet, depolama 
ve ahır gibi çeşitli işlevleri barındırır; üst katların ahşap destek direkleri hayattan görülebilir. Avlusu olmayan 
evler de yarı özel yaşam alanına sahiptir ve aynı amaç için kullanılır. Avlu duvarları ahşap hatıllı kaba yontu 
taş ile inşa edilmiştir. Avlu döşemeleri çoğunlukla toprak ya da kayrak taşı olup merdivenler ahşap malzeme 
kullanılarak oluşturulmuştur (Perker, 2002; Akıncıtürk ve Perker, 2003) (Şekil 4).

  

Şekil 4. Cumalıkızık’da geleneksel konutların avlularından bir görünüm (2019).

Cumalıkızık geleneksel ahşap konutlarının dış kapıları yapı avlusuna veya bahçeye açılmaktadır. İki kanatlı 
olan bu kapılar yaklaşık 20 – 30 cm genişliğinde, 2 – 3 cm kalınlığında ve 180–200 cm yüksekliğindeki ahşap-
ların yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu ahşaplar arka yüzeyde bulunan ahşap kuşaklara demir başlı 
çiviler ile tutturulmuştur. Dış kapıların her bir kanadı 90–110 cm arasında değişmektedir. Kapı kasasında ise 
10/10 cm, 12/12 cm veya 14/14 cm kesitindeki ahşap elemanlar kullanılmıştır. Tokmakları dövme demirden 
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yapılan dış kapıların üstünde avlunun hava ve ışık almasını sağlayan boşluklar bulunmaktadır (Perker, 2004). 
Ahşap veya demir parmaklıklı olan bu boşluklar çeşitli yapılarda farklı boyutlar ve biçimlenişler göstermek-
tedir. Az sayıda konutun giriş kapısının tek kanatlı olduğu görülmektedir. Giriş kapıları üstü açıklıklı ve üstü 
açıklıksız olmak üzere iki tiptedir. Kapı üzerindeki açıklıklar biçimsel farklılıklara sahiptir. Dövme demirden 
yapılmış kapı tokmakları ise cepheyi zenginleştiren önemli elemanlardandır. Şekil 5’de Cumalıkızık’ın gele-
neksel konutlarının ahşap dış kapılarından örnekler görülmektedir.

    

Şekil 5. Cumalıkızık’da ahşap avlu kapılarına birer örnek (2019).

Cumalıkızık geleneksel konutlarında merdiven malzemesinin ahşap olduğu bilinmektedir. Merdivenlerin ilk 
basamakları genellikle taş malzemeden yapılmıştır. Pek çok konutun zemin kat merdiven başlangıcında 3/3 
cm, 4/4 cm kesitlere sahip ahşap elemanların düşey konumda 8–10 cm aralıklı düzenlenmesiyle oluşturulmuş 
ahşap bir kapı bulunmaktadır. Merdiven genellikle 6–7 cm genişliğine sahip olan iki limon kirişine oturan 
2–3 cm kalınlığındaki rıht ve basamak tahtalarından oluşturulmuştur. Limon kirişinin yüksekliği merdivenin 
eğimine bağlı olarak değişmektedir.  Genellikle bir tarafı duvar ile sınırlı olan merdivenin diğer tarafında ya 
80–90 cm yüksekliğinde sade ahşap bir korkuluk ya da üst kat döşemesinin 80–90 cm üstüne kadar uzanan 
yaklaşık 3/3 cm, 4/4 cm kesitlerdeki ahşap elemanların düşey konumda 8–10 cm aralıklı düzenlenmesiyle 
oluşan sürekli bir korkuluk bulunmaktadır. Küpeşteler de genellikle süslemesiz ahşap elemanlardan oluşturul-
muştur (Perker, 2004) (bknz. Şekil 4). 

Alanın kültürel bitki yapısı incelendiğinde, Cumalıkızık’da bulunan evlerin avluları genellikle bir bahçeye 
açılmaktadır. Evlerin hepsinin bahçesi ve bahçelerde meyve ağaçları bulunmaktadır (Şekil 6). Alandaki gele-
neksel konutların bahçelerinde genellikle; ceviz, kestane, çilek, şeftali, vişne, erik, elma, armut yetiştirilmek-
tedir. Bunun yanında alan içerisinde Buxus sempervirens, Hibuscus syriacus, Thuja orientalis ve Rosa sp. gibi 
türler de yer almaktadır (Erdem, 2012). 

Şekil 6. Cumalıkızık’da avlusu bahçeye açılan geleneksel bir konut (2019).
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Cumalıkızık geleneksel konutlarında avlularda meydana gelen yapısal bozulmalar

Yapılan incelemelerde Cumalıkızık’da bakımsızlık ve terk etkisiyle hızla yitirilmekte olan geleneksel ahşap 
konutlara sıkça rastlanmıştır (Perker, 2004). Çoğunlukla yapının ilk sahibinin vefatının ardından, mirasçıların 
arasında kanuni yollardan anlaşma sağlanamaması nedeniyle kaderine terk edilen ahşap yapıların, bakımsızlık 
sonucu her türlü dış etkiye açık kaldığı gözlenmiştir. Bilinçli bir onarım için yapılan girişimlerde ise yasal 
sürecin uzamasına ekonomik kısıtlılıkların da eklenmesiyle pek çok yapının yitirilmekte olduğu izlenmiştir.

Ekonomideki ve yaşam tarzındaki değişiklikler, Cumalıkızık’daki geleneksel evlerin yerleşim düzeninde ve 
avlularında bazı değişikliklere yol açmıştır. Değişim kavramı genel anlamda bir durumdan diğer bir duruma 
geçişi ifade etmektedir. Fakat bozulma kavramı genel olarak, olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma ge-
çişi belirtmektedir. Cumalıkızık’da da geleneksel konutlar zaman içinde çeşitli faktörlerin etkisiyle birtakım 
değişimler yaşamış, geçirdikleri bu değişimler ise çeşitli bozulmalara neden olmuştur. Tarihsel süreçte özel-
likle yaşantının değişmesi geleneksel konutun fiziksel değişimini beraberinde getirmiştir. Diğer yandan uzun 
zamandır özellikle de bakımsızlık nedeniyle fiziksel eskime süreci yaşayan geleneksel konutların ve avluların 
sözü edilen eskimeye bağlı olarak bozulması da kaçınılmaz bir durumdur. Bu çalışmada sadece avlularda yer 
alan değişim ve bozulmalar ele alındığı için bu bozulmalar temelde üç kısımda ele alınmıştır. Bunlar; avlularda 
biçimsel değişim ve buna bağlı bozulmalar, kullanılan malzemedeki değişim ve bozulmalar ile işlevsel deği-
şiklik ve bozulmalar olarak sınıflandırılmıştır. 

Biçimsel değişim ve buna bağlı bozulmalar; gelişen teknoloji ve yaşam şekillerine bağlı olarak avlular 
biçimsel olarak değişmiş ve avlularda yer alan mutfak, ahır veya samanlık gibi üniteler zamanla ya yıkılarak 
iptal edilmiş veya farklı işlevler kazandırılmıştır. Böylece avluların özgün biçimsel değerleri yok edilmiştir. 

Malzemedeki değişim ve bozulmalar; gelişen teknoloji ve yaşam şekillerine bağlı olarak birçok farklı mal-
zemenin ortaya çıkması ve bunların kullanımı Cumalıkızık’daki avluların da özgün değerlerini yitirmelerine 
neden olmuştur. Örneğin avlu zeminlerinde kayrak taşı veya toprak zemin kullanımı yerine temizliği daha 
kolay olan beton veya hazır döşeme malzemesinin kullanımı gibi. Bu durum avluların turizm amaçlı restoran 
veya kafe olarak kullanılmaya başlamasıyla daha fazla artmıştır. 

İşlevsel değişiklik ve bozulmalar; genellikle geleneksel konutların turizm amaçlı restoran veya kafe olarak 
kullanılmaya başlanmasıyla avluların işlevleri değişmiş ve orijinal yapıları bozulmuştur. İşlevsel değişiklikler 
genellikle, tesisatla ilgili sorunları beraberinde getirmiştir. Evlerin turizm amaçlı kullanılmasıyla birlikte iç ve 
dış aydınlatmaların kullanımı, diğer ihtiyaçlar için elektrikli aletlerin kullanımı pansiyon servisinde mutfak 
hizmeti ve sıcak su temini için çeşitli sistemlerin oluşturulması bozulmayı daha fazla artırmıştır. Çalışma kap-
samında tespit edilen hatalı düzenlemelerin, özgün mimari nitelikleri de yok ettiği görüşüne varılmıştır.

  

Şekil 7. Farklı işlevlendirilmiş ve farklı malzemelerin kullanıldığı avlu örnekleri (2019).
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SONUÇ

Geçmişten gelen ve geleceğe aktarılması gereken önemli kültür mirasımız olan geleneksel konut örneklerinin 
özgün özelliklerinin araştırılması kültürel mirasın sürekliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımakta-
dır. Geleneksel sivil mimarinin korunarak yaşatılmasında ön koşullardan birinin özgün özelliklerin tanımlan-
ması olduğundan hareket edilen bu çalışmada ülkemiz geleneksel ahşap konut geleneğinin gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesine katkıda bulunulması amacıyla Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerinden olan Cuma-
lıkızık evlerinin avlu özellikleri ve avlularda yaşanan bozulmalar araştırılmıştır. Bozulmaların genellikle ba-
kımsızlık ve hatalı düzenlemeler sonucu oluştuğu kanaatine varılan alanda alınması gereken tedbirler aşağıda 
sıralanmıştır.

•	 Tarihi, kültürel ve yapısal özellikleri ile yerel, ulusal ve uluslararası alanda son derece önemli bir yerleşim 
alanı olan Cumalıkızık’da, geleneksel konutların sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşturulması ve bu mimari 
zenginliğimiz ile geleneksel yaşam biçiminin devamlılığının sağlanması yalnızca kullanıcıların sorumlu-
luğuna bırakılmamalıdır (Akıncıtürk ve Perker 2003). Yaşadığı değişim süreci nedeniyle gereksinim ve 
istekleri giderek farklılaşan Cumalıkızık halkı yalnız başına bırakıldığında yerel, ulusal ve uluslararası 
ölçekte büyük önem taşıyan bu yerleşimin gelecek kuşaklara aktarılması zorlaşacak, mimari kültür yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Cumalıkızık ve benzeri 
yerleşimlerin “disiplinler arası çalışma” ve “ortaklık bilinci” ile gerçekleştirilmesinin gerekliliği bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır.

•	 700 yıllık yaşayan kültürel miras alanı olan Cumalıkızık köyü, bütün yönleriyle korunmalı ve gelecek 
nesillere bu miras alanı aktarılmalıdır. Alan geleneksel ahşap konutları ve avluları ile özellikli bir sivil 
mimari örneğidir. Geleneksel yaşamın örüntülerini her elemanında ve malzemesinde taşıyan bu konutların 
gelecek kuşaklara, bir bütün olarak çağımıza uygun yorumlayarak, yaşatarak ve koruyarak taşımalıyız.

•	 Cumalıkızık Köyü, çarpık şehirleşmeye, artan nüfus yoğunluğuna, yapma çevre olumsuzluklarına alter-
natif, özgün, ekolojik tarihi bir kültürel ve mimari mirastır. Yörenin tüm açılardan korunabilmesi bütün 
özelliklerinin araştırılmasıyla mümkündür. Bu nedenle evlerin yapısal özellikleri kadar dış mekan avlu 
özelliklerinin de araştırılması ve orijinal haliyle korunması ve yaşatılması gerekmektedir.   

•	 Geleneksel konutların avlularının da sürdürülebilirliğinin sağlanması ve korunması için toplumun bu ko-
nuda bilinçlendirilmesi ve sorumluluklarının bilincinde tutulması sağlanmalıdır. 

•	 Alandaki geleneksel konutların çevresinin yönetimi ve çevresel kullanımına yönelik koruyucu ve sürdü-
rülebilir ilkeler geliştirilmelidir. 

Sonuç olarak; Cumalıkızık ve ona benzer yerleşkeler toplumumuz için tarihsel, kültürel, mimari ve yapısal 
anlamda büyük değer taşımaktadır. Bu tür değerlerini koruyamayan, geçmiş deneyimlerden yararlanmayı bil-
meyen bir toplumun yeni değerler oluşturması mümkün değildir. Bu nedenle Türk aile yaşantısına çok uygun 
özellikler taşıyan bu konutların ve avlularının korunarak yaşatılması ve günümüzde de bu konutlara benzer 
nitelikte konutların yapılması, kültürel ve mimari mirasımızın yaşatılması için de büyük önem arz etmektedir.  
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ISI ENERJİSİNİN ELDE EDİLDİĞİ PİŞİRİCİ SİSTEMLERİN MEKANİK AÇIDAN 
OPTİMİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ

Osman UZUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir/Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ZOR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir/Türkiye
Öz: Bu çalışmada, TEKA Group şirketinin Ege Serbest Bölge’sinde Ocak-Fırın fabrikasında üretilen VTC an-
kastre ocağa yönelik sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. TEKA İzmir Fabrikasının Ar-Ge ve Kalite 
laboratuvarlarında ise ürünlerin düşme testleri yapılmış, test ve analiz sonuçlarının birbirlerini desteklediği 
görülmüştür. Hem firma hem de pazardaki örneklerinden farklı olarak, 65cm ocak boyutlarına sahip yeni bir 
ürün incelenmiştir. Bu yeni üründe ocak estetiğinin değiştirilmesi istenmediğinden, analizlerde ve testlerde 
ortaya çıkan kırılma problemlerinin çözümü için ocak camında bir değişiklik yapılamamış, bunun yerine am-
balaj tasarımları değiştirilmiştir. Yeni tasarlanan ambalaj parçalarının analizleri ve fiziksel düşme testlerinin 
sonuçlarının birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.  Zamana bağlı düşme analizinde explisit(açık) sonlu 
elemanlar çözüm yöntemi kullanılmıştır. Parçanın modellenmesi için Solidworks 2019 sürümü, sonlu eleman-
lar analizlerinde ise ANSYS/Workbench R18.1 yazılımı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankastre Ocak, VTC ocak, düşme testi, sonlu elemanlar analiz metodu, dinamik analiz, 
ANSYS Workbench.

GİRİŞ

VTC Ocaklar, taş kafa elektrikli ocakların teknolojik gelişmeler sonucunda özelleştirilmiş halidir. VTC ocak-
larda elektrikli taş kafa ocaklara göre yemek pişirmek daha hızlı ve ekonomiktir. Ayrıca VTC ocak ısıtıcılarında 
kullanılan malzemeler ve ısıtıcı elemanlarının çalışma mantığı farklıdır. VTC ocaklarda kullanılan ısıtıcılara, 
Hi-Light ısıtıcılar denmektedir. Hi-Light ısıtıcıların içerisindeki bakır tel üzerinden geçen elektrik ile tellerin 
ısınması ve bu ısının ışınım yolu ile cama yansıtılarak yemeğin pişirilmesi sağlanır. Resimde görüleceği üzere 
ısıtıcı bölgeleri Hi-light içerisindeki bakır telin ısınmasından dolayı kırmızı renk almaktadır.

Şekil 1.3 VTC ocak
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Şekil 1. VTC ocakların yapısı

Ankastre ocaklarda ısıtıcılara ve yardımcı elemanlara kılavuzluk yapacak üst düzlem vitroseramik cam (VTC) 
dan oluşmaktadır. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanımını arttırmak ve uzun süre kullanımına olanak sağlamak 
için normal cam seramik minareli ile karıştırılır ve elde edilen bu ürüne vitro seramik cam denir. . Vitroseramik 
cam, karışım ve üretiminde geçirdiği işlemler sayesinde eksenel olarak gelebilecek darbelere karşı da oldukça 
dayanıklı hale gelebilmektedir.

Vitroseramik camlar, ocağın üzerine gelebilecek darbelere karşı korunması gereken en öncelikli; bunun yanı-
sıra ocağın sağlıklı çalışması ve kullanıcı güvenliği açısından da ocaktaki en önemli parçadır.

AMAÇ

Bu çalışmada, ankastre ocağın düşme durumuna bağlı oluşacak mekanik hasarların sonlu elemanlar yöntemi 
ile bilgisayar ortamında modellenerek analiz edilmesi ve sonuçlar doğrultusunda yeni tasarımların yapılarak 
mekanik hasarın minimilize edilmesi üzerine çalışılmıştır. Ankastre ocaklarda düşme testlerinin yapılması, 
ürünün nakliye esnasında ve sonrasında üzerine gelebilecek hasarlara karşı dayanıklı olup olmadığı konusunda 
bilgi sahibi olmamızı sağlar. Düşme testi öncesinde bu testin, bilgisayar ortamında simüle edilmesi ise ocak 
ve ilgili parça kalıp tasarımlarının doğru olup olmadığını görmemize yardımcı olur. Ayrıca, yapılan analizler 
sayesinde kalıp tadilatlarının en aza indirilmesi ve hurda ürün miktarlarının azaltılması sağlanır.

KAPSAM

Bu çalışmada, VTC ocakların Drop testlerinin ürün üzerinde uygulaması yapılmış ve ilgili uygulamanın Sonlu 
elemanlar yöntemi ile test bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. Düşme Test aşamaları aşağıda verilmektedir. 
Bu aşamalardan en zor ve en kiritk olan 1. Atış bilgisayar ortamında simüle edilmiştir.

Düşme testi kriterleri ocak tipine, mekanik ve fonksiyonel özelliklerine göre değişmektedir. Ürün ağırlıına 
göre ürün atılacağı yükseklik belirlenir;
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Tablo 1 Düşme testi koşulları

ÜRÜN AĞIRLIĞI (Kg.) : 0-10 10-19  19-28  28-45  45-68

TEST YÜKSEKLİĞİ (cm.) : 76 61 4631 20

Teste başlanmadan önce ürün paketlenmesinin ve ürün montajının doğru şekilde yapıldığından emin olunmalı-
dır. VTC ocaklar düşme testlerinde 9 farklı şekilde atılır. Her bir atış şekli Şekil 1.11’ de gösterilmektedir. Her 
atıştan sonra ürün ve ambalaj grubu değerlendirilir. Bu sayede tasarımın her aşaması her noktası değerlendi-
rilmiş olur. Ürünün gerek mutfaklarda montajları yapılırken gerekse aktif olarak kullanılırken farklı noktaları 
değişken darbelere maruz kalmaktadır. Bu durumdan dolayı ürünün mümkün olan her noktasının test edilmesi 
istenir.

Şekil 2.  Ambalajın düşüş noktaları

· Ambalaj kartonu birleşim kenarının alt köşe noktası

· İlk adımdaki köşeyi oluşturan 3 kenardan en küçük kenar.

· İlk adımdaki köşeyi oluşturan 3 kenardan orta büyüklükteki kenar.

· İlk adımdaki köşeyi oluşturan 3 kenardan en büyük kenar.

· En küçük yüzey.

· En küçük bu yüzeyin simetriğindeki yüzey

· Orta büyüklükteki yüzey

· Orta büyüklükteki bu yüzeyin simetriğindeki yüzey.

· En büyük yüzey.
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YÖNTEM

Bir sonlu elemanlar problemini çözerken implicit (kapalı) ve explicit (açık) yöntemler kullanılabilir. Zamana 
bağımlı olmayan tipteki problemleri çözmek için (örn: yapısal statik, harmonik, modal analiz vs.) implicit 
yaklaşımı daha kullanışlı olurken; çarpışma, patlama gibi kısa zamanda yüksek deformasyonların gerçekleştiği 
durumlarda explicit yöntem kullanılmaktadır. (Korkut, S.,2019).

Explisit yöntem implicit yöntemden farklı olarak zamana bağlıdır. Bu sayede hız ve ivme ile birlikte kütle ve 
sönümleme de bu metod le göz önüne alınabilmektedir. Explicit yöntemde, merkezi fark zaman entegrasyonu 
(Central Difference Time Integration, CDTI), ilgili düğüm noktalarında alan değişkenlerini hesaplamak için 
kullanılır (Skorkut, 2019). Bir veya birden fazla değişkenin, tek bir değişkene göre adi türevlerini içeren dife-
ransiyel denklemlerini içeren denklemlere adi differansiyel denklem (ADD) denir. Doğrusal olmayan adi dife-
ransiyel denklem için sadece bir sayısal çözüm mümkün olduğundan, bu yöntem doğrusal olmayan problemler 
için özellikle uygundur. (Gözen, 2017)

İnceleme konusu olan ürün piyasada benzerlerinden farklı olarak pazar taleplerinden dolayı 65cm VTC ocak 
olarak tanımlanmıştır. Ambalaj grubu, mevcut 60 cm ocaklarda kullanılan ambalaj elemanlarına benzer, fakat 
65 cm ocak geometrisine uygun olarak modellenmiştir. Pazar talepleri doğrultusunda VTC cam üzerinde köşe 
radyusları değiştirilememektedir. Bunun yerine strafor üzerinde çarpma yüzeyinin et kalınlığı artırılmış ve 
köşe çarpmasında cam köşelerine gelen kuvveti ürün kenarlarına aktaracak şekilde alternatif farklı tasarımlar 
yapılmıştır. Bu farklı tasarımlarda, cam üzerinde oluşan gerilmeler karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada dört farklı 
strafor tasarımı yapılmış ve düşme test bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. Bu çalışma için hazırlanan fark-
lı tasarımlar; Tas_1, Tas_Altr_2, Tas_Altr_3, Tas_Altr_4 olarak isimlendirilmiştir. Bu modellerin düşme test 
analizlerinde ürün camı köşelerine ve diğer parçaların üzerine gelen gerilmeler ve gerinmeler incelenmiş ve 
karşılaştırılmalar yapılmıştır.

Düşme test konusunda belirtildiği gibi VTC ürün ağırlığı itibari ile 76 cm yükseklikten sert zemine bırakılmak-
tadır. VTC üründe ürüne ismine veren vitroseramik cam parçası kırılmaya en müsait ve bu durumdan dolayı 
korunması en öncelikli parçadır. Ayrıca VTC ürün drop testinde yapılan farklı atılma biçimlerinden en tehlikeli 
olanı, 1. sıradaki “ Ambalaj kartonu birleşim kenarının alt köşe noktası ” seçilmiştir.

Şekil 4.12 Tas_1 ile Tas_Altr_2 arasındaki fark

Şekil 4.21 Model Tas_1 ile Tas_Altr_3 arasındaki fark
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Şekil 4.30 Model Tas_1 ile Tas_Altr_4 arasındaki fark

BULGULAR

Yapılan düşme testlerinde, ambalaj elemanlarının ve sac malzemelerin elastik ve plastik şekil değiştirmelerini 
ölçmek zor olacağından, VTC ürün camının kırılıp kırılmadığının belirlenmesi test için kıstas olarak kabul 
edilmiştir. Bu yüzden testlerde, yukarıda belirtilen ürünlerin fiziksel test sonrası camlarının kırılıp kırılmadığı 
gözlemlenmiş, analiz sonuçlarında da gerilmelerin sınır değerleri aşıp aşmadığı belirlenmiştir.

Düşme testleri her bir ürün için üçer defa tekrarlanmıştır. Yapılan testlerde Tas_1 modelinin düşme testlerde 
kaldığı ve cam parçasının kırıldığı gözlemlenmiştir. Tas_Altr_2 modelinin yapılan üç tekrarın bir tanesinden 
kaldığı, camın kırıldığı gözlemlenmiştir. Tas_Altr_3 modeli için yapılan ilk testte camın kırılmadığı, fakat 
düşme testin diğer atışlarında camın kırıldığı tespit edilmiştir. Tas_Altr_4 modelinde düşme testin tüm atış-
ları için sorun çıkmamış, cam kırılmamış ve bu tasarımın düşme testinden başarıyla geçtiği gözlemlenmiştir. 
Sonlu elemanlar analizinde yukarıda her bir model için belirtilen cam üzerine gelen maksimum asal gerilme 
değerleri, Tas_1’den Tas_Altr_4’e doğru ilerledikçe azalmaktadır. En düşük maksimum eşdeğer gerilmenin 
Tas_Altr_4’ de olduğu gözlemlenmiştir.

Cam üzerine Gelen Asal Gerilmeler

Ürün Gerilme [mpa]

Tas_1 127.29

Tas_Altr_2 3.708

Tas_Altr_3 1.1272

Tablo 3. Ocak Camı üzerine gelen Max. Asal Gerilmeler.

Şekil 7. Ocak camı analiz sonucu görüntüsü



1159

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

SONUÇ

Bu projede VTC ocakların düşme testi simülasyon ortamında analiz edilerek parçalar arasındaki etkileşimleri 
incelenmiş olup, fiziksel testlerle de analiz sonuçları doğrulanmıştır. Ayrıca strafor parçasının, düşmeden gelen 
darbelere dayanımı ve ürünün korunmasına katkısı belirlenmiştir.

Yapılan fiziksel testlerde, çerçeve-alt kapak parçasında gözle görülen kalıcı deformasyonun olmadığı göz-
lemlenmiştir. Sonlu elemanlar analizinde parçanın üzerindeki maksimum eşdeğer gerilmelerin akma muka-
vemetinin altında kaldığı, bu yüzden plastik şekil değiştirmenin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca simülasyon 
ortamında çerçeve-alt kapak parçasında oluşan maksimum eşdeğer gerilmelerin Tas_1’ den, Tas_Altr_4’ e 
gidildikçe arttığı görülmektedir. Bunun sebebi ürün dış ölçülerinin değiştirilememesinden dolayı, strafor par-
çasındaki değişikliklerinin strafor iç kısmına doğru verilmesidir. Bu yüzden strafor ile çerçeve-alt kapak ara-
sındaki temas eden alanlar arttırılmaktadır.

Tas_Altr_4 ise, Tas_Altr_2 ve Tas_Altr_3 kombine edilip oluşturulmuştur. Bu sayede hem et kalınlığı arttı-
rılan straforun darbe emicilik özelliği arttırılmış, hem de cam köşelerine gelen kuvvet azaltılmıştır. Bu da en 
emniyetli durumu oluşturmaktadır. Fiziksel testlerle de doğruluğu ispatlanan bu durum, sonlu elemanlar analiz 
programı ile cam üzerindeki maksimum asal gerilmelerin azaltılması ve mukavemet sınırlarının aşılmaması 
ile kanıtlanmaktadır.

Günümüzde birçok Ar-Ge faaliyetlerinde imalat öncesi yapılan tasarım ve tasarım doğrulaması çalışmaları 
sayesinde, ürünlerin optimum seviyede tasarlanması ve ilk prototiplerin testlerden ilk seferde başarı ile geç-
mesi sağlanmaktadır. Bu durum, işletmelere gerek maliyet gerek işçilik gerekse zaman açısından çok önemli 
kazanımlar sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada bu duruma iyi bir örnek olarak gösterilebilir.
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BETONARME DONATISININ ADERANS YORULMASINA BETON MUKAVEMETİNİN ETKİSİ

Orhan DOĞAN1, Özcan KOÇ2, Melek AKGÜL3

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

3Munzur Üniversitesi, Tunceli MYO, Tunceli / Türkiye
Öz: Betonun diğer metaller yerine çelik ile donatılandırılmasının sebebi bu iki malzemenin ısıl genleşme 
katsayılarının yaklaşık eşit olması nedeniyle aralarında sonsuz bir aderans gerçekleştirmesidir. Betonarme 
elemanlarda beton ve çeliğin birbirleriyle uyum içinde çalışması ve bu iki malzemenin birbirlerine yekpare 
davranacak şekilde bağlanması, betonun donatı çubuklarına servis ömrü boyunca kenetlenmesiyle mümkün 
olur.  Söz konusu kenetlenme beton dayanımın düşüklüğü veya yetersiz fiziksel ve mekanik aderans nedeniyle 
gerektiği şekilde sağlanamazsa veya korozyon ve tekrarlı yükler gibi dış etkenler nedeniyle servis ömrü içeri-
sinde kaybolursa, donatı beton içinde kayar. Bu kayma sonucu donatıdaki gerilme sıfıra iner, donatı yokmuş 
gibi davranış ortaya çıkar.  Bu çalışmada değişken beton mukavemetleri için deprem gibi tekrarlanan yük-
ler altında nervürlü donatı aderansında yorulma olup olmadığı ve beton mukavemetinin bu yorulmaya etkisi 
araştırılmıştır. Öncelikle bu çalışmadaki çekme-çıkarma deneyine özel bir çelik çekme kalıbı tasarlanmıştır. 
Yapılan deneysel araştırmada farklı dayanım sınıfındaki 8 prizmatik beton numune seti için altlı gruplar halin-
de toplam 48 adet numune statik ve dinamik çekme deneylerine tabi tutulmuştur. Beton karışımlarının basınç 
dayanımlarını belirlemek için her beton seti için üçer adet olmak üzere toplam 24 adet 150x150x150 mm 
küp numune kullanılmıştır. Deney sonuçlarına göre, tekrarlanan yükler altında betonarme donatı adreansında 
yorulma olduğunu fakat bu yorulmanın beton mukavemetinin artmasıyla azaldığı görülmüştür. Beton basınç 
dayanımına bağlı maksimum sıyrılma yükü arasındaki ilişkiyi belirlemek için doğrusal olmayan regresyon 
modeli kullanılarak, statik ve dinamik yükler için iki farklı denklem elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlanan Yükleme, Beton, Nervürlü Betonarme Demiri, Aderansta yorulma, Beton 
Mukavemeti. 

GİRİŞ

Donatı çubuğunun beton içinde kayma yapmaması için, donatı ile beton arasında aderans olarak adlandırılan 
bağ kuvvetinin tam olması gerekir. Günümüz yapı şartnameleri, bu adreans kuvvetinin donatının kayma yap-
masını önleyerek çeliğin akma dayanımına ulaşmasını sağlayacak büyüklükte olmasını sağlamak amacıyla, 
beton içindeki donatı için kenetlenme boyları tayin etmektedir. TS-500’e göre nervürlü çubuklar için kenetlen-
me boyu (ld) aşağıdaki eşitlikten elde edilmektedir [1 ve 2].

φφ 2012,0 ≥







⋅=

ctd

yd
d f

f
l          (1)

Bu denklemde, fyd donatının tasarım akma dayanımı; fctd betonun tasarım eksenel çekme dayanımı ve Ø do-
natı çapıdır. 2018-Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde, çekme donatılarının kenetlenme boyunun TS-500  
Standardında verilen kurallara göre hesaplanacağı belirtilmiş ve sismik yüklere maruz kalan betonarme ele-
manlardaki donatıların çekme kenetlenme boylarıyla ilgili bir değişiklik sunmamış ancak, Amerikan Yapısal 
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Beton Yönetmeliği ACI  318-05 gibi, deprem gibi sismik yüklere maruz kalan betonarme elemanlardaki çekme 
donatılarının kenetlenme boylarının hesabında farklı uluslararası standartlara yönlendirmiştir. Bu da, deprem 
gibi tekrarlanan yüklerin yol açtığı donatı-beton aderans kayıplarına vurgu yapmaktadır [2,3,4 ve 5]. 

Denklem (1), statik çekme kuvvetlerine maruz kalan nervürlü donatıların kenetlenme boyunu ifade etmektedir. 
Bu kenetlenme boyunun, tekrarlanır yüklere maruz kalan donatılar için de yeterli olup olmadığının tespiti bu 
çalışmanın öncelikli amacını teşkil etmektedir. Bu çalışmada, çelik plakalarla yeni bir çekme düzeneği tasar-
lanmış, tekrarlanan yüklerin betonarme donatısı-beton aderansında herhangi bir kayba yol açıp açmadığı ve 
betonun basınç dayanımının donatı aderansındaki yorulmaya etkisi incelenmiştir. 

AMAÇ 

Betonarme elemanlarda beton ve çeliğin arasındaki uyum; kenetlenme ve yekpare davranışın sağlanması-
na bağlıdır. Özellikle tekrarlı yükler altında iyi kenetlenmemiş ve beton-çelik arasındaki uyumu tam olarak 
sağlanmamış betonarme elemanlarda sıyrılma ve kaymalar söz konusu olacaktır. Bu çalışmanın amacı; farklı 
beton mukavemetlerindeki deprem gibi tekrarlanan yüklere bağlı nervürlü donatının aderansın da yorulma 
meydana getirip getirmeyeceği ve beton mukavemetinin bu yorulma üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.

KAPSAM 

TS 500’de, betonarme bir yapı elemanının gerektiği gibi davranabilmesi için donatının betona kenetlenmesini 
zorunlu kılmaktadır. Aderansın tam olarak sağlanabilmesi için büyük oranda kenetlenme boyu, kesitteki donatı 
çubuklarının betonlama sırasındaki konumuna bağlıdır.  Herhangi bir betonarme kesitinde, donatının öngörü-
len çekme veya basınç gerilmesini güvenle taşıyabilmesi için her iki yönde yeterli kenetlenme boyuna sahip 
olması gereklidir. 

Betonarme donatısı-beton aderansına yönelik statik ve dinamik yükler altında yapılmış çok sayıda çalışma;  
donatı kenetlenme boyu, donatı çapı, donatı türü, çimento türü, beton karışımı, beton katkı maddesi, farklı da-
yanımdaki beton, beton örtü kalınlığı, gövde sarma donatısı miktarı, en büyük agrega tane çapı, farklı genlik-
teki tekrarlı çekme yükleri, yüzey yükleme açıları, gerilme hattı yönü, deney elemanında oluşturulan çentikler, 
farklı kür şartlarına gibi parametrelere bağlı olarak aderansın etkisini araştırmıştır[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
ve 16]. 

Bu çalışma; farklı beton mukavemetlerinin tekrarlı yükler altında nervürlü donatı aderansında meydana geti-
receği muhtemel yorulmanın etkisini araştırmaktadır.

YÖNTEM

Deney Numuneleri

Aderans dayanım deneylerinde kullanılmak üzere, her beton grubu için 6 adet (3 statik, 3 dinamik) olacak 
şekilde toplam 48 adet 60x150x150mm (2,36x5,90x5,90 in) boyutunda prizmatik beton numunesi hazırlan-
mıştır. Bu numunelerde toplam uzunluğu 160 mm (6,30 in) olan Ø8’lik donatılar kullanılmıştır. Bu donatıların 
her biri, 60 mm (2,36 in) uzunluğundaki kısmı beton içerisinde kalacak şekilde numunelere yerleştirilmiştir.   
Basınç dayanım deneylerinde kullanılmak üzere, her beton grubu için 3 adet olmak üzere toplam 24 adet 
150x150x150mm (5,90x5,90x5,90in) boyutunda küp beton numunesi hazırlanmıştır. Prizmatik ve kübik tüm 
numuneler 28 gün 23 ± 2°C’ de (73±4°F) kür havuzunda bekletilmişlerdir.



1163

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Malzeme Özellikleri

Numunelerde BAŞTAŞ Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Ankara Elmadağ tesislerinde üre-
tilen TS EN 197–1 standardına uygun CEM I 42,5 N çimentosu kullanılmıştır. Bu çimentonun bazı fiziksel ve 
kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Beton karışımında, TS 706’ya uygun dağılıma sahip, maksimum 
tane çapı 30 mm (1,18 in) olan agrega kullanılmıştır. Karışımlarda kullanılan kırmataş agregası; ince, orta 
ve iri agregalar olup, sırasıyla 0-3 mm (0-0,12 in), 7-15 mm (0,28-0,59 in) ve 15-30 mm (0,59-1,18 in) tane 
boyutundadır. Beton karışımlarında Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. firmasının üretimi olan Sikament-MR 50W 
orta akışkanlaştırıcı beton katkısı kullanılmıştır. Lignin polimeri esaslı kimyasal katkının yoğunluğu 1,18 kg/lt 
(0,042 lb/in3) olup, numunelerde kullanılan değişik beton karışım oranları Tablo 2’de verilmiştir. Deneylerde 
TS 708 standardına uygun 8 mm’lik (0,31 in) nervürlü donatı kullanılmıştır.

Tablo 1. Kullanılan Çimentonun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fi
zi

ks
el

 Ö
ze

lli
kl

er

Blaine (İncelik), cm2/gr (in2/lb) 3566 (250700)

Özgül Ağırlık, gr/cm3 (lb/in3) 3,12 (0,112)

İncelik 40 Mikron), % 14

İncelik (90 Mikron), % 1

Priz Başı, dakika 156

Priz Sonu, dakika 239

Hacim Genleşmesi, mm (in) 1 (0,040)

Dayanım (2 Gün) N/mm2 (ksi) 22,1 (3,21)

Dayanım (7 Gün), N/mm2 (ksi) 36,5 (5,29)

Dayanım (28 Gün), N/mm2 (ksi) 47,7 (6,92)

K
im

ya
sa

l 
Ö

ze
lli

kl
er

MgO, (%) 2,09

SO3, (%) 3,30

Cl, (%) 0

Na2O, (%) 0,36

K2O, (%) 0,70
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Tablo 2. Beton Karışım Oranları

Karışım Çimento
 kg/m3 (lb/yd3)

Su
 kg/m3 (lb/yd3)

İnce Agrega
 kg/m3 (lb/yd3)

Orta Agrega
kg/m3 (lb/yd3)

İri Agrega
 kg/m3 (lb/yd3)

Katkı
 kg/m3 (lb/yd3)

1 110 (185) 152 (256) 1060 (1785) 428 (721) 550 (926) 2 (3)

2 130 (219) 162 (273) 1044 (1758) 422 (711) 542 (913) 2 (3)

3 150 (253) 170 (286) 1030 (1735) 415 (699) 535 (901) 2 (3)

4 200 (337) 175 (295) 990 (1667) 405 (682) 515 (867) 2 (3)

5 220 (370) 180 (303) 980 (1650) 400 (674) 510 (859) 2 (3)

6 240 (404) 185 (312) 970 (1633) 390 (657) 510 (859) 2 (3)

7 270 (455) 190 (320) 960 (1617) 380 (640) 500 (842) 2 (3)

8 290 (488) 190 (320) 945 (1591) 380 (640) 495 (834) 2 (3)

Deneylerde kullanılan beton karışımlarının basınç dayanımları, TS EN 12390–3 standardına uygun şekilde 
(Şekil 1) ve 2000 kN kapasiteli otomatik kontrollü pres kullanılarak (Şekil 2) yapılan testlerle belirlenmiştir. 
Bu testlerden elde edilen basınç dayanımları ve her karışım için elde edilen ortalama basınç dayanımı değerleri 
Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3. Ölçülen Basınç Dayanım Değerleri

Karışım
Mukavemet MPa (ksi)

Numune 1 Numune 2 Numune 3 Ortalama

1 2,62 (0,38) 3,18 (0.46) 3,08 (0,45) 2,96 (0,43)

2 4,48 (0,65) 4,32 (0,63) 4,46 (0,65) 4,42 (0,64)

3 6,04 (0,88) 6,36 (0,92) 6,44 (0,93) 6,28 (0,91)

4 13,14 (1,91) 13,10 (1,90) 13,27 (1,92) 13,17 (1,91)

5 15,09 (2,19) 15,17 (2,20) 15,16 (2,20) 15,14 (2,20)

6 16,35 (2,37) 16,63 (2,41) 16,40 (2,38) 16,46 (2,39)

7 20,11 (2,92) 20,67 (3,00) 20,21 (2,93) 20,33 (2,95)

8 32,72 (4,75) 33,25 (4,82) 33,18 (4,81) 33,05 (4,79)
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Şekil 1. Beton Presi Şekil 2. Aderans Deneyi İçin Hazırlanmış  
Küp Numuneler

Deney Düzeneği ve Prosedürü

Aderans deney numuneleri, 28 gün kür havuzunda bekletildikten sonra statik çekme ve dinamik yorulma 
deneylerine tabi tutulmuştur. Deneyler, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekanik Laboratuarın-
da 100 kN kapasiteli Instron 8516 model üniversal (çekme-basma) test cihazı ile yapılmıştır (Şekil 3). Bu 
deneysel çalışmaya özgün tasarlanmış, çelik çekme kalıbı, yükün dengeli olarak etkimesini sağlamak için 
çekme çenesine tam ve ortalayacak şekilde tutturulmuştur. Statik deneylerde makinenin hızı 3mm/dk olacak 
şekilde sabit tutulmuştur. Dinamik deneylerde uygulanan sinüzoidal yükün frekansı, beton karışımı 1, 2 ve 3 
olan numuler için 0.5 Hz. olarak ve diğer numuler için 1 Hz. olarak sabit tutulmuştur. Bütün numulere 100 
tekrarlanan yükleme yapılmıştır. Dinamik deneylerde, yük eğrisindeki minimum yük 1 kN olarak, maksimum 
yük ise statik çekme deneylerinde aynı beton grubu için elde edilen ortalama sıyrılma yükünün %90’ı olarak 
alınmıştır. Yorulmanın aderansa etkisinin tespiti için, dinamik yorulma deneyleri sonrası numuneler statik çek-
me deneyine tabi tutulmuş ve dinamik deneylere tabi tutulan ve tutulmayan numunelerin sıyrılma kuvvetleri 
arasındaki farklar tespit edilmiştir.

            

Şekil 3.  Aderans Deney Düzeneği ve Çekme Kalıbı
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BULGULAR

Yalnızca statik çekme-çıkarma deneyine tabi tutulan numunelerdeki donatıların sıyrılma yük-deformasyon 
eğrileri Şekil 4’de verilmektedir. Bu numunelerin her birinde, uygulanan yük belirli bir değere ulaştığında 
önce donatının sıyrıldığı ve daha sonra betonda çekme çatlağı oluştuğu görülmüştür. Şekil 4’de görüldüğü gibi, 
donatıyı çevreleyen betonun basınç dayanımı arttıkça donatının sıyrılma yükü de artmaktadır. Bu çalışmada, 
beton basınç dayanımı ile sıyrılma yükü arasındaki ilişkiyi belirlemek için doğrusal olmayan regresyon modeli 
(Şekil 5) kullanılarak dinamik yorulma deneyine tabi tutulan ve tutulmayan numuneler için sırasıyla aşağıda 
verilen denklemler elde edilmiştir:  

5463,01195,10181,0 2
max +⋅+⋅−= ckck ffP  (2)

4551,00757,10169,0 2 +⋅+⋅−= ckckdin ffP  (3)

Bu denklemlerde, fck betonun karakteristik basınç dayanımı; Pmax sadece statik çekme deneyine tabi tutulan 
numunelerin ortalama sıyrılma yükü ve Pdin dinamik yorulma deneyi sonrası statik çekme deneyine tabi tutulan 
numunelerin ortalama sıyrılma yüküdür. 

Şekil 4. Statik Deneylerde Donatıların Sıyrılma Yük- Deformasyon Eğrileri

Dinamik yüklemeye tabi tutulan ve tutulmayan numunelerin statik çekme deneylerinden elde edilen sıyrılma 
yük değerleri, dinamik olarak yüklenen numunelerin statik sıyrılma yükünün (Pdin), yalnızca statik çekme de-
neyi uygulanan numunelerin sıyrılma yüküne (Pmax) oranı ve bu iki yük değeri arasındaki yüzde farklar Tablo 
4’te sunulmaktadır. Bu tabloda verilen Pmax ve Pdin değerleri, her beton karışımı için test edilen üç numunenin 
deney sonuçlarının aritmetik ortalaması olup, bu üç deney sonucunun yüzde varyasyon katsayıları (% VK) da 
tabloda verilmektedir. 
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Şekil 5. Beton Basınç Dayanımları – Ortalama Sıyrılma Yükleri Arasındaki  
Regresyon Modelleri

Tablo 4. Yapılan Statik ve Dinamik Yükleme Deneyleri ile İlgili Sonuçlar

Karışım Sıyrılma Kuvveti kN (kips)

maxP
Pdin

max

max%
P

PP din−Statik Çekme 
Deneyleri

Dinamik Yükleme 
Sonrası Statik Çekme 
Deneyleri

Ortalama, 
Pmax

% 
VK*

Ortalama, 
Pdin

% VK

1 3,00 (0,67) 6,9 2,82 (0,63) 1,8 0,94 6

2 5,02 (1,13) 1,4 4,73 (1,06) 1,1 0,94 6

3 8,98 (2,02) 0,8 8,52 (1,91) 0,0 0,95 5

4 12,11 (2,72) 0,9 11,62 (2,61) 0,6 0,96 4

5 13,35 (3,00) 0,4 12,87 (2,89) 0,0 0,96 4

6 14,01 (3,15) 0,4 13,56 (3,05) 0,6 0,97 3

7 14,83 (3,33) 0,7 14,50 (3,26) 0,8 0,98 2

8 18,08 (4,06) 0,3 17,87 (4,02) 0,5 0,99 1

* Varyasyon Katsayısı
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Tablo 4’te de görüldüğü üzere, her beton basınç dayanımı için Pdin,  Pmax’tan küçüktür. Bu da dinamik yükleme 
sonucu yorulma etkisi ile aderans kuvvetinin azaldığını göstermektedir. Yorulmaya bağlı olarak ortaya çıkan 
adreans kaybı betonun mukavemeti arttıkça azalmaktadır. Tablo 4’ün son sütunu incelendiğinde, dinamik yük-
leme sonucu statik sıyrılma yükünde oluşan kaybın 1 ve 2 nolu karışımlarda % 6 iken, beton dayanımı arttıkça 
bu kaybın azaldığı ve en yüksek dayanımlı beton grubunda (Karışım 8) %1’e kadar düştüğü görülmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, dinamik yükleme deneylerinde tekrarlanan yük için üst seviye 0.90.Pmax olarak 
alınmıştır. Uygulanan bu dinamik yük seviyesinde bile Pdin ile Pmax arasındaki farkın %6’ının altında kalması, 
dinamik yükleme esnasında ve dinamik deneyler sonrası yapılan statik çekme deneylerinde malzemede göçme 
olmadığını ve statik çekme deneylerinde donatının malzemede göçme olmaksızın sıyrıldığını göstermektedir.    

SONUÇ

Bu çalışmada, sekiz farklı beton karışımıyla hazırlanan numuneler üzerinde yapılan statik ve dinamik yükle-
me deneyleri sonucu, nervürlü donatı aderansında yorulma olup olmadığı araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

•	 Deprem gibi tekrarlanan yükler altında betonarme donatısınının aderansı yorulmakta ve donatının beton-
dan sıyrılma yükünde azalmalar meydana gelmektedir.

•	 Dinamik yükleme sonucu ortaya çıkan aderans kaybı ve bu kaybın sebep olduğu sıyrılma yükündeki dü-
şüş, beton mukavemetinin artmasıyla azalmakta ve ihmal edilebilecek seviyelere düşmektedir.

•	 Dinamik yükleme, malzemede herhangi bir göçmeye neden olmamakta, dinamik yükleme sonrası uygula-
nan statik çekme deneylerinde donatı malzemede göçme olmaksızın betondan sıyrılmaktadır.

Bu çalışamaya ilave olarak; tekrarlanan yüklerin donatı aderansının yorulmasına etkisi, yüksek dayanımlı 
betonlar ve hafif betonlarda incelenebilir. Ayrıca gelecek çalışmalarda, bu çalışmada uygulanan sabit frekanslı 
sinüzoidal yükleme yerine farklı yükleme tipleri kullanılarak, donatı aderans yorulması üzerinde dinamik yük-
leme özelliklerinin ve dinamik yükün genliğinin etkileri incelenebilir.  
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SOSYAL KONUTLARIN ENERJİ YENİLENMESİNDE KAYNAK GELİŞTİRİLMESİ

Murat KORKMAZ

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma çok aileli konutların yenilenmesine, özellikle de 1950-1970 arası sosyal konutların yenilenme-
sine odaklanmaktadır. Ülkede tahmini 600.000 sosyal konut birimi bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı 
1979’da ulusal bina yönetmelikleri dikkate değer ölçüde sıkılaştırılmadan inşa edilmiştir. Bu nedenle, bu özel 
tipolojiye değinerek inşaat sektöründeki toplam enerji tüketimini azaltmak için belirlenmiş bir potansiyel var-
dır. Enerji optimizasyonu ihtiyacı, sosyal konut stokunun güncellenmesi için yaygın bir ihtiyaç ile örtüşüyor. 
Peki, “enerji yenilemesi” ile ne demek istiyoruz? Konu son yıllarda iklim değişikliğine genel odaklanılması 
nedeniyle büyük ilgi gördü (Havelund 2011: 8) ve çeşitli anlamları kapsıyor. Bu, sosyal konutların enerji yeni-
lemesinde yer alan tipik eylemlere de genel bir bakış içeren bu metnin sonraki bölümlerinin konusu olacaktır. 
2010 yılında Yapı Enstitüsü, mevcut bina kütlesinin yenilenmesinin 2050 yılında karbon nötr bir toplumun 
genel hedefine nasıl katkıda bulunabileceğine dair üç senaryo ortaya koydu. Bu tür azalmalar, yapılı çevrenin 
algısını dramatik olarak etkileyecektir (Acre ve Wyckmans 2015) (Maden ve ark.2015) (Hvejsel ve ark.2015). 
Bir örnek, ilave bir mekanik havalandırma sisteminin bir alanın yüksekliğini nasıl etkilediği, dolayısıyla algı-
lanan uzamsallığı ve gün ışığına erişimi potansiyel olarak etkileyebileceği olabilir. Alternatif olarak, eklenen 
bir dış yalıtım katmanının, bir binanın komşularına deneysel tutarlılığını kültür-tarihsel bakış açısından nasıl 
olumsuz etkileyebileceği. Enerji yenilemesinin diğer yolu, fiziksel çevrenin çağdaş konut ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak için yeniden tasarlanabilmesi durumunda yeniden düşünme fırsatı olabilir. Örneğin, termal zarfı 
özel açık alanlara daha iyi erişim sağlayan veya yeniden yalıtım nedeniyle duvarın ek derinliğini kullanarak 
daha samimi pencere nişleri sağlayan bir şekilde değiştirerek.

Anahtar Kelimeler: Konut, Yenileme, Kaynak, Enerji, 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Acre ve Wyckmans’a göre “… konutların enerji yenilemesinde yer alan paydaşlar tarafından mekansal kalite 
gibi teknik olmayan boyutların potansiyeline dikkatsizlik, bina sakinlerinin enerji yenilemesine karşı duyarlı-
lığını artırma fırsatını kaçırıyor” (Acre et al 2015).

Ayrıca, mekansal kalite potansiyeline dikkatsizliğin, değere statik bir şey olarak bakmadığımız, ancak binanın 
topluma nasıl değerli kalabileceğine odaklandığımız uzun vadeli sürdürülebilir bir çözümü güvence altına 
alma fırsatını kaybettiği iddia edilebilir.

Bu nedenle, eğer enerji tasarrufu mevcut kullanıcılara değer kaybetmekten ziyade son kullanıcılara katma de-
ğer sağlayacak şekilde gerçekleştirilecekse, teknik olarak motive edilen yenilemelerin mekansal sonuçlarını ve 
potansiyellerini dile getirmek acil bir konudur. Bina kütlesini daha enerji verimli olacak şekilde dönüştürmenin 
zorluğu, yalnızca ayrı teknik geliştirme ve yenilik değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve iyileştirilmiş refah 
arasındaki sinerji potansiyelini ifade etmek için bütünsel bir yaklaşım ve mimari stratejilerin geliştirilmesi 
anlamına gelir.

Bununla birlikte, son araştırmalar, çağdaş enerji yenileme uygulamasında sosyal ve kültürel değerlere sınırlı 
ilgi olduğunu belirlemiştir. 2015 yılında Madsen ve meslektaşları, bina yenileme endüstrisi ile ilgili sekiz de-
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ğerlendirme metodolojisi üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yürüttüler (Madsen ve ark. 2015). Araştırmacılar, 
her bir metodolojide ortaya konan metrikleri ve bu metriklerin nasıl sıralandığını karşılaştırdı. Araştırmaya 
dayanarak, yazarlar teknik, ölçülebilir değerlere açık bir vurgu yapmış ve bütüncül bir yaklaşımı güvence 
altına almak için gelecekteki değerlendirmelere nitel sosyo-kültürel değerlerin dahil edilmesi gerektiğini sa-
vunmuşlardır (Madsen vd. 2015: s.39). 

Mimari Dönüşüm İçin Sanatsal Değerlendirme Metodolojileri ”. Yenileme endüstrisi ile ilgili sekiz değerlen-
dirme metodolojisinin gözden geçirilmesine dayanarak, teknik girişimlerin algılanan mekansal kalite üzerin-
deki etkilerini ele almak söz konusu olduğunda, genel bir zorluk belirlenmiştir.

Fakat buna nasıl yaklaşılmalı? Bir öneri “Arkitektur Energi Renovering” [Mimari Enerji Yenileme] yayınında 
sunulmuştur. Bu yayında yazarlar, enerji tüketimi, iç mekan iklimi ve “gelişmiş mekansallık” ile ilgili yön-
lerle bütünsel olarak çalışmak için bir tasarım kılavuzu önermektedir (Marsh ve ark. 2013). Biçim, bu çalış-
manın yazarlarına yenileme projelerinin erken aşamalarında karar desteği olarak büyük bir gücü temsil eden 
danışmanları uygulamak için uygulamalı bir rehber sağlar. Bununla birlikte, “geliştirilmiş mekansallık” gibi 
daha “yumuşak” temaları vurgularken, yayın terimlerin sınırlı detaylandırılmasını sunmaktadır (Marsh ve ark. 
2013).

Peters (2015) doktora tezinde modern konut dönüşümüne yönelik mimari stratejileri araştırmaktadır. Yenile-
melerin aşağıdaki üç hususu dikkate alması gerektiğini savunuyor: ‘iyileştirilmiş gün ışığı koşulları’, ‘iyileşti-
rilmiş veya yeni mekansal deneyimler’ ve ‘dış mekanla olan bağlantıyı yeniden değerlendirme’ (Peters 2015). 
Savaş sonrası sosyal konutların gelecekte yenilenmesi için değerli bir ilham paleti sağlayan diğer sürdürülebi-
lirlik hedeflerinin yanı sıra bu temalarla nasıl çalışılacağına dair en iyi uygulama örnekleri sunuyor. Bununla 
birlikte, ‘iyileştirilmiş ya da yeni mekansal deneyimler’ ile ilgili temalar hala oldukça yaygındır ve bu nedenle 
nicel parametrelerin yanı sıra disiplinlerarası değerlendirmelerde doğrudan operasyonel hale getirilmesi zor 
görünmektedir.

Bu makalenin yazıldığı tarihte, yenileme alanı ile ilgili yeni karar destek ve değerlendirme yöntemleri gelişti-
rilmektedir. Araçlar, programlarının bir parçası olarak kalitatif değerleri de dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu, 
bunun nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmalara yol açar. Elimizdeki konuyu özetlemek için, Madsen ve meslek-
taşlarının “… bilgi toplama ve geliştirmede büyük bir zorluk olduğunu, bu durumda yumuşak, nitel değerleri 
[binada yenileme], bunları nicel veriler olarak eşit şartlarda ele almak için ”(Madsen ve diğerleri 2015: 39 - 
yazarlar tarafından tercüme edilmiştir). 

Araştırma projesini uygulayıcılarla tartışırken bazen belirli yenileme vakalarına atıfta bulunurken “bu bir ener-
ji yenilemesi değildir” gibi ifadelerle karşılaştım.

Bu sadece çağdaş yenileme projelerinin karmaşıklığını desteklemektedir. Yenileme nadiren bir binanın enerji 
tüketiminin azaltılması ile ilgili “sadece” dir (Thomsen ve ark. 2012: 13). Sosyal barınma söz konusu oldu-
ğunda bu durum böyle değildir. Yenilemeye başlamanın başlangıç   noktası, sosyal rehabilitasyon ve yapısal 
konular kadar çeşitli hedefleri kapsayan durumdan duruma farklı olabilir (Bjørn, 2015) (Bech-Danielsen 2012: 
54). Hükümet tarafından yönetilen fiziksel yenileme için sübvansiyon planları nedeniyle, mali destek yalnız-
ca fiziksel hasarlar veya yapısal hatalar belgelenebiliyorsa sunulur. Bu nedenle, tüm yenileme çalışmaları, 
binayı teknik ve yapısal açıdan korumak için hangi girişimlerin uygulanması gerektiğini belirten bir uzmanın 
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raporuyla başlar (Bech-Danielsen 2012: 54). “Enerji tüketimi” sübvansiyon programının bir parçası olarak 
belirtilmektedir. 

Bu nedenle, bir sosyal konut projesinin yenilenmesine başlanırken enerji optimizasyonu birincil endişe olarak 
belirtilemez. Bununla birlikte, bina stoğunu geleceğe kanıtlama çabasının her zaman ayrılmaz bir parçasıdır 
ve 2050 hedeflerine ulaşacaksak daha da önemli bir rol oynayacaktır. Sosyal konutların yenilenmesini motive 
eden endişelerin karmaşıklığı, yalnızca bütünsel bir yaklaşımın önemini vurgulamaktadır.

Fiziksel çerçevenin yerleşim alanlarının sosyal yaşamı için önemli olduğunu ancak belirleyici olmadığını 
belirtmek önemlidir (Bech-Danielsen 2012: 53). Bu nedenle, sosyal dönüşüm alanlarında çalışırken fiziksel 
dönüşüm her zaman sosyal çabalarla birleştirilmelidir. Bu, fiziksel dönüşüme odaklanan doktora kapsamının 
ötesindedir, ancak yerleşim alanlarını yeniden düşünmek için tüm çabaların her zaman ayrılmaz bir parçası 
olmalıdır.

Çalışma devlet tarafından finanse edilen ulusal araştırma projesi REVALUE (enerji yenileme ve yapılı çev-
renin dönüşümü ile değer yaratma - fayda ve mimari değerin modellenmesi ve doğrulanması) kapsamında 
yürütülmektedir.

Yukarıda, çalışmanın bağlamını açıkladık. Çalışma, iklim sorunlarına nasıl yanıt verileceği konusunda devam 
eden tartışmalara girmektedir; Enerji yenilemeleri, inşaat endüstrisinin enerji tüketimini azaltmaya ve CO2 
nötr bir toplumun hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için önemli bir potansiyele sahiptir.

Proje özellikle savaş sonrası sosyal konutların yenilenmesiyle ilgili zorluklara odaklanıyor. Bu binaları enerji 
verimliliği açısından “geleceğe hazır hale getirmek”, mevcut yapılı çevrede köklü değişiklikler yapılmasını 
içerir. Proje, bu ilişki hakkındaki farkındalığın artırılmasına ve bu farkındalığın enerji verimliliği ile iyileştiril-
miş refah arasındaki sinerjiler için potansiyelleri tanımlamak, ifade etmek ve değerlendirmek için bir kaldıraç 
olarak kullanılmasına odaklanmaktadır.

SONUÇ 

Çalışma sonunda konut bağlamında refahı ele aldık ve edebi referanslara dayanarak, fiziksel yaşam ortamının 
sakinlerin refahını hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkileyebileceğini önermiştik. Aynı şekilde, fiziksel 
çerçeve toplam refahımızı etkileyen birkaç faktörden sadece biri olduğu için fiziksel çevrenin sınırlamalarını 
kabul etmek önemlidir.

Genel düzeyde konutlarla ilgili refahı ele aldıktan sonra, sosyal konutların belirli bağlamını yakınlaştırmak 
önemlidir.

Tipolojiyi anlamak için aşağıdaki bölüm, terimin kısa bir açıklamasını ve savaş sonrası sosyal konut stokunun 
gelişimini ve ardından önerilen refah anlayışına göre mevcut zorluklar üzerine düşünceleri içermektedir.

Sosyal konut sektörü, uygun fiyatlı bir kirada kaliteli konut sağlamakla ilgilenmektedir. Sosyal konut, genel 
olarak, kar amacı gütmeyen bir şekilde işletilen sosyal konut kuruluşları tarafından inşa edilir ve işletilir. 
Landsbyggefond ”a göre…“ sosyal konut ”terimi üç farklı konut tipi için toplu bir tanımdır; sosyal aile ko-
nutları, yaşlılar için sosyal konutlar ve gençler için sosyal konutlar ”(Landsbyggefonden 2018b). Bu tez kap-
samında özellikle savaş sonrası sosyal konutlara odaklanıyoruz. Bu nedenle, sonraki paragraf bu dönemden 
itibaren sosyal konutların gelişimine genel bir bakış sunmaktadır.
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Sosyal konutların inşası birçok yönden başarılı oldu. Yeni sanayileşmiş üretim teknikleri, uygun fiyatlı kiralar 
temin eden seri üretime izin veren standardizasyona dayalı olarak tanıtıldı. Zamanın konutlarının çoğu, çağdaş 
standartlara kıyasla bile yüksek bir kaliteye sahipti. Ferah odalar, iyi organize edilmiş mutfaklar, iyi gün ışığı 
alan canlı odalar ve güneye doğru geniş balkonlar gibi özelliklerden bahsedilebilir (Bech-Danielsen, 2012: 52). 
Ancak, tamamlanmasından kısa bir süre sonra, zorluklar ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki iyi işleyen birkaç 
yerleşim yeri olduğuna dikkat etmek önemlidir. 

Çağdaş tadilatta enerji tasarrufu girişimleri ile refah arasındaki potansiyel sinerjileri ele alabilmek için tipo-
lojinin gelişimini anlamak ve mevcut zorlukları bağlamsallaştırmak önemlidir. Bu, kendi başına kapsamlı bir 
konudur. Bu nedenle, aşağıdaki kısa hesap adalet yapmaz. Bununla birlikte, umarız, her ikisini de teşvik etmek 
için enerji verimliliği ve refah arasındaki sinerjiyi sürdürmenin öneminin altını çizmektedir.

Sonuç olarak, konut içindeki ve çevresindeki fiziksel çevrenin, boyutları, şekli, tefrişatı, düzeni ve duyuları 
uyarma yolları ile konut sakinlerinin refahını etkilediğini tespit ettik.

Sosyal konut bağlamında, yapılı çevrenin dönüşümü yoluyla olumlu bir gelişmenin nasıl destekleneceğini 
düşünmek özellikle önemlidir.

Bu nedenle, yenileme işlemi sırasında paranızın karşılığını en iyi şekilde alabilmemizi sağlamak ve daha faz-
lasını güvence altına almak için eş zamanlı olarak enerji tasarrufu ve mevcut ve gelecek sakinler için refahı 
teşvik etme potansiyelleri için bariz bir durum sunar. 
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Tablo 1. Arz ve Talep Yönlü Göstergelerin Performansı

Tablo 2. Alternatif Öncü Göstergeler Endeksi
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Bu çalışmada sosyal konut sektörü bileşik öncü göstergeler çerçevesinde ele alınmıştır. Konut arzı ve konut ta-
lebine ilişkin mevcut göstergeler değerlendirilmiş, en iyi performansa sahip olan ÖNCÜKONUT endeksi oluş-
turulmuştur. Endeks inşaat üretimi ve maliyeti gibi arz yönlü değişkenlerin yanı sıra, talep odaklı değişkenleri 
de içermektedir. Endeksin referans seriyi öncüleme süresinin bir çeyrek olduğu ve referans seri devreleri ile 
oldukça yüksek korelasyona sahip olduğu görülmüştür. 

Öte yandan, Türkiye’de özellikle sosyal konut talebine ilişkin verilerin eksik veya henüz yakın bir tarihten beri 
derleniyor olması salt sosyal konut talebini gösteren bir öncü gösterge bulunması yönünde engel oluşturmak-
tadır. Ancak, sosyal konut talebine ilişkin verilerin birikmesiyle beraber, daha ileri bir tarihte, bu çalışmada 
kullanılan yöntemle sosyal konut talebine ilişkin alternatif bir öncü gösterge oluşturulmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Son olarak, mevcut konut stokunun daha sağlıklı biçimde izlenebilmesi için, sosyal konut 
projeleri ile TOKİ tarafından arz edilen sosyal konutlara ilişkin istatistiklerin oluşturulmasının talebin daha 
yakından takip edilmesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
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BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KULLANILAN LPG, CNG, BENZİN YAKITLARININ 
PERFORMANSA ETKİSİ

Süleyman ŞİMŞEK1, Erhan ÖZTÜRK2, Hatice ŞİMŞEK3,

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye 
2İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, İstanbul/ Türkiye 

3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ/Türkiye 
Öz: Gelişmekte olan teknoloji ve artış gösteren nüfus her geçen gün enerji ihtiyacını da açığa çıkartmaktadır 
ve bu ihtiyaç da insanları alternatif yakıt kaynaklarına yöneltmiştir. İlk tesisleri 19.y.y.’da Hindistan’da kuru-
lan biyogazın ülkemizdeki araştırma ve çalışmaları 1980’li yıllarda başlamıştır. Günümüzde ise, dünyadaki 
tesislerin %80’i Çin’de, %10’u ise Hindistan’da, Nepal’de ve Tayland’da bulunmaktadır. Avrupa’nın hayvan 
gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla 
üretim yapan ülke konumundadır. Genel olarak hayvansal, bitkisel ve evsel atıkların oksijensiz ortamda fer-
mantasyon işlemi ile üretilen ve yapısında büyük ölçüde metan ve karbondioksit gazı bulunduran biyogaz, 
yanıcı bir gazdır. Aydınlatmada, radyant soba gibi gazlı ısıtıcılarda ve elektrik üretiminde aktif olarak kullanıl-
maktadır. İçten yanmalı motorlarda ise, vuruntuyu düşürmesi sayesinde krank, piston ve bunların bağlantı nok-
talarındaki pimlerde oluşan aşınmayı ve bakım masraflarını düşürür ve çevreye verilen zararı önemli miktarda 
düşürür. Dizel motorlarla kıyaslanması durumunda ise gürültüyü azalttığı ve aynı şekilde daha çevre dostu 
olduğu görülmektedir. Bu deney kapsamında biyogaz, LPG, benzin ve dizel kullanımına göre egzoz-emisyon 
değerleri incelenip, grafikler halinde sunularak yorumlanmıştır. Deneyde 3.5 HP gücüne sahip, Techinipro 
marka bir jeneratör kullanılmıştır. Benzin yakıtının efektif veriminin, LPG ve CNG yakıtlarına göre ortalama 
olarak sırasıyla %36,84 ve %22,10 oranlarında daha fazla olduğu görülürken; LPG ve CNG yakıtlarının özgül 
yakıt tüketimlerinin benzin yakıtına göre sırasıyla %60,71 ve %65 oranlarında daha az olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Enerji, LPG, CNG, Benzin

1. GİRİŞ

Enerji ihtiyacında dışa bağımlı olmamız, ülkemizde bulunan biyokütle kaynaklarını etkili kullanamamamızdan 
kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda atık kapasitemiz oldukça yüksektir. Bu atıklar çevre kirliliğini önlenemez 
hale getirmektedir. Bu sebeple dünyada sıkça kullanılmaya başlanılan biyogazın ülkemizde de kullanılması 
için çalışmalara başlanmıştır [1, 2].

Biyogaz kullanımının tarihçesi Asurlulara dayanmaktadır. Asurlular ve sonrasında İranlılar banyo ısıtmasında 
biyogazı kullanmıştır. Kimyager Jan Baptista Van Helmont 17.y.y.’da organik atıkların çürümesinden sonra 
yanıcı bir gazın ortaya çıktığını bulmuştur. Ardından 1776 yılında, İtalyan fizikçi Alessandro Volta, çürümüş 
organik atık ve maddelerin miktarı ile ortaya çıkan yanıcı gaz miktarı arasında doğrusal bir artış olduğunu 
keşfetmiştir. 1808’de İngiliz kimyager Humphry Davy, inek dışkısının çürüdükten sonra ortaya çıkan gazda 
metan gazının olduğunu keşfetmiştir. İlk anaerobik çürüme tesisleri, 1859 yılında Hindistan’da kurulmuş ve 
biyogaz üretilmiştir [1, 3-6].

Atık suları topladıktan sonra arıtma işlemi yapan septik tank içerisinde oluşan biyogazın toplanıp Exeter şehri 
sokaklardaki aydınlatmalarda kullanılmasıyla anaerobik çürüme teknolojisi ilk defa 1895 yılında kullanılmış 
ve biyogazlar için bir dönüm noktası olmuştur. Mikrobiyoloji bilimindeki gelişmelerin etkisiyle 1930 yılından 
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sonra anaerobik çürüme özelliği olan bakterilerin ve metan üretimini etkileyen koşulların tespitine yönelik 
çalışmalara verilen önemde gözle görülür artışlar meydan gelmiştir. 1970’li yıllarda ekonomik sorunlardan 
ortaya çıkan petrol ve enerji krizleri biyogaz üretimine yönelik araştırmaları hızlandırmıştır. 1970 ile 1980 yıl-
ları arasında kapasite eksiklikleri ve yanlış tesis tasarımlarından dolayı birçok biyogaz üretim tesisinde yapım, 
bakım, işletme maliyetleri ve sorunlarından dolayı yeterli verim sağlanamamıştır [1, 3-6].

 Türkiye’de yerleşim bölgelerine, yaşam tarzına ve tüketilen besinlerin özelliklerine göre kişi başına 
düşen metan gazı üretim potansiyeli, yılda 10 ila 30 metreküp arasındadır. Ülkemizde biyogaz üretimi için 
araştırma çalışmalarını en yoğun biçimde 1980-1986 yılları arasında Ankara Köy Hizmetleri Araştırma Ensti-
tüsü yürütmüştür. Biyogaz üretimi için yapılması gerekenler ile ilgili birçok bilgi bu yıllarda elde edilmiştir. 
Yapılan araştırmalar, uygulamalar, eğitimler ve yayım çalışmaları sonucunda başarı sağlanmış ve önemli bir 
düzeyde bilgi birikimi elde edilmiştir. Biyogaz üretiminin ülkemizde başarılı olarak sürdürülebilmesi için daha 
pek çok konuda araştırma yürütülmesi gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu oldukça sı-
nırlı bir bilgi birikimine ulaşılmıştır. Ülkemizde biyogaz üretiminde artış sağlamak için tesislerin inşa edilecek 
bölgedeki koşullara göre yapılması, ucuz ve bölgeye özel izolasyon malzemelerinin kullanılması, biyogaz 
kullanım araç ve gereçlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılması, bitkisel atıklardan oluşan bi-
yogazın elde edilebilmesi için araştırma ve geliştirme yapılması, biyogaz tesislerinden çıkan gübrenin bitkisel 
üretime katkısı ve etkilerinin araştırma-geliştirme yapılması, çıkan gübrenin araziye taşınması ile dağıtımını 
sağlayıcı ulaşım ve aktarma sistemlerine yönelik geliştirme sağlanması, biyogazın çevre sağlığına ve hava 
kalitesine olan katkılarının araştırılması ve biyogaz üretim teknolojisinin kırsal alanlarda geliştirmelere katkı 
sağlayacağı ekonomik olanakların araştırılması gerekmektedir [1, 3-7].

1982 yılında Türkiye’nin biyogaz potansiyeli 2,8 ila 3,9 milyar metreküp arasında hesaplanmıştır. Daha sonra 
biyogaz hakkında, Ankara Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü’nde çalışma alanı sağlanmıştır. O tarihte, her 
ile üç adet, bölge merkezlerine ise beş adet biyogaz tesisi kurulumunun yapılması planlanmış ve işletmeye 
açılmıştır. Ayrıca biyogaz, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nca destek sağlanan bir 
yakıt türüdür [1, 3-6].

Türkiye’de toplam enerji üretiminde klasik biyokütle, odun ve tezek enerji üretiminin büyük bir çoğunluğunu 
sağlamaktadır. 1995 yılı verilerinde ortaya çıkan analizlere göre odunun %30, tezeğin ise %10 oranında toplam 
enerji üretimine katkısı bulunmaktadır. Fakat son yıllarda ormanlık alanların azalması ve hayvancılığa verilen 
önemin azalmasıyla, doğalgaz, kömür gibi ürünlerin ithaline ağırlık verilmesi sonucu bu oranlar azalmıştır [1, 
3-7].  

Fosil kaynakların hızla tüketilmesi insanlığı başka enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu enerji kaynaklarının 
arasında gaz yakıtlar önemli bir yere sahiptir. Bu gaz yakıtlar; hidrojen, sıkıştırılmış doğal gaz, LPG ve biyo-
gazdır. İçten yanmalı motorlarda kullanılan bu gazlardan LPG’nin fosil kaynaklı olması, hidrojenin kullanımı-
nın oldukça yüksek maliyetli olması ve sıkıştırılmış doğal gazın ise kaynak bakımından az olması kullanımı 
güçleştirmiştir. Ancak biyogazın sıkıştırılmış doğal gaz ile benzemesi ve aynı zamanda hayvansal ve bitkisel 
atıklardan üretilmesi kullanımını arttırmıştır. Yapılan çalışmalarda çift yakıtlı bir dizel motor biyogaz kullana-
rak çalıştırılabilmektedir. Aynı zamanda çevreci ve ekonomik olması biyogaz kullanımı için önemli sebepler-
dendir [8-11].

Biyogazlar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar, ısınma ve ısıtma, motor yakıtları, elektrik üretimi ve 
doğal gaza eklenmesi sonucu maliyet azaltma olarak örneklendirilebilir. Gelecekte kaynakların tükenmesi ile 
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daha da artacağı düşünülen biyogaz tesislerinin, aynı zamanda zararlı sera gazı çıkartmaması ile küresel ısın-
maya olumlu etki edeceği öngörülmektedir [9-12].

Biyogaz; genel olarak hayvansal, bitkisel ve evsel atıkların oksijensiz ortamda fermantasyon işlemi ile üretilen 
ve yapısında büyük ölçüde metan ve karbondioksit gazı bulunduran yanıcı bir gazdır. Biyogaz üretimi 4 aşa-
mada gerçekleştirilir; hidroliz fazı, asit üretim fazı, asetik üretim fazı ve metan oluşumu [4, 13-15].

Hidroliz fazında biyokütle içindeki protein, yağ ve karbonhidratlar daha küçük olan aminoasit, yağ asidi ve 
monosakkarite ayrışırlar. Bu küçük moleküllü bileşikler asidojeniz fazıyla laktak, etanol, bütirat, propinat gibi 
bileşiklere, daha sonra ise asetojeniz fazıyla asetik aside, karbondioksite ve hidrojene ayrışırlar [4, 13-15].

Biyogaz üretiminde yer alan 4 aşamanın tamamında bakteriler görev almaktadır. İlk olarak hammadde olan 
karbonhidratlar, proteinler ve yağlar fermantative ve hydrolytic bakterilerinin yardımıyla karbondioksit, asetik 
asit ve ana ürün olarak uçucu organik maddeye dönüşür. Sonrasında ise yağ asitleri, asit oluşturan bakteriler 
tarafından asetik asit ve hidrojene dönüşür. Son aşamada, metanı oluşturan bakteriler devreye girip biyogazı 
oluşturur. Metan bu aşamada iki farklı reaksiyonla oluşur. İlk aşamada %30 ikinci aşamada %70 metan üretimi 
oluşur [14, 16].

Biyogaz üretimi, zeminin altına kurulan giriş tankına organik atıkların doldurulmasıyla başlar. Giriş tankına 
doldurulan hammaddeler fermantöre iletilir. Fermantör, fermantasyon işleminin gerçekleştiği bölümdür. Fer-
mantördeki proteinler, karbonhidratlar ve yağlar bakteri etkisiyle karbondioksit, asetik asit ve uçucu organik 
maddelere dönüştürülür. Elde edilen uçucu yağ asitleri tekrardan bakterilerin de etkisi ile asetik aside ve hid-
rojene dönüştürülür. Son olarak metan gazına dönüşür. Metan gazı depolama tankında birikir ve fermantörde 
bulunan biyogaz çıkışından alınır, işlem sonunda artık maddeler fermantör artık çıkışından alınır ve başka 
tanka aktarılır. Bu ürün biyo-gübre olarak tekrar kullanılabilir [4, 13, 15].

Biyogaz üretimi yapılırken, fermantör bölümünde oksijen bulunmamalı, antibiyotik almış hayvanların atıkları 
üretim tankına alınmamalı, üretim tankındaki asit değeri 7.0-7.6 aralığında olmalı, fermantör sıcaklığ 35˚C ve 
56˚C aralığında tutulmalı, üretim tankındaki su oranı %50-%90 olmalı, üretim tankı karanlık tutulmalı, detar-
janlı olan atıklar üretim tankına alınmamalı, ortam içerisinde yeni bakterilerin oluşabilmesi ve büyümesi için 
gerekli miktarda oksijen bulunmalı, metan bakterileri için, substratta sirke asidi türünden organik asit konsant-
rasyonu ise 500-1500 mg/litre aralığında olmalı [17-19].
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Şekil 1 Anaerobik Çürüme ile Biyogaz Oluşumu [12]

Biyogaz ile hava 20’de 1 oranında iken ateşlendirilirse yüksek bir patlama oluşur. Gaz basıncı 5 santimetre su 
sütunu ile 20 santimetre su sütunu aralığında ise mutfak ocaklarında pişirme için uygun bir basınçtadır. Düşük 
verimli ev ve sokak lambaları yaklaşık 10 santimetre su sütunu ile çalışırlar. Fitilleri kısa sürede biter ve biyo-
gazın fitilin ucuna ulaşmadan önce hava ile doğru oranda karıştırılması önemlidir. Biyogaz ile çalışan ürünler-
de hidrojen sülfatın yoğuşması ile ürün üzerinde ürüne ve insan sağlığına zararlı, aşındırıcı asitler oluşur. Bu 
sebeple su ısıtıcıları, buzdolapları gibi insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek uygulamalarda tercih edilmez. 
Biyogazın aleve dönüştüğü yerlerin dökme demir veya yüksek yoğunluktaki emayeden üretilmesi gerekmek-
tedir. Biyogazın içeriğinde bulunan sülfat demir-oksit bir dizi filtreleme ile önlenebilir [16, 20].

Biyogazlı lambaların verimi %3’tür. 60 Watt’a denk gelen biyogaz lambaları, saatte yaklaşık 0,11 m3 ile 0,15 
m3 arası biyogaz/hava karışımı tüketmektedir. Verimi düşük olduğu için biyogaz doğrudan yakılarak aydınlat-
mada kullanılmaz. 1 m3 biyogazdan bir elektrik santrali (jeneratör) ile üretilen elektrik enerjisiyle 60 Watt’lık 
ampullerden 25 tanesi 1 saat yanabiliyorken, doğrudan yakılarak aynı Watt’ta 7 tane gaz lambası ancak kulla-
nılabilmektedir. Gazlı ısıtıcılarda (radyant soba), seramik kütle yaklaşık 600 ℃’ye geldiğinde ortam ısınmaya 
başlar. Bu tip ısıtıcılarda verim %95 civarındadır. Radyant sobaların çalışma basıncı 20 ve 80 bar arasındadır 
ve biyogaz harcaması yaklaşık olarak saatte 300 litredir [20].

Petrol ürünleriyle çalışmak için tasarlanmış bütün içten yanmalı motorlarda biyogaz kullanılabilir. Avrupa 
başta olmak üzere birçok ülkede otobüslerde, tarım araçlarında ve binek araçlarda dizel ve benzin yakıtlarına 
alternatif veya yardımcı yakıt olarak kullanılmakta ve çevre dostu olarak görülmektedir. Dizel motora oranla 
biyogazın yakıt olarak kullanıldığı motorlarda vuruntu ve buna bağlı çalışma sesleri, gürültüleri daha azdır. 
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Ayrıca biyogaz motorlarının egzoz gazı emisyonları ve NOx emisyonu, dizel motorların egzoz gazı emisyonu 
ve NOx emisyonundan daha düşüktür [11, 21].

İçten yanmalı motorlarda vuruntu, piston üst ölü noktaya gelmeden önce silindir içindeki yakıt-hava karışı-
mının erken patlaması anlamına gelmektedir. İstenmeyen basınç artışlarının kontrol edilmesi için sıvı yakıtlar 
kalitelerine göre sınıflandırılır. Vuruntu yatkınlığını belirlemek için kullanılan oktan ve setan sayıları yanında, 
gaz yakıtlarda da metan sayısı kullanılmaktadır. Metan ve biyogazın vuruntuları düşüktür. Metanın oktan sa-
yısı 120’dir. İçerdiği karbondioksit sebebiyle biyogazın oktan sayısı 100 civarlarındadır ve biyogaz motorları 
yüksek sıkıştırma oranlarında çalıştırılabilirler. Benzinde oktan sayısı 89 ile 98 arasında değişmektedir. Doğru 
hesaplamaların yapılması ve doğru ekipmanların kullanılması ve yakıt-hava karışımının doğru olarak ayar-
lanması durumunda, biyogaz kullanımı motorların vuruntuya bağlı krank, piston, rod ve bunların bağlantı 
noktalarındaki yataklarda ve pimlerde oluşan aşınmayı ve bakım masraflarını sıvı yakıtlara göre ciddi oranda 
azaltmaktadır [21].

Katı atıkların toplandığı yerlerde oluşan depo gazlarının çevreye verdiği zararlardan dolayı kontrol altına 
alınmaları gerekmektedir. Depo gazları ortadan kaldırılırken metan geri kazanılarak elektrik üretilmektedir. 
Ülkemizde depo gazından elektrik üretme tesisi ilk olarak Bursa’da daha sonra ise 2002 yılında İstanbul’da 
faaliyete geçmiştir [7].

Türkiye’de 2007 yılı itibariyle gerçekleştirilen ve yapımı tamamlanan biyokütle ve atık yakıt kaynaklı koje-
nerasyon tesisleri; 4 MW gücünde (7 GWh/yıl kapasiteli) Kemerburgaz (İstanbul) çöp gazı santrali, 5.2 MW 
gücünde (37 GWh/yıl kapasiteli) Köseköy (İzmit) çöp gazı santrali, 0.8 MW gücünde (6 GWh/yıl kapasiteli) 
Adana çöp gazı santrali ve 3.2 MW gücünde (22 GWh/yıl kapasiteli) Belka (Ankara) çöp gazı santralidir [22].

Çift yakıtlı motorlar dizel çevrimine göre çalışırlar. Bunlar özel olarak gaz yakılması için tasarlanmamıştır ve 
bu sebepten dolayı dönüşüm işlemleri uygulanmalıdır. Biyogaz, yanma havasına karıştırılır ve enjektör üze-
rinden yanma odasına püskürtülen tutuşturma yakıtı üzerinden ateşlenir. Tutuşturma hava/yakıtı oranı, eklenen 
esas yanıcı madde gücünün yaklaşık %2-%5 civarında olacak şekilde ayarlanmaktadır. Enjektörden püskür-
tülen tutuşturma yakıtının düşük miktarı yüzünden, enjektör memeleri yeteri kadar soğuyamaz ve bu nedenle, 
bunların karbonlaşması ve böylece daha çabuk tıkanması ve/veya aşınması tehlikesi bulunmaktadır. Çift yakıt-
lı motorlar da yüksek hava oranlarıyla çalışırlar. Aracın ağırlığı ve bulunduğu eğim gibi etkenlere göre motor 
yükü ayarlaması, aktarılan tutuşturma yakıtı oranının veya gaz miktarının gerekli değerler ile değiştirilmesi 
ile uyarlanır. Biyogaz beslemesinin durması durumunda çift yakıtlı motorlar saf tutuşturma yakıtı veya dizel 
yakıtı ile çalıştırılabilir. Yakıtlar arası geçiş seyir halinde iken ve hissedilmeden sağlanabilir. Tutuşturma yakıtı 
olarak EEG uyarınca sadece kolza metil esteri veya diğer kabul görmüş biyokütleler gibi rejeneratif tutuşturma 
yakıtları kullanılabilir. Fakat motor üreticilerinin taleplerine uyulmalıdır [23].

Türkiye’de Temsa, BMC, MAN, Mercedes, Otokar, Karsan-Bredamenarinibus markalarının öncelikli olarak 
toplu taşımaya uygun CNG ve mazotun kullanıldığı çift araçlar üretmektedir. Üretilen bu araçların başta İstan-
bul, Kocaeli, Ankara, Kayseri gibi belediyelerce toplu taşımada kullanımına, hava kirliliğini önlemek ve yakıt 
giderlerini azaltmak amacıyla, başlanmıştır [24, 25].

Benzin, metandaki oktan sayısının biyogaza göre çok daha düşük olmasından dolayı biyogaz yakıtı kadar 
motoru yüksek sıkıştırma oranıyla çalıştıramamaktadır. Bunun sonucunda ise motorun aşınmasını, vuruntuyu 
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ve masraflarını arttırır. Bu da biyogazın tam yağlama, vuruntuya sebep olmama ve çevre dostu olma gibi, daha 
önce bahsedilen özelliklerinin ön plana çıkmasını sağlamaktadır [20].

2. MATERYAL – METOT 

Alternatif yakıtlar ve deneyde kullanılan yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri 1, 2 ve 3 numaralı tablolar-
da verilmiştir.

Tablo 1. LPG ve CNG Yakıtlarının Teknik Özellikleri [25].

Özellikler Birim LPG CNG Benzin

Bileşim oranı 
(kütlesel)

- %16 Propan 
%84 Bütan

%100 Metan -

Alt ısıl değer MJ/m3 102.5 35 31,98

Alt ısıl değer MJ/kg 47.6 48.82 42.6

Yakıtın 
yoğunluğu

kg/m3 2.15 0.717 0.727

Teorik hava 
miktarı (kütlesel)

kg hava/ kg yakıt 16.48 15.95 -

Teorik hava 
miktarı 
(hacimsel)

m3 hava/ m3 yakıt 29.79 9.62 -

CNG yakıtı tutuşma riski en az olan yakıttır. Gaz/hava karışım oranı hacimsel olarak %5–%15 arasında oldu-
ğunda tutuşabilir. Benzin içerisinde yüksek sayıda hidrokarbon bulunduran bir yakıttır. İçerisinde kükürt (S) 
ve azot (N) bulundurmasından dolayı LPG ve CNG ye göre çevreye daha zararlı bir yakıt diyebiliriz. Temel 
özelliklerinden bahsettiğimiz yakıtların egzoz emisyon değerleri, özgül yakıt tüketimi ve gücü hakkında öl-
çümler yapılarak deney sonuçlarına ulaşılması amaçlanmaktadır. Deneyde 3.5 HP gücünde, tek silindirli, hava 
soğutmalı, LPG, CNG ve benzin kullanımlı Techinipro 558393 motoru kullanılmıştır. Motorun özellikleri 
Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Deneyde Kullanılan Motorun Özellikleri.

TECHINIPRO 558393

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

AC Nominal Güç (kW) 2.5 KW

Maksimum Güç (kW) 2.8 KW

AC Nominal Akım 10

Voltaj (V) 230 V

Frekans (Hz) 50

Güç Faktörü 0.8

Yakıt Tüketimi (L/sa) 1,1

Gürültü Seviyesi (dB(A)) 76

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.) 3000

Güç (Hp) 3.5

Silindir Hacmi (mL.) 196

Yakıt Türü Benzin, LPG, CNG

Yağ Kapasitesi (L.) 0,6

Yakıt Tank Kapasitesi (L.) 15

Start Şekli Elektrikli, Elle İşletilen

Ağırlık (kg.) 40

Şekil 2 Deney Düzeneğinin Genel Görünüşü
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3. DENEYLER

Şekil 1 Efektif Verim Analizi 

Şekil 1’de LPG, CNG ve benzin yakıtlarının farklı motor yüklerinde efektif verim oranları verilmiştir. Benzin 
yakıtının LPG ve CNG yakıtlarına göre ortalama olarak sırasıyla %36,84 ve %22,10 oranlarında daha verimli 
olduğu görülmüştür. 

Şekil 2 Özgül Yakıt Tüketimi Analizi 

Şekil 2’de motor devrine bağlı olarak farklı yakıtların özgül yakıt tüketimlerinin değişimi görülmektedir. Tüm 
yakıtlar için minimum özgül yakıt tüketimi 2000 Watt motor yükünde görülmüştür. 2000 Watt motor yükünde 
LPG ve CNG yakıtlarının kullanımı ile özgül yakıt tüketiminde benzine göre sırasıyla %60,71 ve %65 azaldığı 
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görülmüştür. Özgül yakıt tüketimindeki bu azalış LPG ve CNG yakıtlarının ısıl değerinin benzine göre daha 
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

4.  SONUÇ

Günümüzde enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlı olmamız ve çevre kirliliğinin azalması gibi konu-
lara çözüm arayışlarımızdan dolayı, doğal ve alternatif kaynaklara daha fazla önem verilmesi gerekliliği daha 
çok gün yüzüne çıkmaktadır. Benzin yakıtına karşı alternatif olarak incelediğimiz LPG ve CNG yakıtları tek 
silindirli, hava soğutmalı ve 3.5 HP gücünde bir motor kullanılarak, efektif verimleri, özgül yakıt tüketimleri 
incelenmiştir. 

Benzin yakıtının efektif veriminin, LPG ve CNG yakıtlarına göre ortalama olarak sırasıyla %36,84 ve %22,10 
oranlarında daha fazla olduğu görülürken; LPG ve CNG yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinin benzin yakıtına 
göre sırasıyla %60,71 ve %65 oranlarında daha az olduğu görülmüştür.

KAYNAKLAR

ŞENOL, H., et al., Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen 
Bilimleri Dergisi, 2017. 6(2): p. 81-92.

Ardıç, İ., F. Taner, and M. Çiftlikköy, Biyokütleden Biyogaz Üretimi, I: Anaerobik Arıtımın Temelleri. Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, YEKSEM, 2005: p. 19-21.

Ozcan, M., S. Öztürk, and Y. Oguz, Potential evaluation of biomass-based energy sources for Turkey. Engi-
neering Science and Technology, an International Journal, 2015. 18(2): p. 178-184.

Yıldız, Ş., et al., Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi–İstanbul Örneği. Türkiye’de 
Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, 2009: p. 15-17.

Kougias, P.G. and I. Angelidaki, Biogas and its opportunities—A review. Frontiers of Environmental Science 
& Engineering, 2018. 12: p. 1-12.

Kiliç, F.Ç., Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’deki yeri. Renewable Energy World, 2007. 8(6).

SEZGİN, N., et al., KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE’DE 
UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ.

Yilmaz, I.T. and M. Gumus, A research on biogas-diesel dual fuel diesel engine. Journal of the Faculty of En-
gineering and Architecture of Gazi University, 2017. 32(3): p. 919-927.

ÇAĞLAYAN, G. and N. KOÇER, MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK 
BİYOGAZ ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2014. 2(1): 
p. 215-220.

Park, C., et al., Performance and emission characteristics of a SI engine fueled by low calorific biogas blended 
with hydrogen. International Journal of hydrogen energy, 2011. 36(16): p. 10080-10088.

Patil, M.M. and R. Arakerimath, Analysis of Exhaust Emission, and Performance Characteristics of Single 
Cylinder CI Engine Fuelled With Palm Oil and CNG. Int J Innov Res Sci Eng Technol, 2015. 4: p. 18556-
18562.



1185

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Ilkiliç, C. and H. Deviren. Biyogazın Üretimi ve Üretimi etkileyen faktörler. in 6 th International Advanced 
Technologies Symposium (IATS’11). 2011.

KORKMAZ, Y., S. AYKANAT, and A. ÇİL, ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİMİ. 
2012.

Jensen, J. and P. Jensen, Biogas producing facility with anaerobic hydrolysis. 2006, Google Patents.

Holm-Nielsen, J.B., T. Al Seadi, and P. Oleskowicz-Popiel, The future of anaerobic digestion and biogas utili-
zation. Bioresource technology, 2009. 100(22): p. 5478-5484.

Gülen, J. and Ç. ÇEŞMELİ, BİYOGAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ VE YAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM 
ALANLARI. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012. 5(1): p. 65-84.

YALDIZ, O., et al., The Production of Biogas from Agricultural and Animal Wastes and Its Utilization in the 
Integrated Energy System (Biogas). Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 6(1): p. 55-62.

Esteves, E.M.M., et al., Life cycle assessment of manure biogas production: A review. Journal of Cleaner Pro-
duction, 2019.

Achinas, S., V. Achinas, and G.J.W. Euverink, A technological overview of biogas production from biowaste. 
Engineering, 2017. 3(3): p. 299-307.

Reddy, K., S. Aravindhan, and T.K. Mallick, Investigation of performance and emission characteristics of 
a biogas fuelled electric generator integrated with solar concentrated photovoltaic system. Renewable 
energy, 2016. 92: p. 233-243.

Deviren, H., C. İLKILIÇ, and S. AYDIN, Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Materyaller ve Biyogazın 
Kullanım Alanları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2017. 7(2/2): p. 79-89.

AKPINAR, A., M.İ. KÖMÜRCÜ, and M.H. FİLİZ, TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI.

Yılmaz, İ.T. and M. Gümüş, Biyogaz-dizel çift yakıtlı dizel motor üzerine bir araştırma. Journal of the Faculty 
of Engineering and Architecture of Gazi University, 2017. 32(3): p. 919-927.

Hakawati, R., et al., What is the most energy efficient route for biogas utilization: Heat, electricity or trans-
port? Applied energy, 2017. 206: p. 1076-1087.

Tekiner, K., Doğalgazın sıkıştırılmış formlarının araçlarda motor yakıtı olarak kullanılması ve uygulama 
şartlarının incelenmesi. 2006.



1186

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

MHD MİKRO PARALLEL PLAKALAR ARASINDA BİRİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI 
SINIR ŞARTI MODELİ İLE İKİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ 
KULLANILARAK ELDE EDİLEN HIZ PROFİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ISI 

TRANSFERİNE ETKİSİ

Hatice ŞİMŞEK1 , Süleyman ŞİMŞEK2

Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ, Türkiye, 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Makine Mühendisliği,İstanbul, Türkiye, 

Öz: Elektriksel iletkenliğe sahip akışkanların manyetik alan etkisi altındaki akışı manyetohidrodinamik 
(MHD) akış olarak adlandırılır. MHD elektriksel iletkenliği olan akışkanlar dinamiği olarak tanımlanır ve 
akışkan dinamiği için Navier-Stokes denklemleri ve elektromanyetizma için Maxwell denklemleri arasında bir 
bağlantı kurar. Manyetik alanın varlığı, elektriksel iletkenliği olan akışkan akışında ısı transferini ve akışı etki-
lemekte ve bu nedenle bir aktif ısı transferi iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sabit ısı 
akısına sahip mikro paralel plakalar arasından manyetohidrodinamik (MHD) akışta, plaka yüzeyine dik yönde 
etkiyen bir manyetik alanın varlığında kayma akış rejiminde birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe 
kayma hızı sınır şartı modelinin hız ve ısı transferi karakteristiklerine etkisi analitik olarak incelenmiştir. Sabit 
mikro paralel plakalar arasından, elektriksel iletkenliğe sahip sıkıştırılamaz viskoz bir akışkanın akışı daimi, 
laminer, hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş kabul edilmiştir. Momentum denklemi kayma akış rejiminde 
birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli kullanılarak analitik olarak çözül-
müştür. Momentum denkleminden elde edilen teorik sonuçlar, manyetik alan parametresi, Knudsen sayısı, 
birinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli parametrelerinin 
hız dağılımını etkilediğini göstermiş olup, ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin akış ve ısı transferi 
karakteristiklerini daha doğru tahmin edebilmek için gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: MHD, Paralel plaka, Birinci mertebe kayma hızı sınır şartı, İkinci mertebe kayma hızı 
sınır şartı. 

GİRİŞ

Mikro kanallarda akış ve ısı transferi, 1980’ li yıllarda MEMS (mikro-elektro-mekanik sistemler) olarak bili-
nen ve bilim ve teknolojinin tüm yönlerini kapsayan yeni bir alanın ortaya çıkmasıyla pek çok araştırmacının 
ilgi odağı haline gelmiştir. 1990’ lı yıllarda kimyasal, biyolojik ve biyomedikal uygulamalarda kullanılmak 
üzere çok farklı geometrilerde mikro boyutta cihazlar üretilmiştir. Mikro elektronik endüstrisi, tıp endüstrisi, 
mikro cihaz teknolojisi, biyo mühendislik ve mikro ölçekteki ısı değiştirici sistemlerinin ve aynı zamanda ha-
vacılık, gıda, kimya, eczacılık, otomotiv gibi alanlarda mikro ölçekteki teknik uygulamaların hızla büyümesi 
akışkanların mikro ölçekte manyetohidrodinamik (MHD) akışında momentum ve ısı transfer karakteristikle-
rinin belirlenmesinin son yıllarda artarak önem kazanmasına neden olmuştur. Mikro geometrilerde manyeto-
hidrodinamik (MHD) akış enerji üretimi, metalürji, jeofizik, güneş fiziği, kozmik akışkan dinamiği, polimer 
endüstrisi gibi modern endüstride çok sayıda pratik uygulamasının olması nedeniyle önemlidir.

Mikro kanallar, boyutları; 1 mm ‘den az ve 1 mikrondan büyük olan kanal olarak tanımlanabilir. Mikro ka-
nallarda akış rejimleri; makro ölçekteki akışta temel denklemler olan kütle, momentum ve enerji denklemleri, 
akış sürekli kabul edilerek ve duvarda kaymama hız sınır şartı kabul edilerek çözülür. Mikro ölçekteki akışlar 
için süreklilik kabulü, karakteristik uzunluk moleküllerin birbirine çarpmadan aldığı ortalama mesafeye yak-
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laştıkça geçersiz olmaktadır. Bu nedenle mikro ölçekte akışkan akışında akış rejimi Danimarkalı fizikçi Martin 
Knudsen’ e (1871-1949) atfen Knudsen (Kn) sayısına bağlı olarak belirlenmektedir. L karakteristik uzunluk 
ve λ moleküler ortalama serbest yol olmak üzere Knudsen sayısı  olarak tanımlanmıştır. Knudsen 
sayısının yerel değeri belirli bir akış içerisindeki seyrelme derecesini ve süreklilik modelinin geçerlilik derece-
sini belirler. Kn sayısı arttıkça akışkan seyrelmekte, seyrelme etkisi akışı etkilemeye başlamakta ve moleküller 
arasındaki çarpışma sıklığı azalarak termodinamik denge ortadan kalkmakta ve akış süreklilik yaklaşımından 
tamamen ayrılmaktadır.

Knudsen Kn sayısına göre akış rejimleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.

Sürekli akış      Kn <10-3

Kayma Akışı                10-3< Kn <10-1

Geçişli Akış     10-1< Kn <10

Serbest moleküler akış   10< Kn

Mikro Kanallar için Sınır Şartları; Kn sayısının 0.01< Kn <0.1 aralığında akış kayma akış rejimi olarak 
adlandırılmakta olup seyrelme etkisi akışı etkilemeye başlar ve bu durumda termodinamik dengenin 
sağlanabilmesi için birim alan başına düşen moleküllerin çarpışma sıklığı azalır. Bu şartlar altında, du-
vardaki hızda süreksizlik oluşur ve akışkan katı yüzey üzerinde kayar ve sıcaklık sıçraması oluşur.

Birinci mertebe Kayma Hızı Sınır Şartı modeli hızdaki süreksizlik ilk olarak Maxwell (1879) tarafından ifade 
edilerek, duvarda oluşan birinci mertebe teğetsel kayma hızını ısıl sürünmeyi de dikkate alarak şu şekilde ta-
nımlamıştır.

 Genel olarak kayma hızı sınır koşulları, hassasiyetlerine ve uygulanabilirlik sınırlarına göre sınıflandı-
rılabilir. Birinci mertebe kayma hızı sınır şartı boyutsuz olarak aşağıdaki genel formda ifade edilebilir.

burada C1 birinci mertebe kayma hızı katsayısını göstermekte olup örneğin Maxwell (1879)’ in kayma hızı 
sınır şartında ‘ dir. C1 katsayı için yapılan analitik, sayısal veya deneysel 
çalışmalara dayanarak farklı değerler önerilmiştir.

Birçok araştırmacı tarafından değişik şekillerde ikinci mertebeden kayma sınır şartı modelleri verilmiştir.

Kayma akış rejiminde ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı Karniadakis ve Beskok (2002) tarafından Taylor 
serisi açılımı yapılarak us duvardaki akışkanın hızı olmak üzere aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
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anlayabilmek için, iki paralel plaka arasından Poiseuille akış göz önüne alınarak Barber ve Emerson (2006) 
tarafından genelleştirilmiş ikinci mertebeden kayma sınır şartı,  ve  sırasıyla birinci ve ikinci 
mertebeden kayma hızı sınır şartı katsayıları olmak üzereİkinci mertebeden kayma sınır şartı ile ilgili prob-
lemleri daha iyi bir şekilde 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 

MHD mikro poiseuille akış için Öztürk (2013) tarafından Deissler tarafından önerilen birinci mertebe kayma 
sınır şartı modeli kullanılarak hız profilinin manyetik alan tarafından etkilendiğini göstermşiştir. Soundalgekar 
(1967) seyreltilmiş gazın MHD Couette akışını birinci mertebe kayma sınır şartı kullanarak hız profilinin man-
yetik alan tarafından önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Dikdörtgen bir mikro kanalda daimi sıkıştırıla-
maz MHD akışın hız profili için yaklaşık yeni bir çözüm Kabani vd., (2008) tarafından önerilmiştir. Makinde 
ve Chinyoka (2010) bir kanalda MHD geçiş akışında birinci mertebe Navier kayma koşulunda ısı transferini 
nümerik olarak incelemiştir. Hartmann sayısının artmasıyla hızın ve bundan dolayı da viskoz yayılımın azal-
dığını göstermiştir. Paralel plakalar arasında kayma akışı,  laminer, daimi, tam gelişmiş konvektif ısı transferi 
simetrik olmayan sabit ısı akısı altında birinci mertebe hız ve sıcaklık sıçraması sınır şartı modeli kullanılarak 
analitik olarak Zhang, Jia, Wang, Li, & Jaluria (2009) tarafından incelenmiştir. Deissler (1964) tarafından bir 
boru içinden tam gelişmiş akışta ikinci mertebe kayma sınır şartı modeli geliştirilmiş ve hız ve sıcaklık sıçra-
ması üzerine ikinci mertebe terimlerin etkisi incelenmiştir. Kushwaha ve Sahu (2014) yaptıkları çalışmada iki 
paralel plaka arasından laminer, sıkıştırılamaz, hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş,  daimi gaz akışını ele 
almış, momentum ve enerji denklemlerini ikinci mertebe kayma hızı ve sıcaklık sıçraması sınır şartlarını kulla-
narak çözmüşlerdir. Bir mikro boru içerisinden gaz akışında oluşan hız ve sıcaklık alanları, ikinci mertebe sınır 
şartları kullanılarak Xiao, Elsnab, & Ameel (2009) tarafından incelenmiştir. Wu (2008) çalışmasında duvarla 
sınırlandırılmış seyrelme (rarefied) gaz akışı için kinetik teoriden ikinci mertebe kayma sınır şartı modeli elde 
etmiştir. Colin, Lalonde & Caen (2004) dikdörtgen bir mikro kanal içinden gaz akışını, ikinci mertebe kayma 
sınır şartı kullanarak deneysel olarak incelemişlerdir. Rahimi ve Niazmand (2014) bir dik paralel plaka mikro 
kanalda, duvarlara sabit ısı akısı uygulayarak, doğal konveksiyonda kayma akışını nümerik olarak incelemiştir. 
İkinci mertebe kayma modelinde ısıl sürünme etkileri kayma hızı ve sıcaklık sıçraması sınır şartında değişken 
termofiziksel özellikler göz önüne almışlardır MHD ikinci mertebe kayma akışında ısı ve kütle transferi (Türk-
yilmazoglu, 2013) tarafından analitik olarak incelenmiştir.

ANALİZ

Bu çalışmada, sabit iki mikro paralel plaka arasından (Poiseuille akış) daimi rejimde, sıkıştırılamaz viskoz 
bir akışkanın, hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş, laminer, manyetohidrodinamik (MHD) akışında Kar-
niadakis ve Beskok (2002) tarafından önerilen birinci ve ikinci mertebe kayma hız sınır şartı katsayılarının 
kullanılarak ısı transferine etkisi analitik olarak incelenmiştir. Analiz, kayma akışı rejiminde viskoz yayılımın 
etkisi dikkate alınarak sabit ısı akısı ısıl sınır koşulu için gerçekleştirilmiştir. Geometri ve koordinat sistemi 
Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Burada sırasıyla dinamik viskozite, basınç, manyetik alan şiddeti ve akışkanın 
elektriksel iletkenliğidir.  ve  sırasıyla birinci ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı katsayıları, 

 kayma hızı ve λ moleküler ortalama serbest yoldur.

Çalışmada incelenen fiziksel olayın analizinde kullanılan boyutsuz büyüklükler;

şeklinde tanımlanmış olup U boyutsuz eksenel koordinat olan X yönündeki boyutsuz hız bileşeni, um boyutlu 
ortalama hız, Us boyutsuz kayma hızı, H plakalar arasındaki yarı uzaklık, Y boyutsuz normal koordinat, P 
boyutsuz statik basınçtır.

Boyutsuz değişkenler kullanılarak boyutsuz momentum denklemi aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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)

Burada M manyetik alan parametresi olup elektromanyetik kuvvetlerin viskoz kuvvetlere oranı olan Hartmann 
sayısını ifade eder ve

olarak tanımlanmıştır.

Denklem 8’ de tanımlanan boyutsuz değişkenler ve denklem 12 kullanılarak boyutsuz hız aşağıdaki gibi elde 
edilir.

SONUÇ

Bu çalışmada, sabit ısı akısına sahip hareketsiz mikro paralel plakalar arasından hidrodinamik ve ısıl olarak 
tam gelişmiş laminer, manyetohidrodinamik (MHD) kayma akış rejiminde, viskoz yayılımda dikkate alınarak 
ısı transferine etkisi analitik olarak incelenmiştir.
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Şekil 2. Birinci ve ikinci mertebe kayma sınır şartı modelinin tam gelişmiş hız profiline etkisi. 
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Birinci (  ve ikinci mertebe  kayma sınır şartı modelinin hız alanına 
etkisi, kayma akışının temel parametresi olan Kn sayısı ve manyetik alan temel parametresi M’ in farklı de-
ğerleri için çeşitli kayma modellerinde Şekil 2’ de gösterilmiştir. Şekil 2.a’da manyetik alan etkisinin olmadığı 
durumda (M=0) için birinci ve ikinci mertebe kayma sınır şartı modelinin hız alanına etkisi gösterilmiştir. 
M=0 için ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli, birinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeline göre Kn 
sayısı arttıkça plaka duvarındaki kayma hızını azaltırken eksendeki hızı (maksimum hız) kütlenin korunumuna 
uygun olarak arttırmıştır.

Manyetik alanın hız alanına etkisi Şekil 2 b ve şekil 2.c’de gösterilmiştir. İkinci mertebe kayma sınır şartı 
modeli birinci mertebe kayma sınır şartı modeline göre manyetik alan parametresi ve Kn sayısının artmasıyla 
duvarda kayma hızını azaltarak eksendeki kayma hızını arttırmıştır.

İkinci mertebe kayma sınır şartı modeli kullanılması hızın M=0, Kn=0.1 de, duvarda % 6.959 azalmasına, ek-
sende hızın % 0.920 artmasına neden olmuştur. Manyetik alan etkisinin artmasıyla bu değişim daha da artmış 
ve duvarda hızın % 15.00 azalmasına, eksende hızın % 1.837 artmasına neden olmuştur.

Manyetik alan duvarda kayma hızı üzerine azaltıcı eksende ise arttırıcı etkiye sahiptir.

Çizelge 1. Kn ve M sayısına göre birinci ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli için eksen ve 
duvardaki hız değerleri.
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Y
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Y
=±
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Y
=0

Y
=±

1

Y
=0

Y
=±

1

0 1.5 0 1.50 0 1.47 0 1.47 0 1.41 0 1.41 0

0.05 1.38 0.23 1.37 0.22 1.36 0.24 1.36 0.26 1.30 0.27 1.31 0.25

0.1 1.31 0.37 1.28 0.35 1.29 0.38 1.30 0.45 1.23 0.42 1.26 0.37
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Çizelge.2. Kn ve M sayısına bağlı olarak birinci ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli arasın-
daki yüzde bağıl hız değişimi.

M=0 M=1 M=2

100
Y=0 Y=±1 Y=0 Y=±1 Y=0 Y=±1

0
0.05
0.1

-
0.323
0.920

-
-4.057
-6.959

-
0.431
1.201

-
-5.306
-9.218

-
0.670
1.837

-
-8.433
-15.00

Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda; sadece birinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin yeterli olmadığı 
aynı zamanda ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin de kullanılmasının akış ve ısı transferi karakteris-
tiklerini daha doğru bir şekilde tahmin edebilmek için gerekli olduğunu göstermiştir.
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TABAKALI ZEMİNLERDE DÜŞEY GERİLME SAYISAL ANALİZİ

Yakup TÜREDİ

İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun / Türkiye
Öz: Bu çalışmada,  tabakalı zemin altında kohezyon değişimine bağlı olarak derinlik boyunca oluşan toplam 
düşey gerilmeler Plaxis 2D programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde rijit şerit temel seçilmiştir. Sonuç olarak 
üst tabakadaki kohezyon değeri yüksek olan zemin altında düşey gerilme artışı oranları çok azdır. Temel altın-
daki zemin tabakasında kohezyon artışına bağlı olarak düşey gerilme değişimi oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Şerit temel, düşey gerilme, sayısal analiz

GİRİŞ

Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve dış yüklerden dolayı zeminlerde gerilmeler meydana gelmektedir. Bu 
dış yüklerden dolayı oluşan gerilmelerin bilenmesi problemin çözümü ve tasarımı açısından çok önemlidir. 
Çünkü gerilmeler uygulanan yükün şiddetine ve yükün uygulandığı alanın boyutlarına bağlı olarak değişmek-
tedir. Zeminlerin çok karmaşık bir malzeme olmaları ve gerçekçi gerilme-deformasyon analizleri yapmanın 
oldukça zor olduğundan genellikle yaklaşık bir çözüm olan elastisite teorisi kullanılmaktadır. Elastisite Teorisi 
ise şu kabulleri yapmaktadır: i)Zemin elastik olup, gerilme-deformasyon ilişkisi doğrusaldır. ii)Zemin ortamı 
homojendir. iii)Zemin ortamı izotroptur ve yarı sonsuzdur (Uzuner, 1998).

Yüzeyde uygulanan bir yükten dolayı zemin kütlesi içindeki noktalarda meydana gelen gerilme artışları alttaki 
zemin tabakalarına iletilen düşey gerilmelerin derinlikle dağılımı aşağıda gösterilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1.  Zeminin kendi ağırlığından dolayı ve ilave düşey gerilmeler (Uzuner, 1998)

Literatürde farklı temel ve zemin koşulları altında ilave düşey gerilme artışları ile alakalı birçok çalışma mev-
cuttur (Turedi, 2015: Bhaskar 2015: Mohamed, 2012: Uzuner, 1975: Keskin, 2004: Bağrıaçık 2010: Turedi, 
2017).

Eşbasınç eğrileri ya da basınç soğanı ve izobar gibi isimlendirilen zemindeki eşit düzey gerilme artışlarına 
sahip noktaları birleştiren bir eğridir. Bu eğrilerin indiği derinliğe anlamlı derinlik denir. Aşağıdaki şekilde 
üniform şerit yükten dolayı oluşan basınç soğanı dağılımı görülmektedir. 
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Şekil2. Üniform şerit yükten dolayı oluşan basınç soğanı (Uzuner, 2012)

Bu çalışmada, rijit şerit temel altındaki farklı kohezyon değerleri altında kil zemin tabakaları için oluşan top-
lam düşey gerilme değişimleri sayısal analiz programı Plaxis 2D ile analiz edilmiştir.

SONLU ELAMANLAR ANALİZİ

Karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan sayı-
sal analizler güçlü birer matematiksel araçlardır. Plaxis programı ile gerilmeler, şekil değiştirmeler ve göçme 
durumları hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada, Plaxis 2D (Version 20) bilgisayar programı kullanılarak sayısal 
analizler yapılmıştır. 

Analizlerde zemini modellemek için pratik ve kullanıcı dostu olan ve gerçek zemin davranışını gösteren sınırlı 
sayıda özellik içeren Mohr Coulomb (MC) modeli seçilmiştir. MC modelinde zeminin elastisite modülü (E), 
Poisson oranı (𝜐), kohezyonu (c), sürtünme açısı (𝜙), ve dilatasyon açısı (y)  parametreleri kullanılmaktadır. 
Analizler düzlemsel şekil değiştirme koşulları altında yapılmıştır.  Analizlerde kullanılan zemin ve temel geo-
metrisi için bir sonlu elemanlar ağı örneği aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 3.  Model ağ yapısı

Analizlerde kullanılan zeminlere ait parametreler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 1. Analizlerde kullanılan zeminin model parametreleri

Özellik Zemin

Kil

Malzeme Modeli Mohr Coulomb

Drenaj tipi Drenajsız

Birim hacim ağırlık (kN/m3) 16

Elastisite modülü (E)(kN/
m2)

8500

Poisson oranı (𝜐) 0.35

Kohezyon (c) (kN/m2) 75-70-65-60-55-50

İçsel sürtünme açısı (𝜙) 0

Kohezyon (c) 0

Bütün analizlerde rijit temel ve oturma miktarı 0.1m olarak sabit değer alınmıştır. Model geometriye ait şekil 
aşağıda verilmiştir (Şekil 4). L1 ve L2  sırasıyla 1. ve 2. tabaka kalınlıklarıdır ve zemin genişlikleri 20m’dir

Şekil 4. Model geometrisi

Analizler iki seriden oluşmaktadır. Birinci seride; ikinci tabakadaki kohezyonlar sabit ve 75 kN/m2, birinci 
tabakadaki kohezyon değerleri arttırılarak ikinci tabakanın kohezyon değerine eşitleniyor. İkinci seride; birinci 

20m

Tabaka-ITabaka-II

L2=10m

B=1.5m

s=0.1 m

L1=2m
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Tablo 1. Analizlerde kullanılan zeminin model parametreleri
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Poisson oranı (𝜐) 0.35

Kohezyon (c) (kN/m2) 75-70-65-60-55-50

İçsel sürtünme açısı (𝜙) 0

Kohezyon (c) 0

Bütün analizlerde rijit temel ve oturma miktarı 0.1m olarak sabit değer alınmıştır. Model geometriye ait şekil 
aşağıda verilmiştir (Şekil 4). L1 ve L2  sırasıyla 1. ve 2. tabaka kalınlıklarıdır ve zemin genişlikleri 20m’dir

Şekil 4. Model geometrisi

Analizler iki seriden oluşmaktadır. Birinci seride; ikinci tabakadaki kohezyonlar sabit ve 75 kN/m2, birinci 
tabakadaki kohezyon değerleri arttırılarak ikinci tabakanın kohezyon değerine eşitleniyor. İkinci seride; birinci 
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tabakadaki kohezyonlar sabit ve 75 kN/m2, ikinci tabakadaki kohezyon değerleri arttırılarak ikinci tabakanın 
kohezyon değerine eşitleniyor. Serilere ait değişken ve sabit parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo2. Analiz durumları

Seri-I Seri-II

Tabaka-I Tabaka-II Tabaka-II Tabaka-I

Zemin I Zemin II Zemin I Zemin II

c1 c2 c1 c2

50 75 50 75

55 75 55 75

60 75 60 75

65 75 65 75

70 75 70 75

75 75 75 75

ARAŞTIRMA BULGULAR

Her iki seri için 0.1m oturma için toplam düşey gerilme artışları analizler sonucunda Şekil 5’te elde edilmiştir. 
Aynı zamanda her iki seri için düşey gerilme artışlarındaki değişim oranı da grafik olarak Şekil 6’da sunul-
muştur.

Şekil 5. Toplam Düşey gerilme değerleri 
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Şekil 6. Düşey gerilme değişim oranları

Şekil 5 incelendiğinde toplam düşey gerilme değerleri Seri-I ve Seri-II için değerleri kohezyon oranı artışı-
na bağlı olarak arttığı görülmektedir. Seri-I deki artış miktarının Seri-II ye göre daha fazladır. Şekil 6’da da 
değişim oranlarına bakıldığı zaman Seri-I için %45’lere varan bir artış gözlenirken Seri-II için %2 değerini 
bile bulmamaktadır. 2m kalınlık için üstte sağlam kil zemin olma durumunda alttaki daha zayıf kil zeminden 
etkilenmediği görülmektedir.

Seri-1 ve Seri-II için c1/c2 1 oranında düşey gerilme artışları analiz sonuçları aşağıdaki şekilde verilmektedir 
(Şekil 7).

a) Seri-I 
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b) Seri-II 

Şekil 7. c1/c2  0.67 oranı için düşey gerilme dağılımları

Şekillerden görüleceği gibi üst tabakada sağlam zemin olduğu durumlarda alt tabakalara ilave gerilme artışı çok 
düşük seviyelerde yansımaktadır.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, rijit şerit temel altındaki iki farklı tabakada her bir analiz için bir tabakada kohezyon sabitken 
diğer tabakada değişken olmak üzere iki seri sayısal analiz yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sı-
ralanmaktadır.

 Temel altındaki tabakada sabit yüksek kohezyon değeri olduğu durumda ikinci tabakadaki kohezyon deği-
şiminden etkilenmemektedir.

 Değişim oranları incelendiğinde, ikinci tabakadaki zeminin kohezyon değerinin artması veya azalması 
yaklaşık %1.3 değerlerini bulmaktadır.

 Temel altındaki tabakada ise kohezyon değerinin artması beklenildiği gibi temelin 0.1m oturma yapması 
için gerekli olan düşey gerilme artışlarının da arttığı görülmektedir. Düşey gerilme değerlerinin artışında 
büyük oranlara varan değişimler görülmektedir.
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KABUK TEMEL DAVRANIŞININ SAYISAL ANALİZLERLE ARAŞTIRILMASI

Yakup TÜREDİ

İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun / Türkiye
Özet: Kabuk temeller yumuşak, gevşek vb. gibi taşıma gücü zayıf zeminlerde düz temellere göre daha fazla 
yük taşımaktadır. Bu çalışmada, gevşek özellikteki bir zemine oturan konik şekilli kabuk temellerle aynı çapa 
sahip düz dairesel temellerin taşıma gücü davranışı, sonlu elemanlar yönteminin esas alındığı sayısal analiz-
lerle değerlendirilmiştir. Sayısal analizlerde iki boyutlu Plaxis 2D (Version 20) programı kullanılmıştır. Sonuç 
olarak aynı çapa sahip kabuk temellerin taşıma yükü değerlerinin, dairesel temele göre daha fazla olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Konik kabuk temel, dairesel temel, taşıma gücü, zayıf zemin, sayısal analiz

GİRİŞ

Temeller, yapıdan gelen farklı yükleri (normal kuvvet, moment, vs.) zemine emniyetle aktaracak şekilde ta-
sarlanan yapı elemanlarıdır. Farklı bir temel çeşidi olan kabuk temeller, diğer boyutları ile kıyaslandıklarında, 
küçük kalınlığa sahip olan, üç boyutlu eğrisel veya katlanmış plaklardan oluşan yapı elemanları olarak tanım-
lanmaktadırlar (Aksoy 2014). Yumuşak, zayıf zeminlerde inşa edilen ağır üst yapı yüklerini zemine iyi bir 
şekilde aktaran ve ekonomiklik sağlayan bir temel türüdür.  Farklı şekildeki kabuk temel örnekleri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 1. Kabukların sınıflandırılması (Rinaldi, 2012)

Yumuşak ve zayıf zeminlerde göstermiş olduğu performans ile dünyada bir çok bilim insanı tarafından ka-
buk temeller üzerinde teorik, sayısal ve deneysel araştırmalar yapmaya yöneltmiştir (Türedi, 2017: El-Kady, 
2017: Esmaili, 2008: Kurian, 2006).  Hanna ve Abdel-Rahman (1998) tarafından yapılan laboratuvar çalışması 
ile farklı sıkılıktaki kuru kum zemin üzerine oturan model düz ve kabuk temellerle yapılan yükleme deney-
leri ile geoteknik performansı gösteren η kabuk kazanım faktörü (%) tanımlanmıştır. Kabuk kazanım faktörü 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
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Burada; η kabuk temelin düz temele göre taşıdığı (% olarak) nihai yükteki artış oranı, Qus kabuk temelin 
taşıdığı nihai yük ve  Quf ise düz temelin taşıdığı nihai yüktür.

Azzam ve Nasr (2014) tarafından yapılan çalışmada model deneyler sonuçları sonlu elemanlar programı PLA-
XIS kullanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kabuk temellerin düz temele göre daha fazla yük taşıdığı 
görülmüştür. Ramesh ve Joy (2015) tarafından yapılan çalışmada farklı açılardaki konik temellerin taşıma 
gücü davranışlarını model deneyler ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak koni açısı azaldıkça nihai yük taşıma 
kapasitesi değerlerinin arttığı görülmüştür.   

Bu çalışmada, sonlu elemanlar tabanına dayanan Plaxis 2D programı kullanılarak aynı çapa sahip farklı yük-
sekliklerdeki konik biçimli kabuk temellerin taşıma gücünün taşıma gücü analizleri yapılmıştır. Ayrıca elde 
edilen sonuçlar düz dairesel temeller üzerinde yapılan sayısal analiz sonuçları ile kıyaslanmıştır.

SAYISAL ANALİZ

Sayısal analizler karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için güçlü birer matematiksel araçlardır. Birçok 
farklı alanda kullanıldığı gibi inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu program ile 
farklı zemin koşulları, sınır şartları, drenaj durumlar, karmaşık geometri koşulları ve yükleme durumları gibi 
birçok farklı durum için analizler yapılabilmektedir. Herhangi bir iki boyutlu problem için gerilmeler, şekil 
değiştirmeler ve göçme durumları hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemine dayanan 2 
boyutlu Plaxis 2D (Version 20) bilgisayar programı kullanılarak sayısal analiz çalışmaları yapılmıştır. Anali-
zlerde zemini modellemek için Mohr Coulomb (MC) modeli seçilmiştir. MC modeli pratik ve kullanıcı dostu 
olan ve gerçek zemin davranışını gösteren sınırlı sayıda özellik içeren bir modeldir. MC modelinde zeminin 
elastisite modülü (E), Poisson oranı (𝜐), kohezyonu (c), sürtünme açısı (𝜙), ve dilatasyon açısı (y)  gibi 5 ayrı 
parametre kullanılmaktadır. Analizler eksenel simetri koşullarında yapılmıştır. Analizlerdeki tipik zemin ve 
temel geometrisi için sonlu elemanlar sonlu elemanlar ağı aşağıdaki şekilde verilmiştir.
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Şekil 2. Model geometrisi

MATERYAL VE YÖNTEM

Analizlerde kullanılan  zemin için kullanılan  parametreler Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Analizlerde kullanılan zeminin model parametreleri

Özellik Zemin

Malzeme Modeli Mohr 
Coulomb

Drenaj tipi Drenajlı

Birim hacim ağırlık (kN/m3) 15.5

Elastisite modülü (E)(kN/m2) 8500

Poisson oranı (𝜐) 0.2

Kohezyon (c) 0.25

İçsel sürtünme açısı (𝜙) 35

Kohezyon (c) 5

Temellere ait parametrelerde ise; elastisite modulü, eğilme rijitliği ve poisson oranı sırasıyla 5x106 kN/m2, 
8500 kN/m2/m ve 0.3 olarak seçilmiştir. Sayısal analizler düz dairesel temelin 5 farklı geometriye sahip kabuk 
temel ile gerçekleştirilmiştir. Temel şekilleri Şekil 3’te verilmiştir. Temel geometrilerine ait sayısal veriler ise 
Tablo 2’de sunulmuştur.
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Şekil 3. Temel şekilleri ve yükleme durumları

Tablo 2. Model temel boyutları

Temel genişliği, B (m) Kabuk temel yüksekliği, H (m)

D 1 0.0

K1 1 0.1

K2 1 0.2

K3 1 0.3

K4 1 0.4

K5 1 0.5

ARAŞTIRMA BULGULAR

Farklı yükseklikteki konik kabuk temel ile geleneksel düz temele ait analiz sonuçlarından elde edilen yük 
oturma grafikleri Şekil 4’te sunulmuştur.

,

Şekil 4. Yük oturma ilişkisi 

Şekilden görüldüğü gibi farklı kabuk temel düz temele (H=0m) göre daha fazla yük taşımaktadır. Konik  kabuk 
temelin yüksekliği arttıkça taşıdığı yük miktarı da önemli oranda artmaktadır. Analiz sonuçlarından elde edi-
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len yük değerleri ile Eşitlik 1 verilen denklem ışığında kabuk kazanım faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir 
(Tablo 3).

Tablo 3. Kabuk temel kazanım faktörleri

Kabuk Kazanım Faktörü Temel

K1 K2 K3 K4 K5

η 0.46 0.57 1.29 1.57 2.31

Analiz sonuçlarına göre gevşek koşullar altındaki zemine yerleştirilen düz temele göre farklı yükseklikteki 
kabuk temellerin kazanım faktörlerinde 2.5 kata varan artışlar meydana gelmiştir. Aynı çapa sahip düz temele 
göre kabuk temellerde taşıma gücünde önemli ölçüde artış görülmektedir. Temelin şekli ve yük aktarım meka-
nizması bu durum da etkili olduğu söylenebilir.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, aynı genişliğe sahip düz dairesel temel ile farklı yüksekliklerdeki konik biçimli kabuk temel-
lerin taşıma gücü üzerindeki etkisini karşılaştırmak için yapılan sayısal analiz çalışmaları yapılarak sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki ifade edilmiştir.

 Aynı genişliğe sahip kabuk temellerin taşıma yükü değerlerinin, geleneksel düz dairesel temele göre daha 
fazla değerler aldığı görülmüştür. 

 Analizlerde seçilen geometriler için, kabuk temelin düz temele göre taşıdığı (% olarak) nihai yükteki artışı 
olarak tarif edilen kabuk kazanım faktöründe ise yapılan analizlerde 2.5 kata varan artışlar gözlenmiştir.

KAYNAKÇA

Turedi Y., Örnek M., Kunduz S. ve Altunkaynak H. (2017). Kabuk Temellerin Taşıma Gücü. 7. Geoteknik 
Sempozyumu İstanbul, 325-332. 

El-kady M. S. and Badravi E. F. (2017). Performance of Isolated and Folded Footings. Journal of Computati-
onal Design and Engineering, 4(2): 150-157.

Esmaili D. and Hataf N. (2008). Experimental and Numerical Investigation of Ultimate Load Capacity of Shell 
Foundations on Reinforced and Unreinforced Sand. Iranian Journal of Science and Technology Transac-
tions of Civil Engineering, 32(5): 491-500.

Kurian, N. P. (2006). Shell Foundations, Geometry, Analysis, Design and Construction. Harrow, U.K., 379.

Aksoy İ. H., Gündüz A. N. ve Tan A. O. (2014). Elastik Zemine Oturan Kabuk Temellerin Statik Yükler Altın-
da Davranışı. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği II. Özel Konulu Sempozyumu, 24-25 Nisan 2014, 
Antalya.

Hanna, A. and Abdel-Rahman, M. (1998). Experimental Investigation of Shell Foundations on Dry Sand. 
ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 116(12): 1851-1863.



1207

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Azzam W.R. and Nasr A.M. (2014). Bearing Capacity of Shell Strip Footing on Reinforced Sand. Journal of 
Advanced Research, 6(5): 727-737. 

Rinaldi, R. (2012). Inverted Shell Foundation Performance in Soil. (PhD Thesis), Montreal, Quebec, Canada., 
332.

Ramesh ve Joy (2015). Experimental Study on Conical Shell Footing. International Journal of Engineering 
Research & Technology. 4(6): 167-171.

Brinkgreve, R. B. J., Broere, W. and Waterman, D. “Plaxis Finite Element Code for Soil and Rock Analysis” 
2D –Version 20 CE, (2019).



1208

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

ZIRHLI ASKERİ ARAÇLARDA MAYIN PATLAMASI SONUCUNDA OLUŞACAK BACAK 
KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN YERLİ İNSAN MAKETİ GELİŞTİRİLMESİ

Eren ÖZDEMİR1, Prof. Dr. Metin U. SALAMCI2

1FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru tankların savaş sahnesine girmesi sonucunda geliştirilmeye başla-
nan ve günümüze kadar gelişerek gelmiş anti-tank (AT) mayınları, askeri zırhlı araçlarda bulunan güvenlik 
güçleri için büyük tehdit oluşturmakta, kayıpların büyük çoğunluğu bu sebeple yaşanmaktadır. Araçta bulunan 
personelin en çok zarar gören vücut bölgesi ise alt bacaklardır. Araç personelinin mayına karşı korunması için 
yapılan çalışmaların belirli standartlara göre test edilebilmesi ve tehdit seviyelerinin tanımlanması amacı ile 
NATO tarafından STANAG 4569 standardı yayınlanmıştır. Bu standardın referans olarak gösterdiği ve kulla-
nımını zorunlu tuttuğu AEP-55 VOL.2 prosedüründe ise testlerin nasıl yapılacağı belirtilmiş, araç personelini 
temsil etmek için testler sırasında kullanılması gereken temsili insan maketleri, personel üzerine gelen kuvvet, 
basınç ve ivmelerin limit değerleri ve başarı kriterleri tanımlanmıştır. Araç tasarımının istenilen koruma sevi-
yesine uygun olduğunun ve araç personelinin korunabildiğinin, bilgisayar destekli mayın simülasyonları ve 
mayın testleri ile doğrulanması gerekmektedir. Mayın test maliyetinin yüksek ve test hazırlık sürecinin uzun 
olması, testler sırasında daha hızlı ve düşük maliyetli olan mayın simülasyonları için mümkün olduğunca veri 
toplanması ihtiyacı oluşturmaktadır. Testleri sırasında araç içerisindeki koltuklar üzerinde konumlandırılan 
temsili insan maketlerinin yüksek maliyetlerinden dolayı, test sırasında tüm koltuklarda test mankeni kullan-
mak çoğu zaman mümkün olamamakta, bu durum da yeterli test verisi alınamamasına sebep olmaktadır. Bu 
sebeple tam ölçekli temsili insan maketi kullanılamayan koltuklar üzerinde konumlandırılmak üzere, düşük 
maliyetli temsili insan maketi geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışmada araç personelinin en fazla 
zarar gören bölgesi olan alt bacak kuvvetlerini, ayrıca personele etki eden dikey yöndeki ivmeyi ölçebilen, 
basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir temsili insan maketi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mayın Koruma, EYP, Askeri Araç, Temsili İnsan Maketi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Anti-tank (AT) mayınları bir zemin altına, yüzeyine veya üzerine yerleştirilerek, askeri araçlara ve araç için-
deki personele zarar vermek üzere tasarlanmış, temas veya yakınlık sonucu ile tetiklenen, yüksek miktarda 
patlayıcı madde içeren mühimmatlardır. Bir askeri aracın hareket ettiği zemin altında bulunan mayın tetiklen-
dikten sonra mayın içerisindeki patlayıcı bir şok dalgası oluşturur. Oluşan şok dalgası araç tabanına ulaştığında 
yüzeye yüksek miktarda basınç uygular ve çok kısa bir süre içerisinde araç taban plakasında ve bu plakanın 
bağlı olduğu araç yan duvarlarında elastik ve plastik deformasyonlara sebep olur. Patlama sonucunda oluşan 
şok dalgası araç gövdesi yardımı ile araçta bulunan tüm ekipmanlara ve araç personeline aktarılır. 

AT mayınların araç içindeki personele ölümcül zararlar verebilme potansiyeline karşı askeri araç tasarımları-
nın öngörülen tehdit seviyelerine karşı personeli koruyacak yapıda olması gerekmektedir. Araç personelinin 
mayına karşı korunması için yapılan çalışmaların belirli standartlara göre test edilebilmesi ve tehdit seviyele-
rinin tanımlanması amacı ile NATO tarafından yayınlanan “STANAG 4569” standardı askeri araç personelleri 
için tehdit seviyelerini tanımlamıştır. Bu standardın referans olarak gösterdiği ve kullanımını zorunlu tuttuğu 
“AEP-55 Vol.2” prosedüründe ise testlerin nasıl yapılacağı belirtilmiş, araç personelini temsil etmek için test-
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ler sırasında kullanılması gereken temsili insan maketleri, personel üzerine gelen kuvvet, basınç ve ivmelerin 
limit değerleri ve başarı kriterleri tanımlanmıştır.

“AEP-55 Vol.2” prosedüründe belirtilen limit değerler kadavralar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda be-
lirlenmiştir. Patlama noktasına en yakın bölge olduğu için en önce ve en yüksek seviyede yüklere maruz kalan 
vücut bölgesi olan alt bacak bölgesi için yapılan çalışmada farklı yaş gruplarına ait kadavra alt bacaklarına 
değişik hız ve kütlelerde darbeler uygulayarak her koşul için ortalama kuvvet-zaman verileri elde edilmiş, bu 
veriler için standart sapmalar bulunarak alt ve üst koridorlar elde edilmiştir (Barbir, 2005).

(a)

(b)

Şekil 1. Alt Bacak Kadavra Test Sonuçları (a) Koşul 1 (b) Koşul 2 (Barbir, 2005)

“AEP-55 Vol.2” prosedüründe alt bacak kuvvetlerini ölçmek için iki adet temsili alt bacak tanımlanmıştır. Bu 
temsili bacaklar için belirlenen limit değerler otomotiv çarpışma testleri için tasarlanmış olan HIII alt bacak 
için 5,4 kN, askeri araç mayın testleri için tasarlanmış olan MIL-LX alt bacak için ise 2,6 kN olarak belirlen-
miştir. 
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Şekil 2. Humanetics HIII Temsili Alt Bacak (Solda) ve Humanetics MIL-LX Temsili Alt Bacak (Sağda) Tasa-
rımları (Pandelani, 2010)

HIII ve MIL-LX temsili bacaklar için belirlenen limit değerler arasındaki farkın sebebi, bu iki temsili baca-
ğın kadavra testlerine göre davranışının, yapısal tasarımları nedeni ile, farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Şekil 3’te, HIII ve MIL-LX’in kadavra testleri ile aynı koşullarda test edilmesi ile elde edilen kuvvet-zaman 
grafikleri paylaşılmıştır. 

(a)
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(b)

(c)

Şekil 3. (a) HIII ve Kadavra (Koşul 1), (b) MIL-LX ve Kadavra (Koşul 1), (b) MIL-LX ve Kadavra (Koşul 2) 
test verilerinin karşılaştırması (McKay, 2010)

Şekil 2’de görselleri paylaşılmış olan temsili bacaklardan HIII, otomotiv çarpışma testleri için tasarlanmış 
olup, mayın patlama testlerinde gerçek insan bacağı davranışını gösterememektedir (Şekil 2 ve Şekil 3a). 
Yapısal olarak bir ayak komplesi, bir diz eklem braketi, ayak komplesi ve diz eklem braketlerine bağlı kuvvet 
sensörleri ve bu sensörler arasında konumlandırılmış rijit bir şafttan (temsili kaval kemiğinden) oluşmaktadır. 
MIL-LX bacak ise (Şekil 3b ve 3c) özel olarak mayın testleri için geliştirilmiş olup, HIII bacağa göre farkı, 
kuvvet sensörleri arasında rijit şaft yerine, insan kemiğini yaklaşık olarak temsil edecek şekilde kauçuk bir 
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sönümleme malzemesi içermesi ve HIII’ün aksine, tüm alt bacak komplesinin aynı eksende konumlandırılmış 
olmasıdır. Şekil 3’teki grafikler incelendiğinde her iki bacağın da kadavralar ile tam olarak aynı sonuçları ver-
mediği gözlemlenmektedir. Bu yüzden her iki bacak için ayrı ayrı limit değerleri belirlenmiştir.

AMAÇ

Araç tasarımının istenilen koruma seviyesine uygun olduğunun ve araç personelinin korunabildiğinin, bilgi-
sayar destekli mayın simülasyonları ve mayın testleri ile doğrulanması gerekmektedir. Mayın test maliyetinin 
yüksek ve test hazırlık sürecinin uzun olması, testler sırasında daha hızlı ve düşük maliyetli olan mayın simü-
lasyonları için mümkün olduğunca veri toplanması ihtiyacı oluşturmaktadır. Testleri sırasında araç içerisindeki 
koltuklar üzerinde konumlandırılan temsili insan maketlerinin yüksek maliyetlerinden dolayı, test sırasında 
tüm koltuklarda test mankeni kullanmak çoğu zaman mümkün olamamakta, bu durum da yeterli test verisi alı-
namamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple tam ölçekli temsili insan maketi kullanılamayan koltuklar üzerinde 
konumlandırılmak üzere, düşük maliyetli temsili insan maketi geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı araç personelinin en fazla zarar gören bölgesi olan alt bacak kuvvetlerini, ayrıca per-
sonele etki eden dikey yöndeki ivmeyi ölçebilen, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir temsili insan maketi 
geliştirilmesidir.

KAPSAM

Bu çalışma, Savunma Sanayii Başkanlığı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve Gazi Üniversitesi arasında im-
zalanan “Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) sözleşmesi kapsamında yürütülen 
“Zırhlı Askeri Araçlarda Mayın Patlaması Sonucunda Oluşacak Bacak Kuvvetlerinin Ölçülmesi için Yerli 
İnsan Maketi Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tez çalışması kapsamında yapılmıştır. Tez çalışması için 
sistem tasarımı henüz tamamlanmamış olup, izlenecek yöntem, tasarlanan test düzenekleri ve temsili insan 
maketi tasarımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM

Bu projede tasarlanacak olan temsili insan maketindeki alt ve üst kuvvet sensörleri ile ayak komplesi, HIII ve 
MIL-LX bacaklarında ortak olarak kullanılan komponentler ile aynı olacaktır. Alt ve üst kuvvet sensörlerinin 
alternatifinin bulunamaması ve ayak komplesinin içerdiği sönümleyici elemanların sistem davranışına olan 
etkisinden dolayı ortak parça kullanılması kararı alınmıştır. 

Temsili bacağın kadavra testleri ile benzer sonuçlar verebilmesi için HIII bacakta kullanılan rijit şaft yerine 
MIL-LX bacaktaki gibi, temsili kaval kemiğinin sönümleyici bir eleman içermesi gerekmektedir. MIL-LX 
tasarımında iki rijit şaft arasına yerleştirilmiş, yataklanmış bir kauçuk sönümleme elemanı kullanılmıştır (Pan-
delani, 2010). Bu çalışmada ise temsili kaval kemiği için HIII’teki gibi tek parça, ancak MIL-LX’teki gibi 
sönümleyici özelliğe sahip bir malzeme olan poliüretan kalıp yayı seçilmiştir. Sistem davranışı temsili ka-
val kemiği geometrisinde optimizasyon yapılarak kadavra verilerine yaklaştırılmaya çalışılacaktır. Alt bacak 
komplesi tasarımı Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Tasarlanan alt bacak komplesi

Tasarlanan alt bacak komplesine uygulanacak testler için FNSS Savunma Sistemleri AŞ’ye ait düşme kulesi 
kullanılacaktır (Şekil 5). Alt bacak komplesi diz eklem braketinden çarpışma yüzeyine sabitlenecek, bacak 
komplesine kadavra testlerindeki test koşullarında, değişik ağırlık ve hızlarda darbeler uygulanarak sistemin 
davranışı ölçülecektir. Test sonuçlarına göre poliüretan temsili kaval kemiği geometrisinde değişiklikler ya-
pılarak kadavra test sonuçlarına yaklaşılmaya çalışılacaktır. Yapılan optimizasyon sonucunda kadavra testleri 
ile tam olarak uyuşma sağlanamaz ise, HIII ve MIL-LX bacaktaki gibi, bu bacaklara ait limit değerler de göz 
önüne alınarak, bir limit değer belirlenecek, mayın testlerinde tasarlanan temsili insan maketi için bu limit 
değer kullanılacaktır.
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Şekil 5. FNSS Savunma Sistemleri AŞ’ye Ait Düşme Kulesi
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Alt bacak komplesi tasarımı tamamlandıktan sonra rijit bir üst vücut komplesine bağlanacak, bu şekilde temsili 
insan maketi araç içerisinde bulunan koltuklara yerleştirilebilecek hale gelecektir. Yapılan tasarımda maliyeti 
düşürebilmek amacı ile iki yerine tek bir bacak kullanılacaktır. Rijit üst vücut komplesi içerisine de bir ivme-
ölçer yerleştirilerek, araç personeli üzerine etki edecek ivmeler hesaplanabilecektir.

SONUÇ

AEP55 Vol.2 prosedüründe sadece HIII ve MIL-LX temsili bacaklarının tanımlı olmasından dolayı tasarla-
nan temsili insan maketi sadece AR-GE amaçlı testlerde kullanılacaktır. Bu prosedürde tanımlı temsili insan 
maketlerinin yüksek maliyetlerinden dolayı araçtaki tüm koltuklardan veri alınamadığı için, tanımlı insan ma-
ketlerinin bulunmadığı koltuklara yerleştirilecek, mayın simülasyon çalışmaları için mümkün olduğunca çok 
noktadan veri toplanmasına olanak sağlayacaktır.
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FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF PVA-GELATIN NANOCOMPOSITE FIBERS

Dilan ALTAN1, Ceren KEÇECİLER1, Ertuğrul BÜLBÜL2, Yeliz BASARAN ELALMIS1, Sevil YÜCEL1

1 Yildiz Technical University Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Istanbul / Türkiye
2Inovenso Technology Ltd. Co., Istanbul / Türkiye

Abstract: Nanofibers can be fabricated by using various techniques including electrospinning, drawing, self-
assembly, template synthesis, and thermal-induced phase separation. Electrospinning is a versatile tool since it 
can form fibers ranging between 50-500 nm which is suitable for cell adhesion and migration. Electrospinning 
has been widely used for the fabrication of extracellular matrix (ECM)-mimicking fibrous scaffolds and drug 
delivery systems in last few decades. Electrospun natural and synthetic polymers and their blends are com-
monly being investigated for biomedical applications. The structural and chemical properties of the nanofibers 
strongly affect their field of use. In this study, (PVA)-gelatin (GE) nanocomposite fibers were produced by 
using electrospinning technique, and morphologic and chemical properties were investigated. The process 
parameters including the applied voltage, distance from collector and concentration were investigated. Elec-
trospinning process were conducted at four different GE concentrations (PVA/GE= 10/0, 8/2, 6/4 and 0/10 
v/v). Scanning electron microscopy (SEM) were used to determine the morphology and fiber diameters, and 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used to characterize chemical groups in nanofibers. Mate-
rial properties of electrospun PVA/GE nanocomposite fibers were evaluated in comparison to fibers composed 
of solely PVA or GE. These studies demonstrated that the nanofibers obtained from this study are good candi-
dates for tissue engineering and dental applications.

Key Words: electrospinning, gelatin, polyvinyl alcohol, PVA/GE, tissue engineering.

INTRODUCTION

The skin, the largest organ of the human body, acts as a barrier to protect the body from external factors. In 
some cases as accident, disease and surgery the integrity of the skin is disrupted and wounds form. Normally, 
vast majority of superficial wounds heals within 8-12 weeks1 following the coagulation, inflammation, pro-
liferation and maturation phases. However, in cases like severe burns traumas, surgical interventions and 
diseases like diabetes, the wounds do not heal within the estimated time (3 months). These wounds are named 
as chronic wounds and need to be covered with a wound dressing made of proper materials2. One of the main 
problems with the chronic wounds is the lack of extracellular matrix (ECM) which is required for the stimu-
lating, directing and coordinating the healing process. ECM is highly dynamic, three-dimensional network 
present within all tissues and organs and serves architectural support fort the tissues. Due to the ability of cell 
function regulation of the biomacromolecules (collagen, elastin, glycosaminoglycans) in the ECM structure it 
plays an important role during wound healing3. Currently production of wound dressings that are structurally 
similar to native ECM has received great interest. Since nanofibrous scaffolds exhibit similar architectural 
structure to collagen fibrils in the ECM structure, these scaffolds are strong candidates for the generation of 
wound dressings. Phase separation, self-assembly and electrospinning are the most common used techniques 
for nanofiber generation with plenty of advantages such as small diameter, narrow diameter distribution, and 
high-specific surface area adjustable porosity and tailored composition4. Among these techniques electrospin-
ning is most widely used for the tissue engineering applications since it allows for the fabrication of continuous 
fibers with diameters ranging from submicrons to a few nanometers. Electrospinning process is mainly based 
on the deposition of the polymer solution on a collector as nanofibers by means of applied high voltage. Com-
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pared to other techniques electrospinning is a more simple technique, and can be applied to variety of synthetic 
and natural polymers 4,5,6. 

The selection of the material for wound dressing applications is very important. Biocompatibility can be con-
sidered as the most important requirement while selecting the material. Natural polymers like collagen, gelatin, 
silk fibroin and chitosan have been used for the fabrication of nanofibers to be used in tissue engineering by uti-
lizing electrospinning. The high biocompatibility of biopolymers provides great advantages for their biomedi-
cal uses however poor mechanical properties limits their use. In order to overcome the limitations of natural 
biopolymers they are generally used with synthetic polymers during electrospinning generation of nanofibers. 
Poly (glycolic acid) (PGA), poly(lactic acid) (PLA) ,poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), polycaprolactone 
(PCL) and polyvinyl alcohol (PVA) are most commonly used synthetic polymers for nanofiber production7,8.

AIM

The main objective of this study is the generation of biodegradable Poly-Vinyl-Alcohol (PVA)-Gelatin nano-
fiber systems for tissue engineering applications (especially wound dressing) by using the electrospinning 
technique. 

SCOPE

The biodegradable  Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a hydrophilic, biodegradable and biocompatible synthetic 
polymer which possesses good chemical and thermal stability9. Aqueous solutions of PVA can successfully be 
electrospun without requiring use of toxic organic solvents like 2,2,2-trifluoroethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
2-propanol, trifluoroacetic acid, formic acid, and dimethylformamide9,10. Despite the good physical and me-
chanical properties PVA doesn’t have cell recognition sites which promote the wound healing. Therefore, in 
this study we aim to add different amounts of Gelatin in PVA to enhance its bioactivity. Gelatin  is a natural 
polymer derived from hydrolysis of collagen  which is one of the main components of ECM11. Gelatin pos-
sesses a very similar chemical composition to collagen and has widely been used for biomedical applications 
due to its biocompatibility. Thanks to the amino acids in the gelatin structure, it provides recognition sites for 
cells 12. Gelatin were widely used as wound dressings and tissue engineering products for human use, due 
to their hemostatic properties, excellent biocompatibility, reduced cytotoxicity, low antigenicity, controlled 
biodegradability and ability to stimulate cellular attachment and growth 13 .Since both gelatin and PVA are 
soluble in water in this study we aimed to use only water for the preparation of PVA/Gelatin electrospinning 
solutions because in case of using other organic solvents, residues of these toxic solvents in electrospun fi-
bers is unavoidable. So that using water as solvent will provide a big advantage. Although electrospinning  of 
gelatin is hard at room temperature since it forms a 3 dimensional interconnected network, by increasing the 
ambient temperature it is possible to generate fibers11. In this study, different temperatures will be evaluated for 
the nanofiber formation. Electrospinning parameters including flow rate, tip to collector distance, and applied 
voltage strongly affect the fiber formation. Different process parameters will also be evaluated for the forma-
tion of nanofibers.

MATERIALS AND METHOD

PVA (degree of polymerization ≈ 1600, molecular weight 72,000 g/mol) and gelatin powder were purchased 
from Appli Chem, Darmstadt, Germany. In order to prepare spinning solutions, aqueous PVA solutions were 
prepared by dissolving 12 % w of  PVA powder in distilled water at 80 °C with constant stirring for at least 4 
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h. Gelatin solution were prepared by dissolving gelatin in distilled water with vigorous stirring for 2 h at 40°C. 
The obtained PVA and Gelatin solutions were mixed with specific volumes to obtain PVA-Gelatin solutions 
(PVA/GE: 10/0,8/2,6/4,0/100 volume ratio). The mixtures were stirred for further 30 minutes before electros-
pinning process. Inovenso NE300 Multinozzle Electrospinning Machine was used to perform electrospinning 
experiments. The prepared polymer solutions were placed into a 20 ml syringe.  Nanofibers were collected on a 
rotating drum by connecting a high voltage power supply to a steel needle fitted on the polymer solution filled 
syringe. Different process parameters given in Table 1. were examined during electrospinning.

Table 1: Evaluated process parameters of electrospinning.

Process Parameters

Flow rate 0,5- 1,5 ml/h

Tip to collector distance 8-15 cm

Temperature 25-50 °C

Applied voltage 20-30 kV

RESULTS

Scanning electron microscopy (SEMoscope by Inovenso) were used to analyze the morphology and fiber di-
ameters of electrospun fibers. Prior to SEM analyzes a small section of fibers were sputter coated with gold. 
The diameter distribution of the electrospun fibers were calculated by measuring at least 15 fibers at random.

Figure 1: SEM images of prepared nanocomposite fibers a) Gelatin b) PVA c) PVA/Gelatin (8/2) d) PVA/ 
Gelatin (6/4).

Figure 1 shows the SEM images of Gelatin (a), PVA (b), PVA/Gelatin (8/2) (c) and PVA/Gelatin (6/4) (d) 
nanofibers.  SEM images revealed a smooth and continuous nanofibrous structure with an average fiber diam-
eter in the 418-841 nm range.  As seen on the table addition of gelatin resulted as larger fiber diameters. It can 
be due to the interactions between PVA and Gelatin. Another reason can be the use of only distilled water as 
solvent which can act as an insulator resulting in low conductivity of polymer solutions.

Table 2: Average fiber diameters of prepared nanocomposite fibers.

Composition Average Fiber Diameter (µm)

PVA 0,59 ± 0,23

Gelatin 0,418 ± 0,22

PVA/Gelatin (8/2 v/v) 0,841 ± 0,37

PVA/Gelatin (6/4 v/v) 0,784 ± 0,33

For the characterization of the functional groups participated in the PVA, gelatin, and PVA/Gelatin com-
posite nanofibers Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR) measurements were carried out. 

a

b

c
 

a d
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Figure 1: SEM images of prepared nanocomposite fibers a) Gelatin b) PVA c) PVA/Gelatin (8/2) d) PVA/ 
Gelatin (6/4).

Figure 1 shows the SEM images of Gelatin (a), PVA (b), PVA/Gelatin (8/2) (c) and PVA/Gelatin (6/4) (d) 
nanofibers.  SEM images revealed a smooth and continuous nanofibrous structure with an average fiber diam-
eter in the 418-841 nm range.  As seen on the table addition of gelatin resulted as larger fiber diameters. It can 
be due to the interactions between PVA and Gelatin. Another reason can be the use of only distilled water as 
solvent which can act as an insulator resulting in low conductivity of polymer solutions.

Table 2: Average fiber diameters of prepared nanocomposite fibers.

Composition Average Fiber Diameter (µm)

PVA 0,59 ± 0,23

Gelatin 0,418 ± 0,22

PVA/Gelatin (8/2 v/v) 0,841 ± 0,37

PVA/Gelatin (6/4 v/v) 0,784 ± 0,33

For the characterization of the functional groups participated in the PVA, gelatin, and PVA/Gelatin com-
posite nanofibers Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR) measurements were carried out. 

a

b

c
 

a d
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Figure 2:  FT-IR spectra of PVA, Gelatin and PVA/Gelatin composite nanofibers prepared at different ra-
tios.

The peaks in the spectra of gelatin at around 3300 cm-1 are representative of N-H stretching of secondary am-
ide, C-H stretching at 2922 cm-1, C=O stretching at 1624 cm-1 are also observed. The peaks at around 1420 
cm-1 in PVA spectrum represents C-H vibrations while the peak at 1080 cm-1 correspond to C-O stretching. 
The peak observed at 2914 cm-1 indicates C-H stretching bond and the peak at 3267 cm-1 is hydrogen bonded 
–OH group in PVA. In the spectra of PVA/Gelatin composites C=O stretching at 1624 cm-1 observed to be 
weaker. This can be due to the interactions between the functional groups of PVA and Gelatin. 

CONCLUSION

In this study, different electrospinning parameters including applied voltage, tip to collection distance, and 
temperature were examined to optimize the conditions. By using water as a solvent, successful electrospin-
ning of nanofibers ranging between 418-841 nm could be obtained. The blends of PVA and Gelatin resulted 
in larger fiber diameters. It can be due to the surface tension of gelatin caused absence of organic solvent.  
Various experiments showed that successful fiber production depended on the temperature of the solution 
and other parameters like flow rate, tip to collector distance, and applied voltage. 10 cm distance between 
tip and the collector was found to be optimum for fiber formation. When ambient temperature increased to 
50 °C formation of fibers became easier. 30 kV found to be optimum voltage for nanofiber formation. Even 
covered with a wound dressing, infection is still a big problem during wound healing. Therefore, fabrication 
of wound dresses which has antimicrobial properties is very important. There are some approaches like fab-
ricating antibiotic-containing wound dressings. However, in this case antibiotic resistance becomes an issue. 
As a feature study to overcome infection problem, some plant extracts can  be evaluated as antimicrobial 
agents, combined with PVA-Gelatin nanofibers. It is expected that bioactive compounds in plant extracts to 
confer antioxidant and antimicrobial activities to the wound dressings, helping in wound contraction, vas-
cularization and epithelization.
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 RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRMESİ: BİR RÜZGAR ENERJİ PROJESİ İÇİN YAŞAM 
DÖNGÜSÜ

Elif KURTKAYASI1, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
Öz: Bir rüzgar enerji santrali kurulumunun en önemli aşaması projelendirmedir. Rüzgar enerji projesi yatırı-
mı için rüzgar kaynağı değerlendirmesi büyük önem arz eder. Çünkü rüzgar ölçümlerindeki ± %5 belirsizlik, 
yıllık enerji üretiminde ± %10 belirsizliğe yol açabilir. Rüzgar tahmin edilebilirliği zor bir kaynaktır. Bu da 
yıllık enerji üretim tahminini zorlaştırır. Bu çalışmada bir rüzgar enerji projesinde yer alan rüzgar kaynağı de-
ğerlendirme sürecine ait aşamalardan bahsedilmektedir. Rüzgar kaynağı değerlendirme süreci, maden arama 
olarak adlandırılan rüzgar bakımından zengin olan bölgelerin analizi ile başlar. Nümerik hava tahmin temeline 
dayanan rüzgar verisi kullanılır ve yıllık enerji üretimi değeri yüksek olan bölge madendir sonucuna ulaşılır. 
Bu aşamada yıllık enerji üretimi değeri kesinliği %50’dir. İkinci aşama rüzgar ölçümlerinin gerçekleştirilme-
sidir. En az bir yıl boyunca projenin yapılacağı yerde rüzgar ölçümü yapılması gerekir. Bunun için geleneksel 
rüzgar ölçüm direkleri (met-mast) ve uzak rüzgar ölçüm yöntemleri kullanılabilir. Üçüncü aşama iki süreçten 
oluşur. Lineer rüzgar akış modeli tabanlı yıllık enerji üretimi tahmini için WindPRO, WAsP, Wind Farmer 
ve OpenWind gibi doğrusal rüzgar akış modelleri ile çekirdek uzaysal ekstrapolasyon ve yıllık enerji üretimi 
hesaplaması yapılır. Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken diğer bir süreç ise, hesaplamalı akışkan dinamiği 
tabanlı yıllık enerji üretimi tahminidir. Karmaşık arazi ve termal kararsızlığı olan durumlar için gereklidir. He-
saplamalı akışkanlar dinamiği üç boyutlu bir şebeke üzerinde modellenir ve bu modeller yüksek performanslı 
bilgisayar kümelerinde çalıştırılmaktadır. Rüzgar kaynağı değerlendirme sürecindeki son aşama olan kayıp ve 
belirsizlik tahmini yıllık enerji üretimi için çok önemli bir parametredir. Çünkü belirsizlikler ve kayıplar doğ-
rudan yıllık enerji üretim değerini etkiler. Projelendirme sürecinde yapılacak analizlerin doğru yapılması ve 
yıllık enerji üretim değerinin doğru tahmini rüzgar kaynağı değerlendirme keskinliğine bağlıdır. Aksi takdirde 
verimli bölgeler yanlış projelerle verimsiz olarak kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Kaynağı Değerlendirme, Yıllık Enerji Üretim Tahmini

GİRİŞ 

En basit ifadeyle rüzgar, havanın hareketidir. Yeryüzünde oluşan sıcaklık farklarından meydana gelir. Potansi-
yel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü ile oluşur. Dünya’ya ulaşan Güneş enerjisinin yaklaşık %2’lik kısmı 
rüzgara dönüşür. Türkiye’de ilk rüzgar santrali 1998 yılında yapılmıştır. 2005 yılında çıkan Yenilenebilir Ener-
ji Kanunu rüzgar enerjisinin gelişimine önemli katkı sağlamıştır ve Türkiye’de 2008 yılından itibaren rüzgar 
yatırımları artarak devam etmiştir (Şenel, M. C., Koç, E., 2015). Şekil1’den görüldüğü üzere 2019 Temmuz 
ayından itibaren Türkiye’de rüzgardan elde edilen elektrik 7615 MW’a ulaşmıştır. 2019 Temmuz ayından 
itibaren rüzgar enerji santrallerinden üretilen elektrik ile ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının %7,40’ı karşı-
lanmaktadır.
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Şekil 1: Türkiye’deki Rüzgar Enerji Santralleri İçin Kümülatif Kurulum (Türeb, 2019)

 

Şekil 2: İşletmedeki rüzgar santrallerinin illere göre dağılımı (Türeb, 2019)

Türkiye’de rüzgar potansiyeli en yüksek olan bölge Ege Bölgesi’dir. İkinci sırada ise Marmara Bölgesi gelir. 
Bunun yanında Akdeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde, Orta Karadeniz Bölgesi’nde ve İç Anadolu Bölgesi’nin 
Güneydoğu kesimlerinde de rüzgar potansiyeli yüksek bölgeler mevcuttur. Şekil 2’den görüldüğü üzere, işlet-
medeki rüzgar santrallerinin illere göre dağılımına bakıldığında ise, İzmir ili yaklaşık %20 oranla birinci sırada 
gelmektedir. Bunu %14,9 ile Balıkesir ve %8,8 ile Manisa takip eder.

AMAÇ 

Bir rüzgar enerji projesinde yer alan rüzgar kaynağı değerlendirme sürecine ait aşamalar büyük önem arz eder, 
çünkü rüzgar ölçümlerindeki ± %5 belirsizlik, yıllık enerji üretiminde ± %10 belirsizliğe yol açabilir (Solmaz, 
S. ve Turan, R.A., 2015). Bu çalışmada bir rüzgar enerji projesi için yaşam döngüsüne ait aşamalar incelenmiş 
ve açıklanmıştır.
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KAPSAM

Bir rüzgar enerji projesi için yaşam döngüsünü içeren bu çalışmada; projenin yapılacağı alanın konumunun 
belirlenmesi ile başlayan ve devreye alınmasına kadarki süreç ele alınmış ve aşağıda verilen aşamalar açıklan-
mıştır.

1. Ön fizibilite ve yer arama - Rüzgar bakımından zengin olan bölgelerin yüksek seviyede analizi gerçekleş-
tirilir. Akışın başlangıcıdır. 

2. Rüzgar Kaynağı Değerlendirilmesi-WRA

3. Gerekli İzinlerin Alınması

4. Bağlama Anlaşmaları

5. Elektrik ve inşaat işleri alt yüklenici ve mühendislik firması seçimleri

6. Kurulum ve deyreye alma

7. Operasyon ve bakım

YÖNTEM

RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRİLMESİ

Rüzgâr tahmin edilebilirliği zor bir kaynaktır.  Rüzgâr ölçümlerindeki ± %5 belirsizlik, yıllık enerji üretiminde 
(AEP) ± %10 belirsizliğe yol açabilir.  Bu da finansal açıdan rüzgâr projesinin yaşayabilir olup olmamasın-
da etkilidir. Ölçüm noktaları ile türbinin yerleştirileceği noktalar aynı değildir. (Li, C., vd. 2016). Her 10-15 
rüzgâr türbini için 1 adet ölçüm direği (met-mast) dikilmelidir. Aynı zamanda ölçüm yüksekliği ile türbin hub 
yüksekliği de farklıdır. Tüm bu faktörler ortalama rüzgâr hızı (türbin hub yüksekliğindeki) ve yıllık enerji üre-
timi (AEP) varsayımlarındaki belirsizlikler hakkında bilgi verir. 

Şekil 3: Rüzgar Kaynağı Değerlendirilme Süreçleri
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Şekil 3’te rüzgar kaynağı değerlendirilme süreçleri verilmiştir. Bu süreçler Tablo 1’de detaylandırılmıştır. 

WRA (Rüzgar kaynağı 
değerlendirme Süreçleri

Açıklama

Maden Arama Nümerik hava tahmin temeline dayanan rüzgar verisi kullanılır. 
AEP (yıllık enerji üretimi) değeri yüksek olan bölge madendir 
sonucuna ulaşır. Bu aşamada AEP değeri kesinliği %50’dir.

Rüzgar Ölçümleri En az bir yıl boyunca projenin yapılacağı yerde rüzgar ölçümü 
yapılması gerekir.

Lineer Rüzgar Akış Modeli 
Tabanlı AEP Tahmini

WindPRO gibi doğrusal rüzgar akış modelleri, çekirdek uzaysal 
ekstrapolasyon ve AEP (yıllık enerji üretimi) hesaplaması için 
kullanılır.

CFD Tabanlı AEP Tahmini Eğer bir önceki adımdaki varsayımlar geçerli değilse, CFD 
(hesaplamalı akışkan dinamiği)  modellemesi yapılır. Karmaşık 
arazi ve termal kararsızlığı olan durumlar için gereklidir.

Kayıp ve Belirsizlik Tahmini WRA için çok önemli bir parametredir. Çünkü belirsizlikler ve 
kayıplar doğrudan üretim miktarını yani AEP değerini etkiler.

Tablo 1: Rüzgar Kaynağı Değerlendirilme Süreçlerine Ait Detaylar

RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK VERİ ÇEŞİTLERİ VE 
ÖLÇÜMLER

Her veri setinin farklı alanlarda avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu sebeple projenin yapılması planlanan 
alanda hangi veriyi kullanmak daha avantajlı ise o veri seti kullanılmalıdır. Tablo 2’de ölçüm çeşitlerine ait 
avantaj ve dezavantajlar sıralanmıştır.
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Ölçüm Çeşitleri Avantajlar Dezavantajlar

Modelleme Hızlı sonuç alma imkanı
Saha içi yapılan ölümlerden 
çok daha ekonomik
Kısa sürede birden fazla alan 
için değerlendirme yapabilme

Ölçekleme hatalı olabilir. 
Düşük hassasiyet kesinliği azaltır.
Yanlış kullanılabilir.
Yapılan kabuller hatalı olabilir.

Saha İçi Ölçümler Hub yüksekliğinde veri kaydı
İstenilen sahaya özgün veri 
eldesi
Düzenlenen veri kaydında 
türbülans gibi bilgilerin de yer 
alması

Kısa süreli veri gerçeği temsil 
etmeyebilir.
Veri kaybı ihtimali daha yüksektir.
Yüksek maliyet
Cihazların doğru yere konulmaması 
ilgili alanı yansıtmayan sonuçlara sebep 
olabilir.

Arşivlenmiş 
Meteorolojik Veri

Uzun zamana dayanan veri 
setleri mevcuttur.
Veriler geniş bir alana yayılmış 
durumdadır.

Genellikle 10m’den alınan veriler (Hub 
yüksekliğinin çok altında)
Arazilerin kompleks yapıda oloduğu 
alanlarda enterpolasyon işlemi zorluğu
İstenilen saha için mevcut veri bulmak 
düşük ihtimaldir.

Tablo 2: Ölçüm Çeşitlerine Ait Avantaj ve Dezavantajlar

RÜZGAR ENERJİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Rüzgar potansiyeli açısından yüksek olan alan coğrafi ve matematik konum nedeniyle rüzgarı şekillendiren 
bazı etkenlere maruz kalmaktadırlar. Bir rüzgar enerji projesi tasarlanırken aşağıdaki faktörler üzerinde önem-
le durulmalıdır. Bunlar; pürüzlülük ve bölgesel etkiler, topografya etkisi, rüzgar engelleri, yükseklik, türbü-
lans, wake (iz) etkisidir (Diaf, S. ve Notton, G., 2013).

RÜZGAR ANALİZ METODLARI

Rüzgar ölçümleri sonrasında yapılacak analizler, bahse konu olan alanda proje yapılıp yapılamayacağı bil-
gisini verir. Bu sebeple analizlerin çeşitli ve detaylı yapılması yüksek kesinlikte sonuçlara ulaşabilmek için 
önemlidir. Rüzgar analizlerinde kullanılan metodlarından bazıları, Weibull Dağılımı, Rayleigh Dağılımı, Ga-
uss (Normal) Dağılımı, Gambel Dağılımıdır.

GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI

Açıklanan trafo kapasitesine bağlı olarak firmalar ihaleye katılır. Kazanan firmalar ön lisans başvurusunda 
bulunur ve aşağıdaki izinleri TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alırlar. Bu izinler; TEA-Teknik 
Etkileşim Analizi, ÇED-Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Orman İzni, İmar İzni, Kamulaştırma İzni
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BAĞLANTI ANLAŞMASI

Lisans alındıktan sonra TEİAŞ ile bağlantı anlaşması yapılır. Bu anlaşma içerisinde TEİAŞ toplam kurulu güç 
için; hangi tarafo merkezine bağlanılacağını ve hangi gerilim seviyesine bağlanılacağını bildirir.

ELEKTRİK VE İNŞAAT İŞLERİ ALT YÜKLENİCİ VE MÜHENDİSLİK FİRMASI SEÇİMLERİ

Bu aşamada proje kesinleşmiş durumdadır. Mühendislik firması seçimleri yapılırken, aynı zamanda; elektrik 
firmaları ile elektrik hatları, kablolar için ve nşaat firmaları ile ofis ve şalt sahası için anlaşmalar yapılır.

KURULUM VE DEVREYE ALMA

Türbin parçalarının sahalara ulaşmasından sonra kurulum gerçekleşir ve türbinler devreye alınır. Ayrıca kesin 
kabule kadar geçici bakanlık kabulü alınır ve kesin kabüle kadar kalan ufak işler tamamlanır. Bu aşamada 
malzeme tedariği ve gümrük işlemleri önem kazanır. Malzemelerin eksiksiz şekilde ve tam zamanında sahada 
bulunması gerekir. Anlaşmalı olan türbin firmasına göre gümrük işlemleri yapılır.

OPERASYON VE BAKIM

Türbinler devreye alındıktan sonra operasyon süreci başlar. Sahada çalışacak teknisyenlerin seçimi yapılmış 
olmalıdır. Ayrıca teknisyenlerin teknik eğitimleri ve İSG belgeleri tamamlanır. Bu sırada anlaşmalı türbin mar-
kasına göre 5-10-15 ya da 20 yıllık bakım sözleşmesi imzalanır.

SONUÇ

Bu çalışmada rüzgar kaynağı değerlendirme süreci, maden arama olarak adlandırılan rüzgar bakımından zen-
gin olan bölgelerin analizi aşmaları ve rüzgar kaynağı değerlendirilmesi süreçleri açıklanmıştır. Belirsizlikler 
ve kayıplar doğrudan yıllık enerji üretim değerini (AEP) etkilemektedir. Bu nedenle projelendirme sürecinde 
analizlerin doğru yapılması ve yıllık enerji üretim değerinin (AEP) doğru tahmini rüzgar kaynağı değerlendi-
rilmesinin kesinliğine bağlıdır. Aksi takdirde verimli bölgeler yanlış projelerle verimsiz olarak kullanılabilir.
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İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-ENDÜSTRİYEL PARK 
TASARIMI: LOKASYON OPTİMİZASYONU

Atıl KURT1, Olcay GENÇ2*, Ercan ERDİŞ3

1 Endüstri mühendisi, 
2 İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun / Türkiye

3 İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İskenderun / Türkiye
Öz: Endüstriyel simbiyoz temel olarak, bir firma tarafından üretilen atıkların, diğer firmalar tarafından üretim 
girdisi olarak veya yeni ürünler üretmek için kullanılabilmesi prensibine dayanır. Bu prensibe göre firmalar, 
girdileri atıklarla değiştirerek, üretim verimliliğini arttırmak ve aynı zamanda çevresel ve sosyal faydalar ya-
ratmak için ekonomik avantajlar elde edebilirler. Endüstriyel simbiyozun temel amacı; insan üretiminin ve tü-
ketiminin tüm alanlarında doğrusal sistemden kapalı döngü sisteme geçmektir. Doğrusal sistemde üret-tüket-at 
prensibi benimsenmişken, kapalı döngü sistemde atık tekrar üretim prosesine sokulur. Böylece hammadde ve 
kaynağa bağımlılık azaltılmış ve çevreye verilen zarar minimuma indirgenmiş olur. Endüstriyel simbiyozda 
birbiri ile atık alış-verişi yapabilecek sektörlerinin tespiti kadar, bunların bir alanda ne şekilde konumlandırıla-
cağı da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, tam kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu sonucu elde edilen 
sektörlerin, aralarındaki simbiyotik ilişki özelliklerine göre bir alanda ne şekilde konumlandırılabileceği bir 
optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, endüstriyel simbiyoz, eko-endüstriyel parklar

1. GİRİŞ

Endüstriyel simbiyoz (ES); farklı endüstrileri, malzeme, enerji ve hizmetlerin fiziksel olarak değişimini içe-
rerek, rekabet avantajına yönelik bir yaklaşımla birbirine bağlayan endüstriyel ekolojinin bir alt dalıdır [1]. 
Endüstriyel simbiyoz temel olarak, bir firma tarafından üretilen atıkların veya yan ürünlerin diğer firmalar 
tarafından üretim girdisi olarak kullanılabilmesidir. Bu yaklaşımla, girdiler atıklarla yada yan ürünlerle değiş-
tirilerek çevresel ve sosyal faydalar elde edilebilir [2], [3].

Endüstriyel simbiyozun temel amacı; insan üretiminin ve tüketiminin tüm alanlarında üret-tüket-at prensibine 
dayanan doğrusal sistemden kapalı döngü sisteme geçmektir. Endüstriyel ekosistemler, endüstriyel bölgelerde 
yerel olarak kapalı devre sistemleri geliştirmek için somut bir strateji oluşturur. Endüstriyel ekoloji, endüstriyel 
sistemlerin yeniden tasarlanmasını yönlendirmek için doğal ekosistemlerden ilham almayı önerir. Bu şekilde 
endüstri dünyası da ekolojik bir modele yaklaşmış olur.

Endüstriyel simbiyozda birbiri ile atık alış-verişi yapabilecek sektörlerinin tespiti kadar bunların bir alanda 
ne şekilde konumlandırılacağı da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, tam kapasiteli inşaat eko-parkı optimi-
zasyonu sonucu elde edilen sektörlerin, aralarındaki simbiyotik ilişki özelliklerine göre bir alanda ne şekilde 
konumlandırılabileceği bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Genel olarak atıklar düşük ekonomik değere sahip olduğundan, uzak mesafelerde gerçekleştirilebilecek atık 
değişimlerinin olanaksız olması beklenir [5]. 
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Tam kapasiteli inşaat endüstrisi eko-parkında yer alacak sektörlerin ve bu sektörler arasındaki simbiyotik iliş-
kilerin belirlenmesinden sonra, eko-parkın yerleşim planının tespiti için lokasyon optimizasyonu aşamasına 
geçilmiştir. Bu aşamada ilk olarak aralarındaki simbiyotik ilişki boru hattı gerektiren tesislerin birbirine en 
yakın olması amaçlanmıştır. İkinci olarak ise aralarındaki simbiyotik ilişki sayısı en fazla olanların birbirine 
en yakın olması istenmiştir. 

Belirlenen amaç ve kısıtlar doğrultusunda bir matematik model oluşturulmuş ve Microsoft Visual Studio kul-
lanılarak çalıştırılmıştır. Optimizasyon sonucunda istenen optimum değerler elde edilmiştir.

3. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Lokasyon optimizasyonu sonucu elde edilen tam kapasiteli inşaat endüstrisi eko-parkı yerleşim planı Şekil 
2’de sunulmuştur. Şekil 2 incelendiğinde, aralarındaki simbiyotik ilişki boru/enerji vb. hattı gerektiren tesis-
lerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Şekilde yine aralarındaki simbiyotik ilişki sayısı en fazla olanların 
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Böylece simbiyotik ilişkilerin kurulması için ek maliyetler minimum 
seviyede tutulmuş olacak ve tesislerin simbiyotik ilişki kurma isteği artacaktır. 

Kapalı döngü endüstriyel ağların başarılı bir şekilde uygulanması, hızla büyüyen bir nüfusun taleplerini kar-
şılamak için gerekli olan iki temel faktörü; çevreyi korurken aynı zamanda ekonomik büyümeyi mümkün 
kılacaktır. Daha verimli ve sürdürülebilir endüstriyel ağların geliştirilmesi, yan ürünlerin/atıkların tamamen 
yeniden kullanılmasına bağlıdır.
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Şekil 2. Tam kapasiteli inşaat eko-parkı yerleşim planı. 

              Not: Parantez içlerindeki rakamlar toplam simbiyotik ilişki sayısını göstermektedir.
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İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-ENDÜSTRİYEL PARK 
TASARIMI: TAM KAPASİTELİ EKO-PARK TASARIMI

Atıl KURT1, Olcay GENÇ2, Ercan ERDİŞ3

1 Endüstri mühendisi, 
2 İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun / Türkiye 

3 İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İskenderun / Türkiye
Öz: Farklı endüstrileri; malzeme, enerji ve hizmetlerin fiziksel olarak değişimi ile birbirine bağlayan endüst-
riyel simbiyoz, günümüz endüstrisi için sürdürülebilirliğin anahtarı konumundadır. Biyomimikri ise; doğanın 
modellerini, sistemlerini, oluşum süreçlerini ve elementlerini inceleyen, elde ettiği bilgileri taklit ederek ya da 
ilham alarak yararlanan, problem çözmeye yönelik bir bilim dalıdır ve doğal sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Bu 
çalışmada, biyomimikrinin ekosistem düzeyi kullanılarak ve endüstriyel simbiyoz anlayışı benimsenerek, baş-
ka bir çalışmada tasarlanan rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu sonucundan elde edilen 18 adet 
inşaat endüstrisi tesisinin, simbiyotik ilişkilerde kullanılabilecek atıklarını tüm potansiyel alıcılara dağıtılması 
yerine aralarından bir tanesine gönderilmesi durumunda simbiyotik ağın nasıl tasarlanacağı, besin ağı ölçütleri 
ışığında bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, endüstriyel simbiyoz, eko-endüstriyel parklar,

GİRİŞ

Son zamanlarda, döngüsel ekonominin (DE) konsept ve büyüme modeli dünya çapında dikkat çekmiş [1–4], 
sıfır atık toplum hedefleyen model için öncü bir ilke olarak kabul edilmiştir [5–7].  Farklı endüstrileri; mal-
zeme, enerji ve hizmetlerin fiziksel olarak değişimi ile birbirine bağlayan endüstriyel simbiyoz (ES) [8], gü-
nümüz endüstrisi için sürdürülebilirliğin anahtarı konumundadır. Eko-endüstriyel parklar (eko-parklar) farklı 
sektörleri bir arada toplayıp bir tesisin atığının diğer tesisin girdisi olması prensibi ile endüstriyel simbiyozun 
somut uygulama alanlarıdır.

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme 
kapasitesini ifade eder. Döngüsel ekonomi (DE) yaklaşımı ise, üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinden 
sorumlu olmayı ve üretim sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmeyi ifade eder.

Biyomimikri; doğadan elde ettiği bilgileri taklit ederek yararlanan bir bilim dalıdır [10]. Tasarım sürecinde 
biyomimetik yaklaşımlar iki kategoriye ayrılır. 

 İnsan ihtiyaçlarını ve tasarım problemlerini tanımlayıp, bu problemleri çözmek için doğaya bakmak. (Bi-
yolojiye sorma)

 Spesifik bir organizmanın ya da ekosistemin karakteristiğini, davranışını ve fonksiyonunu tanımlayıp 
bunu insan tasarımlarına uyarlamak. (Biyolojiden öğrenme)

Üç çeşit biyomimikri düzeyi vardır. Bunlar; bir organizmanın kendisi, davranışı ve yaşadığı ekosistemdir [11]. 
Bu çalışmada, biyomimikrinin ekosistem düzeyi kullanılarak ve endüstriyel simbiyoz anlayışı benimsenerek, 
Genc ve diğ. [12] tarafından yapılan bir çalışmada tasarlanan rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyo-
nu sonucundan elde edilen 18 adet inşaat endüstrisi tesisinin, simbiyotik ilişkilerde kullanılabilecek atıklarını 
tüm potansiyel alıcılara dağıtılması yerine aralarından bir tanesine gönderilmesi durumunda simbiyotik ağın 
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nasıl tasarlanacağı besin ağı ölçütleri ışığında bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiş ve sonuçlar önceki 
çalışma ile kıyaslanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM 

Problem Tanımı

Genc ve diğ. tarafından yapılan rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu sonucundan elde edilen 
18 adet inşaat endüstrisi tesisi (Çizelge 1) ve aralarındaki potansiyel simbiyotik ilişkiler kullanılarak (30 atık 
türü, 56 simbiyotik ilişki); eko-parkta yer alan tesislerin, ürettiği atıkları bölümleyerek birden fazla tesise 
göndermeleri yerine tamamını sadece bir tesise göndermeyi tercih ettikleri durumda simbiyotik ağda ne gibi 
değişiklikler olabileceği besin ağı ölçütlerindeki değişiklikler ışığında irdelenmek istenmiştir. Tasarlanan tam 
kapasiteli inşaat endüstrisi eko-parkı aşağıda açıklanmıştır.
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Çizelge 1. Rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı sektörel dağılımı

NACE Kodu Faaliyet Alanı Endüstri Branşı Adet

24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Ana metal 
sanayii

6

24.44 Bakır üretimi

24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi

24.42 Alüminyum üretimi

24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller 
ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro 
alaşımların imalatı

23.63 Hazır beton imalatı Metal olmayan 
mineral ürünlerin 
imalatı

6

23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı

23.51 Çimento imalatı

23.11 Düz cam imalatı

23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil 
verilmesi ve bitirilmesi

23.14 Cam elyafı imalatı

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı Kauçuk ve 
plastik ürünlerin 
imalatı

1

16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı 
panel imalatı

Ağaç ürünleri 
imalatı

1

25.61 Metallerin islenmesi ve kaplanması Fabrikasyon 
metal ürünleri 
imalatı

1

20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı Kimyasalların 
ve kimyasal 
ürünlerin imalatı

1

41.20 İkamet amaçlı olan ve olmayan binaların 
inşaatı

Bina inşaatı 1

42.11 Karayolları ve otoyolların inşaatı Karayolu inşaatı 1

Toplam  18
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Tam kapasiteli inşaat endüstrisi eko-parkı: Bu eko-parkta, yukarıda belirtilen rastgele kapasiteli inşaat en-
düstrisi eko-parkı optimizasyon sonucundan elde edilen inşaat endüstrisine malzeme üreten tesisler yer almak-
ta olup, eko-parkta faaliyet gösteren bir tesisin ürettiği atık veya atıklar eğer simbiyotik ilişkilerde kullanabili-
yorsa, bu atıkların her bir çeşidinin miktar olarak tamamını sadece bir tesise verebilmektedir. Örneğin A tesisi 
x atığından 100 kg üretiyor ve bu atığı eko-park içerisinde B ve C isimli tesisler kullanabiliyorsa, A tesisi bu 
x atığının tamamını (100 kg) ya B ya da C tesisine vermektedir. Diğer bir değişle atık miktarında bölümleme 
yaparak 50 kg B tesisine 50 kg C tesisine veremez. Buna rağmen, bir tesis başka bir tesisten birden fazla atık 
türü alabilir. Örneğin A tesisi hem x hem de y atığını üretiyorsa, B tesisi A tesisinden miktar olarak tamamını 
almak koşuluyla hem x hem de y atığını alabilir. Ayrıca, eğer bir tesis kendi ürettiği herhangi bir atığı kendisi 
kullanabiliyorsa (öz-döngü), bu atığı kendisi kullanır ve başka bir tesise gönderemez. 

Besin Ağı Ölçütleri

                 a)                                                                                   b)

Şekil 1. a) Numaralandırılmış türlere sahip hipotetik bir ekosistemin besin ağı, b) Besin ağı matrisi; fij = 1, av 
(i) ve avcı (j) arasındaki tek yönlü bir ilişkiyi temsil ederken, fij = 0 ilişki olmadığını gösterir, Kaynak [13]’in 

izni ile kullanılmıştır.

Ekoloji uzmanları, doğal besin ağlarını analiz etmek için, Şekil 1’de gösterilen besin ağı matrisinden [F] elde 
edilen bazı ölçütler kullanırlar. Önceki bazı çalışmalar, bu ölçütleri kullanarak tasarlanan bazı endüstriyel 
ağların; düşük maliyet, düşük emisyon ve verimlilikte artış gibi geleneksel endüstriyel tasarım hedeflerini kar-
şıladığını göstermiştir [14, 15]. Bu çalışmada kullanılan besin ağı ölçütleri aşağıda açıklanmıştır.

Bağlantı Yoğunluğu (LD): Biyolojik bir ekosistemde yer alan her bir türe doğru olan veya türden çıkan orta-
lama akış sayısı olup [16], bu çalışmada LD, eko-park içerisindeki endüstriyel tesis başına ortalama atık akış 
sayısını temsil etmektedir ve toplam bağlantı sayısının (NL) eko-parkta yer alan toplam tesis sayısına (SR) 
bölünmesiyle hesaplanır.

Döngüsellik (λmax): Döngüsellik ölçütü, bir besin ağındaki kapalı döngü varlığının ölçüsüdür.  Besin ağı mat-
risinin transpozu alınarak oluşturulan yapısal bitişik matrisin [A] maksimum gerçek öz değeri (λmax) bulunarak 
döngüsellik ölçütünün değeri hesaplanır [17, 18]. Döngüsellik durumları Şekil 2’ de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Üç tür döngüsellik a) Kapalı döngü yok (λmax= 0) b) Zayıf kapalı döngü (λmax=1) c) Güçlü kapalı 
döngü (λmax>1)  Kaynak [17]’den esinlenerek üretilmiştir.  

Çözüm Yöntemi

Rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu sonucundan elde edilen 18 adet inşaat endüstrisi tesisi kul-
lanılarak, bu tesislerin ürettikleri ve simbiyotik ilişkilerde kullanabilen atıkların her bir çeşidinin miktar olarak 
tamamını sadece bir tesise verebilmeleri kısıtı ile ve sırasıyla döngüsellik (λmax) ve bağlantı yoğunluğunu (LD) 
maksimum yapmak amacı ile (atık çeşidi sabit tutulmuştur) bir optimizasyon yapılmıştır. Bu modelde ayrıca, 
eğer bir tesisi kendi atığını kendisi kullanabiliyorsa (öz-döngü), atığını başka tesise göndermek yerine kendisi-
nin kullanması amaçlanmıştır. Böylece kendi atığını kullanabilen tesisler kendi içlerinde kapalı döngü oluştu-
rabilecek ve bu tür simbiyotik ilişkilerde kullanılan atıklar için de taşıma vb. ek maliyetler çıkmamış olacaktır.

Tam kapasiteli eko-park tasarlanırken rastgele kapasiteli eko-park tasarımından elde edilen sonuçlar kullanıl-
dığından dolayı, sonuçlar üzerinde bazı gözlemler yapılmış ve kendi atığını kendisi kullanabilen tesisler ile 
bir atığı sadece tek bir tesisin aldığı durumlar tespit edilmiş ve bunlar çözüm yapılırken sabitlenmiştir. Geriye 
kalan olasılıkların tümü deneme-yanılma yöntemi ile Microsoft Visual Studio yazılımında çözülmüş ve mak-
simum döngüsellik (λmax) ile maksimum bağlantı yoğunluğunu (Ld) veren optimum çözüm elde edilmiştir. 

Sonuçlar ve Öneriler

Analiz sonucunda elde edilen eko-parkta yer alan sektörler ve atık çeşidi sabit olduğundan dolayı rastgele 
kapasiteli inşaat endüstrisi eko-parkı ile aynı olup (18 sektör ve 30 atık türü), toplam simbiyotik ilişki sayısın-
da doğal olarak bir düşüş meydana gelmiştir (36 adet simbiyotik ilişki mevcuttur). Tasarlanan tam kapasiteli 
inşaat eko-parkının besin ağı (simbiyotik ilişki ağı) ve besin ağı matrisi [F] Şekil 3’te sunulmuştur. Çizelge 2, 
tam kapasiteli inşaat eko-parkı besin ağı matrisinden hesaplanan besin ağı ölçütlerini göstermektedir. Sonuçlar 
incelendiğinde, döngüselliğin (λmax), eko-park içerisinde güçlü bir kapalı döngünün (λmax > 1) varlığını gösteren 
bir değer aldığı görülmektedir (λmax = 2).  Tasarlanan eko-parkta bağlantı yoğunluğu (LD) 1,5, bağlantı sayısı 
(NL) ise 27 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 3. Tam kapasiteli inşaat eko-parkı a) NACE kodlarına göre sınıflandırılmış simbiyotik ağ b) Besin ağı 
matrisi [F]; fij = 1, av (i) ve avcı (j) arasındaki tek yönlü bir ilişkiyi temsil ederken, fij = 0 ilişki olmadığını 

gösterir. 



1238

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Çizelge 2. Tam kapasiteli inşaat eko-parkı besin ağı matrisinden hesaplanan besin ağı ölçütleri

Tür 
Zenginliği    
(SR)

Bağlantı 
Sayısı      
(NL)

Bağlantı 
Yoğunluğu 
(LD)

Döngüsellik 
(λmax)

18 27 1,5 2,0

Tam kapasiteli eko-parkta rastgele kapasiteli duruma göre daha az simbiyotik ilişki mevcut olduğundan dolayı 
sonuç olarak tüm besin ağı ölçütlerinde negatif değişimler gözlenmektedir. En büyük değişim -%36,9103 ile 
döngüsellik (λmax) değerinde görülmektedir. Bağlantı sayısındaki (NL) değişim -%27,0270 olup bu ölçüt kul-
lanılarak hesaplanan bağlantı yoğunluğu (LD) ölçütünde de aynı oranda değişim görülmektedir (-%27,0270).

Eko-parklardaki enerji ve malzeme tasarrufu, atıkların ve yan ürünlerin başarılı bir şekilde kullanılmasına bağ-
lıdır. Sistemin döngüselliği ne kadar yüksek olursa, bileşenleri o kadar birbirine bağlanır ve mevcut malzeme 
ve enerji akışlarının sistemde kalması için potansiyel o kadar artar.
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Abstract: A sensory application involves mechanical, tactile, visual and auditory perception in order to create 
a sensation. Previous studies illustrated that there is no direct sensor for the texture, but the tactile receptors 
of the skin may be the responsible body of the sensation. Meanwhile, determining the attribute of the sensed 
texture is dependent on the previous experiences and expectations from a food sample as well as the other 
cues that delivered from the other collaborative senses: visual (wobbly, jelly, liquid and etc.), non-oral tactile 
(touching to the food by hand, or using cutlery or chopsticks to manipulate the food) and auditory (hearing the 
crunchy sound while chewing). Understanding what the consumer senses in terms of texture can be vital in 
some cases. The most common problem is the patients of dysphagia (swallowing and oro-function disorders), 
who are in need of special textured foods not to get choked while eating. Similarly, babies need special texture 
formulae since the undeveloped dental status. The industry has been seeking the right conditions for control-
ling of the texture such as labeling the foods in the supermarket by giving a standard numbering to the foods 
from very soft to very hard, so the special group consumers can select the right consistency that was advised 
from the doctors. Additionally finding a correlation between tactile sensors on fingers and the oral surfaces 
can give a model for predicting the needed texture, where we can estimate the consistency of the food only by 
touching.

Key Words: Sensory, texture, perception, sensation, tactile

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

The texture is a physical property of materials that applies to anything including fabrics and cosmetics. In 
the literature, it is defined as the surface characteristics and appearance of an object, given by the size, shape, 
density, arrangement and proportion of its elementary parts (Urdang 1968). Applications and terminology ac-
ceptance of texture become popular in the early 1900s due to the increasing emphasis on the acceptance and 
preference of the foods. By mid-1940s food texture was classified according to its attributes as;

1. Visually observed parameters, 

2. Papillae and olfactory sensed parameters, and

3.  Tactile sensed parameters.

These 3 classes correspond to appearance, flavor, and texture respectively. The general definition of the “Food 
Texture” come up right after this classification by Szczesniak in 1963 as Sensory manifestation of the structure 
of food and the manner in which this structure reacts to the forces applied during handling and, in particular, 
during consumption. This was confirmed by the International Organization for Standardization later in 1981 as 
all the rheological and structural attributes of the food perceptible by means of mechanical, tactile, visual and 
auditory receptors. 
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Following the definition settlements of food texture concern, a new period started in order to list the attributes 
that correspond to each textural statement in accordance with the cultural approaches. Meanwhile, the term 
“rheology” involved in the literature as a part of the texture. It was suggested that rheology and texture clas-
sification of foods are made based on the properties where texture for solid and rheology for liquids. This 
classification was missing semisolids which are the largest group of the consumable foods. Following, Kramer 
(1973) suggested that rheology would apply to smaller deformations that only involved forces up to gravity 
force, whereas if deformation required greater forces, this was to be considered as texture. 

As soon as the definition and classification of texture were accepted in the literature, the question about the 
sensation mechanisms has become popular. The main concerns were;

- How do we sense the texture, 

- How do they affect the preference, 

- What are the individual reasons for these, 

- Is there any synergistic or antagonistic effects between the textural attributes, or 

- Is there any mechanism to machine application of texture sensation and etc.

This list of questions created a bunch of experimental trials and all of them needed a response from “human” 
panelists. By asking a group of representative consumers the questions about a specific texture or food product, 
most of the questions were possible to be answered. However, unlike the hedonic question, sensation issues 
were not able to be tested fully due to the mysterious sensation mechanisms of the brain. Also, food texture at-
tributes are most probably overlapping with others so therefore; the concepts of kinaesthesis and haptaesthesis 
terms came into the literature. Kinaesthesis is the muscle sense or a sense of movement and position and does 
not involve a cutaneous sensation where haptaesthesis is the skin sense of touch and deals with the sensation of 
mechanical behavior of the materials through the sense of touch (Kramer 1973, Muller 1969). Regarding these 
two parameters of sensation, it is possible to mention texture attribute as a cutaneous sensation derived percep-
tion which is sensed via tactile receptors on the skin. Therefore, texture can be measured instrumentally (objec-
tive) by texture analyzer and Rheometer and also through tactile sensors by human beings via sensory tests. 

 OBJECTIVE ASSESSMENTS OF FOOD TEXTURE (INSTRUMENTAL APPROACH)

Basic elements of instrumental textural assessments have been listed by Szczesniak (1973) as follows: 

1. A probe contacting the food sample,

2. A driving mechanism for imparting motion and stress

3. A sensing element for detecting the resistance of the foodstuff (the strain) and 

4.  a readout system. 

 On the other hand; classified the types of texture measurement instruments are listed as; 

1. Penetrometers, 

2. Compressimeters, 
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3. Shearing devices, 

4. Cutting devices, 

5. Masticometers, 

6. Consistometers, 

7. Viscometers, 

8. Extrusion measurements and 

9. Multi-purpose units (Szczesniak 1973). 

These devices and elements are used co-operatively and the setup parameters are selected based on the attri-
butes.

SUBJECTIVE ASSESSMENTS OF FOOD TEXTURE (SENSORY APPROACH)

Sensory science goes back to the mid-1990s in the field of food science. The aim back then was the motiva-
tion of understanding the importance of taste on consumer preference, consumer behavior. Meanwhile, other 
disciplines of food science started to investigate the texture, flavor, taste, aroma, color perception. Most studies 
were either only on instrumental derived or only human studies that involve sensory science. However, since 
the beginning of the 2000s inter-disciplined approach to perception and sensation of the sensory modalities 
initiated. Only by then it was possible to observe how the consumer reacts to a machine measured magnitude 
of a food structural property such as; aroma or texture. Instrumental approaches to texture measurements were 
used as a corresponding fact to the sensory which raised the question of human and instrumental definitions of 
the attributes. In Table 1 mostly used textural terminologies and their physical definitions, as well as sensory 
definitions, are given.  

Table 1 Definitions of physical and sensory terminologies of textural characteristics (Szczesniak and 
Kleyn 1963).

On the other hand, it needed to be highlighted that which sense was more important for the particular attribute 
and that was answered by several researchers as shown in Table 2. 
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Table 2. Physical properties of the foods that are sensed during sensory tests

Physical 
property

Examples of 
Modality

Definition Senses Involved 
in the Sensation

Analytical 
Measurement

Texture -Firmness
-Viscosity
-Cohesiveness

The sensory 
manifestation 
of the structure 
of food and 
the manner 
in which this 
structure reacts 
to the forces 
applied during 
handling and, in 
particular, during 
consumption 
(Szczesniak, 
1963).

-Vision
-Audition
-Tactile

Rheology
Texture analysis

Taste -Sweetness
-Saltiness
-Sourness
-Bitterness
-Umami

One of the 5 
main senses is 
the taste and can 
be defined as the 
sense detected by 
the taste cells on 
the tongue.

-Gustation
-Olfaction

Sensory analysis

Odor Any smell cue 
reported

Any chemicals 
that are detected 
by a small area 
of yellow/brown 
receptor cells 
located in the 
roof of
the nose

-Sensory analysis
-Olfactometer

Flavor Any flavor recall 
and observation

A sense that is 
created with the 
cooperation of 
taste and flavor 
together

-Gustation
-Olfaction

Sensory analysis
(However, aromatic 
components can be 
analytically measured 
by headspace volatile 
assessments with gas 
chromatography)
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Color Any color 
observation

One of the 5 
main senses is 
the vision. Visual 
cues are reported 
by the nervous 
system as colors.

-Vision Colorimeter

 Meanwhile, the psychological aspect of the sensory still is due to variation between the assessors. However, 
we still have some concepts that are useful for the literature and sensory test design. However, as can be seen in 
Figure 1, sensory modalities have already addressed and linked with broad psychological observation concepts 
in the human cortex and nervous system.

Figure 1. Senses that are linked with the possible feedback of liking illustrated with the food accept-
ability model (Cardello, 1996).

CONCLUSION

This presentation and text are organized largely from a food scientist’s point of view as well as the available 
literature on the sensory and food texture fields. Even though we have access to a vast amount of strong liter-
ature about sensory science and texture perception the challenge still exists to know how to develop a better 
understanding of human senses during eating and how the preference and acceptance does is affected by the 
elements of sensory testing. One clear fact about the sensory is that the sensory tests are critical for consum-
ers, producers, and researchers. The current trials are seeking ways to achieve fewer assessors and more reli-
able results to cut the cost of studies. The hope is that a better understanding of the human sensation/percep-
tion mechanisms can be provided by the neuroscientists which will be followed by a better understanding of 
the change required for a more preferable taste, texture, imager, olfaction, or odor containing food.

REFERENCES 

Cardello, A. V. (1996) ‘The role of the human senses in food acceptance’ in Meiselman, H. L. and Macfie, H. 
J. H., eds., Food choice, acceptance and consumption, London: Blackpie A & P, 1-82.

International Organization for Standardization (1981) ‘Sensory analysis vocabulary, Part 4’, 5492.



1245

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Kramer, A. (1973) ‘Food texture- definition, measurement and relation to other food quality attributes’ in A. 
Kramer and Szczesniak, A. S., eds., Texture measurements of foods, Dordrecht, Holland: D. Reidel Pub-
lishing.

Szczesniak, A. S. (1963) ‘Classification of textural characteristics’, Journal of Food Science, 25, 385-389.

Szczesniak, A. S. (1973) ‘Instrumental Methods of Texture Measurement’ in Kramer, A., and Szczesniak, A. 
S., eds., Texture measurements of foods, Boston: D. Reidel Publishing Company.

Szczesniak, A. S., and Kleyn, D. H. (1963) ‘Consumer awareness of texture and other food attributes’, Journal 
of Food Technology, 27, 74-77.

Urdang, L. (1968) Random House Dictionary of The English Language, New York: Random House.



1246

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA DÖKÜM SICAKLIĞININ MEKANİK ÖZELLİKLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uğur AYBARÇ, Ezgi YILDIRIM, M. Demre KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan DOĞDU, Bora YAY

*CMS Jant ve Makine San A.Ş.
Öz: Alüminyum alaşımları özellikle son 20 yıl içinde kullanımı artan malzemeler arasında ön sıralarda yer 
almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi istenilen mekanik özellikleri sağlamanın yanı sıra nihai ürün 
ağırlığında elde edilen hafifleştirmedir. Ancak döküm yöntemi kullanılarak üretilen her malzeme gibi üretimde 
kullanılan parametreler istenilen özelliklerin elde edilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu parametrelerden 
birisi de döküm sıcaklığıdır. Alüminyum alaşımlarının oksitlenme eğilimi sıcaklık arttıkça yükselmektedir. Bu 
nedenle daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen ergitme işlemi sıvı metal kalitesini olumsuz yönde etkile-
mesinin yanı sıra enerji verimliliği açısından da katma değeri olmayan bir maliyet yaratmaktadır. Bunun yanı 
sıra döküm işleminin yüksek sıcaklıklarda yapılması durumunda kokil kalıplarda kullanılan soğutma sistemle-
ri hızlı katılaşmayı sağlayamayarak dendirit boylarında artışa neden olmaktadır. Dendirit boylarının artması ile 
birlikte katılaşma sürecinde porozitelere neden olarak mekanik özellikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ger-
çekleştirilen bu çalışmada ergitme ve gaz giderme prosesleri aynı olan fakat farklı döküm sıcaklıkları (680 
℃, 690 ℃, 700 ℃, 710 ℃, 720 ℃ ve 730 ℃) ile üretilen numuneler incelenmiştir. Farklı döküm sıcaklıkları 
kullanılarak çekme test çubuğu numuneleri üretilmiştir. Çekme test işlemi için numuneler DIN EN ISO 6892-
1 normuna göre hazırlandı ve test DIN EN 10002-1 normuna göre Zwick Z100 model test cihazı kullanılarak 
gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra çekme test sonuçları kullanılarak kalite indeksi hesabı yapıldı. Elde edilen 
sonuçlara göre düşük döküm sıcaklığı ile üretilen numunelerin mekanik özelliklerinde artışlar elde edilirken 
özellikle standart sapma değerlerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Mekanik Özellikler, Döküm Sıcaklığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Döküm işleminde metal kalitesinin yanı sıra özellikle döküm prosesinde kullanılan parametreler nihai ürünün 
mekanik özelliklerini ve faydalı kullanım ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bu parametrelerin başında soğut-
ma işlemi, döküm hızı ve döküm sıcaklığı gelmektedir. Alüminyum alaşımları kullanılarak gerçekleştirilen dö-
kümlerde özellikle döküm sıcaklığı ön plana çıkmaktadır. Çünkü ergitilmiş durumdaki alüminyum alaşımları 
çalışma ortamındaki havanın içinde bulunan nem ile temas ettiği durumlarda hızlı bir şekilde oksitleme eğilimi 
göstermektedir. Eşitlik 1 sıvı durumdaki alüminyum ile havanın içinde bulunan nemin etkileşimi sonucunda 
oluşan reaksiyonu göstermektedir.

2Al(s) + 3H2O(g)                           Al2O3(k) + 6H

Oluşan bu reaksiyonda görüldüğü gibi alüminyum yüzeyinde katı formada oluşan alüminyum oksit tabakası 
yüksek sıcaklıklarda uzun süre beklemesi durumunda döküm esnasında oluşan türbilans ile birlikte yapı içeri-
sine geçerek metal kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir (Dışpınar, 2009). Bunun yanı sıra alüminyum 
içinde çözünebilen tek gaz olan hidrojenin de çözünürlüğü Şekil 1’de (Praveen, 2005: 1106-1112) gösterildiği 
gibi ergimiş alüminyum sıcaklığının artması ile hızlı bir şekilde artmaktadır. Yüksek miktarda çözünmüş halde 
bulunan hidrojen katılaşma sırasında çökelerek gaz porozitesi oluşturduğu bilinmektedir. 
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Şekil 1. Ergitilmiş alüminyum alaşımında hidrojen çözünürlüğü

Görüldüğü gibi döküm işlemindeki sıcaklık üretilen ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkili olan önemli bir 
parametredir.

AMAÇ 

Ergitilmiş haldeki alüminyum alaşımlarının bulunduğu ortamdaki havanın neminden etkilenerek oksitlenme 
ve hidrojen çözünürlüğü eğilimi sıcaklık arttıkça yükselmektedir. Bu nedenle daha yüksek sıcaklıklarda ger-
çekleştirilen ergitme işlemi sıvı metal kalitesini olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra enerji verimliliği açı-
sından da katma değeri olmayan bir maliyet yaratmaktadır. Geçekleştirilen bu çalışmada aynı miktar ergitilmiş 
alüminyum için aynı gaz giderme işlemi adımları kullanıldıktan sonra belirlenen farklı döküm sıcaklıkları (680 
℃, 690 ℃, 700 ℃, 710 ℃, 720 ℃ ve 730 ℃) ile numune kalıbına dökülerek üretilen alüminyum alaşımlı 
numunelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Kullanılan döküm sıcaklığının numunelerin mekanik özellik-
lerine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

KAPSAM

Alüminyum alaşımları kullanılarak gerçekleştirilen döküm çalışmalarında döküm sıcaklığının etkisinin nihai 
ürünün mekanik özelliklerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya konulmaktadır (Ndaliman, 2007: 71-80). Ger-
çekleştirilen bu çalışmada farklı döküm sıcaklıklarının üretilen numunelerin mekanik özellikleri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM

Deneysel uygulamalar kısmında ergitilmiş olan alüminyum miktarı, gaz giderme işleminde kullanılan flaks 
türü ve miktarının yanı sıra gaz giderme işlem parametreleri her bir deneme için sabit tutulmuştur. Böylece 
sadece döküm sıcaklığındaki değişimin üretilen numunelerin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiş-
tir. Gaz giderme işlemi sonrasında elde edilen ergimiş haldeki alüminyum alaşımının mekanik özelliklerini 
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belirleyebilmek için bir jantın geometrisini simüle edecek şekilde tasarlanan döküm kalıbı kullanılmıştır. Her 
bir gaz giderme işlemi sonrasında 320 ℃ ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş döküm kalıbına 680 ℃, 690 ℃, 700 
℃, 710 ℃, 720 ℃ ve 730 ℃ olarak belirlenen döküm sıcaklıklarında döküm yapılarak çekme test numuneleri 
üretilmiştir. Şekil 2, kullanılan kalıbın döküm öncesini ve sonrasını göstermektedir. Üretilen çekme test numu-
neleri T6 ısıl işlemine tabi tutulmuştur. 

(a)                                     (b)

Şekil 2: a) döküm öncesi (ön ısıtma işlemi uygulanmış kalıp), b) döküm sonrası

Çekme test numuneleri DIN EN ISO 6892-1 normuna göre hazırlandı ve çekme testi DIN EN 10002-1 normu-
na göre Zwick Z100 model çekme test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Çekme test sonuçları kullanılarak Formül 
1’e göre kalite indeksi (QI) değerleri hesaplanmıştır (Tiryakioğlu, 2013: 217-222, Czekaj, 2016: 25-28, Ay-
barç, 2018: 190-200).

QI = UTS + K * log (elongation)…………………………………………………………….....Formül 1                          

UTS: çekme test gerilmesi, K: sabit (A356 alaşımı için 150 Mpa’dır)

BULGULAR

Mekanik test sonuçları kullanılarak oluşturulan grafikler Şekil 3’de verilmektedir. Bu grafikler genel olarak 
değerlendirildiğinde döküm işlemi için kullanılan sıcaklık değerinin mekanik özellikler üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir. Döküm sıcaklığının azalması kopma ve uzama değerleri üzerinde artış 
meydana getirmektedir. Benzer sonuçlar Ndaliman ve Pius’un yapmış olduğu çalışmada (Ndaliman, 2007: 71-
80) paylaşılmaktadır. Çalışma sonucuna göre döküm sıcaklığının 680-700 ℃’ye düşürülmesi halinde kopma 
dayanımı ve %’de uzama değerleri maksimum olarak elde edilmektedir.
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Şekil 5: Çekme test sonuçları; a) Akma (yield strength), b) Kopma (ultimate tensile strength), c) Uzama 
(elongation), d) Kalite İndeksi (QI)

SONUÇ

Aynı miktar ergitilmiş alüminyum alaşımı, flaks tipi ve miktarı ve gaz giderme proses parametreleri kulla-
nılarak farklı döküm sıcaklıklarına göre üretilen numunelerin incelendiği bu çalışmada döküm sıcaklığının 
üretilen numunelerin mekanik özellikleri üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Döküm sıcaklığı azaldık-
ça ortalama kopma dayanımı ve % uzama değerlerinin yükseldiği, standart sapmalarının ise yüksek döküm 
sıcaklıklarına ait sonuçlarla karşılaştırıldığında azaldığı görülmüştür. Kopma dayanımı ve % uzama değeri 
kullanılarak hesaplanan kalite indeks değeri de göz önüne alındığında döküm sıcaklığının azalması kalite 
indeks değerini arttırdığı görülmektedir. Aynı zamanda standart sapma değerinde de düşme elde edilmektedir.
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MODELLING AND SIMULATION OF ORGANIC SOLAR CELLS BASED ON PEDOT: pss (OSC1), 
PDTS: DTffBT (OSC2) AND P3HT (OSC3) AS ACTIVE LAYER

Osman ÇİÇEK1, Ahmed Ali Areebi Alarabi1

1Kastamonu University, Faculty of Engineering and Architecture, Kastamonu / Turkey
Abstract: Organic solar cells as an alternative to inorganic solar cells are the devices that absorb the Sunlight 
with an active polymer layer and, directly convert into electrical energy. Organic/polymers that have unique 
design possibilities such as the coating on large surfaces, low fabrication cost, flexible, easy to produce, etc. 
investigate as an active polymer layer and promise in solar cell production. In this study, the modelling and 
simulation of organic solar cells with PEDOT:pss (OSC1), PDTS: DTffBT (OSC2) and P3HT (OSC3) as active 
layer are presented to investigate the effects of the layer thicknesses on the power conversion efficiency. Ex-
perimentally, the electrical and optical parameters by using the GPVDM software program are calculated and 
analyzed. The electronic parameters such as the open-circuit voltage (Voc), the short-circuit current (Isc), the 
maximum power (Pmax), the fill-factor (FF), the power conversion efficiencies (PCE), etc. are obtained for 
each organic solar cells. Additionally, the layer thicknesses of the PEDOT:pss (OSC1), PDTS: DTffBT (OSC2) 
and P3HT (OSC3) for each organic solar cells are changed from to 100μm to 100nm and then, the results are 
compared with each other. The simulation results indicate that the power conversion efficiencies for the OSC1, 
OSC2, and OSC3 are 16.22%, 17.49% and 7.10% for the optimized layer thickness i.e. 100μ, respectively. 

Key Words: GPVDM software program, organic solar cells, power conversion efficiency, PEDOT: pss, PDTS: 
DTffBT and P3HT, layer thickness.

INTRODUCTION

Solar cells (SCs) are electrical devices that convert the sunlight energy directly into electric power by the 
photovoltaic effect, which is a physical and chemical phenomenon. Experimentally, the photovoltaic technolo-
gies consisting of SCs absorb photons directly from the sunlight and convert them into electric power without 
producing any environmental or air pollution. Moreover, SCs have become the most important long-duration 
power supply in a small scale terrestrial and space applications such as satellites and space vehicles (Green, 
1992). Therefore, using various photoactive semiconductors, for instance, dye-sensitized organic materials, 
perovskite materials, PEDOT: pss, PDTS: DTffBT, P3HT, etc., There has been effort into the development of 
cost-efficient photovoltaic technologies. These technologies are making field race which has been developed 
by several research centres (Yasodharan, Senthilkumar, & Ajayan, 2019; Kippelen, B. & Bredas, J. L. 2009; 
Yeh, N.G. & Yeh, P. 2013).

Organic solar cells (OSCs) which are promising to improve technology to the currently commercialized SCs 
have several advantages such as non-energy consuming, cheap, the fabrication in large sizes by various print-
ing and coating techniques, high production speed, and low-temperature manufacturing (Green, 1992; Rastogi, 
N. Singh, N. &. Saxena, S. 2017). Organic materials and their derivatives have strong and attractive properties 
to be used in a photovoltic application (Erray & Hanine, 2018; Jain, Willander, & Kumar, 2007; Bagher, A. 
M. 2014).  

The aim of this study is modelling and simulation of (OSCs) with PEDOT: pss (OSC1), PDTS: DTffBT (OSC2) 
and P3HT (OSC3) as active layers are presented to investigate the effects of the layer thicknesses on the power 
conversion efficiency.
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EXPERIMENTAL PROCEDURE 

This study was carried out to investigate the effects of the layer thicknesses on power conversion efficiency in 
three different active layers of OSCs. The layered structures assumed in this simulation are Glass/ITO/SiO2/
PEDOTS:pss–PDTS:DTffBT–P3HT/Al as a configuration of active layer and thicknesses, Figure 1 has shown 
the active layers of OSCs.

 

Figure 1. The layer configuration of the OSC1 (up), OSC2 (mid) and OSC3 (down) by using the GPVDM soft-
ware program.

Experimentally, the electrical and optical parameters have been calculated by the GPVDM (General-Purpose 
Photovoltaic Device Model) software program. The configuration of the layer and its initial parameters are 
carefully picked from theoretical and practical reference. Table 1 has presented simulation parameters that are 
used in this experiment for each organic solar cells.
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Table 1: The simulation parameters of OSCs

Parameters Parameter’s value Units

Electron trap density

Hole trap density

Electron tail slope 0.03

Hole tail slope 0.03

Perovskite ion density 0

Electron mobility 0.002

Hole mobility 0.002

Relative permittivity 20 au

Doping density (x=0) 0

Doping density (x=max) 0

Number of traps 5

Free electron to Trapped electron

Trapped electron to Free hole

Trapped hole to Free electron

Free hole to Trapped hole

Effective density of free electron states (at 300K)

Effective density of free hole states ( at 300K)

3.7

1.6

SIMULATION RESULTS

The OSCs have been modelled and simulated using the GPVDM program to study the effect of an active 
polymer layer in a solar cell production. The layer configuration in this simulation are Glass/ ITO/SiO2/PE-
DOTS:pss–PDTS:DTffBT–P3HT/Al for each OSCs. Firstly, to evaluate the simulation results, the obtained 
photon densities of OSCs have been illustrated in Figure 2. According to the results, the photon densities have 
differed in active layer thicknesses when the absorber layers of OSCs have changed.
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Figure 2: The illustration of the photon densities of the OSCs for 100nm thickness.

Secondly, the current-voltage characteristics of OSCs under 1sun are obtained by changing the thickness val-
ues and shown in Figure 3. According to the highest performance of OSCs, the Voc, Jsc, and FF values of the 
OSC1, OSC2 and OSC3 are 1.01V, -188.25A/m2 and 84.94% for 100μm, 1.02V, -202.62A/m2 and 84.89% for 
100μm and lastly, 0.95V, -183.43 /m2 and 86.14% for 1μm, respectively. 
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Figure 3. The current-voltage characteristics of organic solar cells 

It has been shown in a Figure 4 that the Pmax values of the OSC1, OSC2 and OSC3 according to the highest per-
formance are 162.25W/m2 for 100μm, 174.94W/m2 for 100μm and 110.50W/m2 for 1μm, respectively.
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Figure 4. The Pmax values of the OSC1, OSC2 and OSC3 according to the various layer thicknesses.

Lastly, the power conversion efficiencies for the organic solar cells depends on the thickness as an active pol-
ymer layer, that power conversion efficiencies for the OSC1, OSC2, OSC3 are 16.22%,17.49% and 7.10% for 
the optimized layer thickness i.e. 100μm, respectively. The Power conversion efficiencies (%) of OSCs under 
1 sun were illustrated in a Figure 5. 

Figure 5. The Power conversion efficiencies (%) of OSCs according to the various layer thicknesses.

In addition, the electrical parameters of OSCs have been shown in Table 2 in terms of absorber layers and ac-
tive layer thickness. 



1257

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Table 2. The electrical parameters of OSCs.

Power Conversion 

Efficiency (%) 

Pmax (W/m2) Voc (V) Jsc (A/m2) Fill-Factor (%)

Thickness OSC1 OSC2 OSC3 OSC1 OSC2 OSC3 OSC1 OSC2 OSC3 OSC1 OSC2 OSC3 OSC1 OSC2 OSC3

1µm 3.09 5.78 3.17 30.94 57.73 31.66 1.02 1.04 1.02 -36.39 -66.51 -37.22 82.98 83.30 82.99

100µm 16.22 17.49 7.1 162.25 174.94 71.04 1.01 1.02 0.99 -188.25 -202.61 -84.20 84.94 84.89 85.07

10µm 15.02 10.95 6.25 150.22 109.49 62.54 0.95 0.94 0.93 -183.43 -134.81 -78.39 86.14 86.13 85.99

1µm 10.18 1.50 11.05 101.76 15.00 110.50 0.89 0.85 0.90 -131.61 -21.09 -142.88 86.46 84.07 86.22

1µm 1.57 0.36 7.13 15.71 3.59 71.28 0.82 0.78 0.85 -23.46 -6.36 -98.76 81.90 72.32 84.44

CONCLUSION

In this study, the electrical and optical parameters by using the GPVDM software program are calculated and 
analyzed. The electronic parameters such as the Voc, Isc, Pmax, FF, etc. are obtained for each OSCs. The simula-
tions indicate that the layer thicknesses of the organic polymers clearly affect the power conversion efficiencies 
(PCE) in terms of the active layer. Also, the PCE increase up to 17.49% with 100µm thickness for the PDTS: 
DTffBT as an active layer. Moreover, the PDTS: DTffBT as an active layer significantly affects the power 
quality and performance of OSCs. Pmax value is 174.94W/m2 for 100μm thickness according to the highest 
performance. It has been demonstrated that the PDTS: DTffBT (OSC2) with strong and attractive properties is 
a candidate for OSCs to be used in the photovoltaic application. 
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KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES KONSANTRASYON 
FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Senai YALÇINKAYA1, Ezgi DOĞAN2, Memduh KURTULMUŞ3

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

3Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul/ Türkiye
Öz: Yanma olukları, ana metalde doğrudan kaynak metalin kenarları boyunca bir oluk gibi görünen bir kaynak 
hatasıdır. Kaynatılan gerecin türü, ortamdan kaynaklanan çalışma şartları, parça kalınlığı, kaynak parametrele-
ri ve tasarımdan kaynaklanan bağlantının şekline bağlı olarak kaynak işleminden önce ya da sonra herhangi bir 
ısıl işlem uygulanıp uygulanmayacağı konularında gerekli olan çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Operasyonda 
uygun olmayan kaynak parametreleri kullanılıyorsa, dolgu ve alın kaynaklarında kaçınılmazdır. Kaynakta 
gerilme yığılması üreten ve kaynağın mukavemetini düşüren bir süreksizliktir. Bir yanma oluğunun gerilme 
yığılma faktörünü etkileyen ana unsurlar, dolgu metalinin ana metal ile açısı, yanma oluğu genişliği, yanma 
oluğu derinliği ve yanma oluğu kök yarıçapıdır. Bu çalışmada 20 mm kalınlığındaki çelik plakalar tozaltı ark 
kaynağı işlemi ile kaynaklanmıştır. Kaynak işleminden önce,  test plakası boyuna taşlanarak tek bir eğim kay-
nak ağız açısı elde edildi. İki plaka bir geçişle kaynaklanmıştır. Kaynak yapıldıktan sonra kaynak radyografik 
NDT işlemi ile test edildi. Kusursuz bir kaynak elde edildi. Daha sonra standart çekme test numuneleri kaynak 
işleminden geçirildi. Isıdan etkilenen bölgede, her çekme testi numunesinde kaynak metal sınırına bitişik bir 
suni oluk açılmıştır. Her oluk bir orijinal yanma oluğuna benzemektedir. Deneysel çalışmada numunelerinde  
Uzunluk, kök yarıçapı ve olukların derinliği değişmiştir. Daha sonra numuneler sırası ile çekme test cihazında 
kırıldı. Test sonuçlarından, her oluğun statik stres konsantrasyon faktörü hesaplandı. Hesaplanan bu statik stres 
konsantrasyon faktörleri karşılaştırıldı. Deneysel çalışma sonucunda Oluk geometrisinin stres konsantrasyon 
faktörleri üzerindeki etkileri incelenerek belirlenmiş oldu.

Anahtar Kelimeler: Kaynak yanma oluğu, Statik Stres, Konsantrasyon faktörü, Yanma oluğu geometrisi.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde, imalat şirketleri için rekabetli koşullarda varlığı sürdürebilmenin yolu, ürünlerin kalitesinden 
ödün vermeden üretkenliği sürekli olarak geliştirmekten geçmektedir. Verimlilikteki artışlar, genel üretim ma-
liyetlerini azaltacak ve böylece şirketin rekabet gücünü koruyacak ve güçlendirecektir. Kaynak, her yerde ve 
çoğu imalat sanayinin ayrılmaz bir parçasıdır. İmalat sanayilerinin üretim maliyetleri, genellikle kullanılan 
kaynak işlemlerinin verimliliğini değerlendirerek azaltılabilir [1].  Yanma oluğu kusuru, katılaşma sırasın-
da kaynak metali tarafından doldurulmamış, Şekil 1 [2] ‘ de gösterildiği gibi kaynak dikişi tabanına bitişik, 
kaynak metali içinde bulunan dar bir oluk şeklindedir.  Bu kusur, özellikle bir kaynakçı yüksek kaynak akımı 
veya hızlı hareket hızı ile kaynak yapmaya çalıştığında gerçekleşir. Bu kaynak hatası, gaz metal ark kayna-
ğı (GMAW) [3-6], tungsten elektrot gaz kaynağı (TIG) [7,8], lazer ışını kaynağı (LBW) [9,10], tozaltı ark 
kaynağı(testere) [2,11], korumalı metal elektrik ark kaynağı (SMAW) [12] ve elektron ışını kaynağı (EBW) iş-
lemlerinde [1] oluşur. GMAW deneylerinde kaynak morfolojisine dayanarak, kaynakta yanma oluğu kusurları 
iki tipe ayrılabilir [13]. Birinci tip, kararsız bir profile ve süreksiz dağılıma sahip süreksiz yanma oluklarıdır. 
İkinci tip, sabit bir profile ve sürekli dağılıma sahip sürekli yanma oluklarıdır.
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Çevreye yakın bir kaynak havuzundaki sıvı metalin akış yönü, yanma oluğu oluşumuna karar veren ana fak-
tördür [14,15]. Birkaç temel fiziksel fenomen, erime havuzu sıvı akışı için yönetim faktörleri olarak tanım-
lanmıştır; bunlar yüzdürme/konveksiyon kuvveti, elektromanyetik (Lorentz) kuvveti, plazma/ark sürükleme 
ve yüzey gerilimi etkilerini içerir [16]. Mevcut kuvvetler, istihdam edilen ısı kaynağının veya işlenmekte olan 
malzemelerin karakteristiği olabilir. Çelikler için, yüzey gerilimine dayalı Marangoni kuvvetlerinin erime ha-
vuzu akışına hâkim olduğu ve katılaşmış eklemin şeklini ve penetrasyonunu belirlemenin bir anahtarı olduğu 
ileri sürülmüştür [17]. Aynı zamanda son artık gerilmeler üzerinde bir etkisi olabilir ve kaynaklı bağlantılarda 
alttan kesilmiş kusurların kökeni için koşulları ayarlayabilir. Yüzey geriliminin dağılımı ve yönü, sıvı metalin 
yüzey sıcaklığı ve eriyiğin yüzey aktif elemanları içeriği ile belirlenir [18]. Kaynak havuzunun merkezinden 
çevreye sıvı akışı kaynak havuzunun yüzeyinde görünürse, bu nedenle alt kesim kolayca gerçekleşemez [19]. 
Aksine, sıvı metalin akış yönü tersine çevrilirse, bu nedenle alttan kesme kolayca gerçekleşir [19].

AMAÇ 

Kaynaklı bir bağlantının mekanik özellikleri birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri yanma oluğu kusu-
rudur [20]. Bir yanma oluğu hatası, yerel gerilme alanını yoğunlaştırır ve dolayısıyla yük taşıma kapasitesini 
azaltır, bu da sonuç olarak kaynaklı yapıların güvenli ve güvenilir olması için önemli bir sınırlamayı temsil 
eder. Yerel gerilme alanındaki gerilmenin büyütülmesi, elastik gerilme yığılma faktörü (K) ile ifade edilebilir 
[21]. Bu çalışmada statik gerilme yığılma faktörü Denklem 1 ile hesaplanır:

K =       (1)

Kaynak kusurları, kaynaklı bağlantının statik, yorulma ve kırılma kuvvetlerini düşürür [20]. Özellikle bir kay-
nağın yorulma mukavemeti, yanma oluğundan olumsuz şekilde etkilenir [18]. Önceden var olan çatlaklar gibi 
davranan bu süreksizlikler (yanma olukları) nedeniyle hemen hemen hiç çatlak başlatma süresi yoktur. Sonuç 
olarak, kaynaklı bir bağlantının yorulma ömrü ana metalinkinden çok daha düşüktür.

KAPSAM

Kaynakta yanma oluğu kusurları üzerinde büyük çalışmalar yapılsa da, kaynak yanma oluğu geometrisinin 
kaynaklarda statik gerilme yığılma faktörü üzerindeki etkilerinden bahseden sadece iki çalışma vardır. Bir 
çalışmada, bir dizi iki boyutlu Sonlu Eleman (FE) modelini sistematik olarak gerçekleştirerek, tam penetras-
yon için tek eksenli gerilim altında, çeşitli miktarlarda ilave metal ve yanma oluğu hatası ile alın kaynaklı 
bağlantıların stres dağılımı araştırılmıştır [22]. Bu çalışmada yanma oluğunun uzunluk ölçüsünün etkisi ihmal 
edilmiştir. Son olarak, yanma oluğu kusuru olan ve olmayan bağlantılar için statik gerilme yığılma faktörünü 
tahmin etmek için aşağıdaki güç yasası ilişkileri sunulmuştur [22]:

                                                                   (2)

K: Statik gerilme yığılma faktörü

h: Yanma oluğu derinliği,     r: Yanma oluğu kök radyüsü

İkinci araştırmada, etki eden kaynak geometrisi parametrelerinin statik gerilme yığılma faktörü (K) [23] üze-
rindeki genel etkisini tahmin etmek için matematiksel bir denklem geliştirilmiştir: yanma oluğu derinliği, kök 
yarıçapı ve genişliğinin etkileri denklemlere dahil edilmemiştir.
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              (3)

f (H/t) = 1.0 – exp [-10.4 . (H/t)0,70]                    (4)

f ( w/t ) = 1.0 - exp [-4.92 . (w/t)1.13]                   (5)

f (ϴ) = {1-exp[-4.10 . (R/t) 0.1  .  (π/180)}/{1-exp[-4.10 . (R/t) 0.1  .  (π/2)}         (6)

K: Statik gerilme yığılma katsayısı,  R : Kaynak dikişi radyüsü

t: Plaka kalınlığı,  w: Kaynak dikişinin genişliği

H: Kaynak metalinin yüksekliği,   G: Kaynak metali açısı

YÖNTEM

Bir adet 1000 mm x 300 mm x 20 mm ebadında, düşük karbonlu çelik levha, deneyler için kullanılmıştır. 
Levha, boyuna iki eşit parçaya kesilmiştir ve kesme işlemi lazer kesme makine ile yapılmıştır. Parçaların her 
biri 30o’lik kaynak ağız açısına sahip olacak şekilde işlenmiştir. İki parça düz kaynak pozisyonunda, otomatik 
gaz altı kaynak makinesi ile kaynaklanmıştır. ER70S-6 kaynak teli, kaynak bağlantısı için sarf malzeme ola-
rak kullanılmıştır. Koruyucu gaz olarak CO2 gazı kullanılmıştır. Şekil 1.’de kaynak işlemi bitmiş test plakası 
gösterilmiştir. Her kaynak pasosundan sonra, kaynak dikişi sıvı günışığında görülebilir-sıvı Penetrant testi ile 
kontrol edilerek, kusur içermeyen kaynak bağlantısı eldesi sağlanmıştır. 

                                                

Şekil 1. Kaynaklanmış test plakası.     Şekil 2. ASTM standardı çekme numunesi hazırlama şematik                          
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgösterimi.

Çekme deneyi için test numuneleri, kaynaklanmış plakadan lazer kesim makinesi ile kesilmiştir. Çekme nu-
munesi standardı ASTM standardına uygun olacak şekilde belirlenmiştir. ASTM standardına göre numune 
ölçüleri Şekil 2.’de verişmiştir. Elde edilen numune görüntüleri Şekil 3.’te görülmektedir. Kesme yüzeyleri 
taşlanmış ve kaynak ana hatlarını ortaya çıkarmak için makro dağlama yöntemi ile dağlanmıştır. Deneyde 
kaynakta yanma oluklarına benzer bir yapı unsuru oluşturmak amacı ile çekme için hazırlanan numunelere, 
dalma erozyon makinesinde kaynak dikişi kenarlarına çentik açılmıştır. Açılan çentik boyutları Tablo 1.’de 
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verilmiştir. 4 ve 5 numaralı numunelerin üst ve kesit görünümleri Şekil 4.’te verilmiştir. Beş farklı numune 
grubu oluşturulmuştur. Her grup 5 aynı numuneden oluşmaktadır. 

       

Şekil 3. Hazırlanan numune görüntüleri               Şekil 4. 4 numaralı numune üst ve kesit görünümleri

Tablo 1. Çekme test numunelerinin yanma oluğu ölçüleri

Numune 
Numaraları

Yanma oluğu kök radyüsü 
(mm.)

Yanma oluğu derinliği 
(mm.)

Yanma oluğu uzunluğu 
(mm.)

1 0.0 0.0 0.0

2 0.5 1.0 5.0

3 2.0 1.0 5.0

4 0.5 1.0 20.0

5 0.5 3.0 5.0

Çekme testleri, elektronik kontrollü, 50 ton kapasiteli çekme makinesi ile yapılmıştır. Her testin gerilme-daya-
nım diyagramları elektronik test cihazı tarafından çizilmiştir. Test sonuçları her grup içerisindeki beş numune-
nin ortalama değerleri hesaplanarak elde edilmiştir. 

BULGULAR

Örneklerin çekme test sonuçları Tablo 2.’de gösterilmiştir. Çentik açılmamış olan 1 numaralı numune, en yük-
sek mukavemet ve sünekliğe sahiptir. Yanma oluğu kusuru, mekanik özellikleri düşürmüştür. Her yanma oluğu 
geometri parametresi, malzemenin çekme özellikleri üzerinde farklı bir etkiye sahiptir. 4 numaralı numune en 
düşük malzeme mekanik özellikleri göstermiştir. 1 ve 4 numaralı numunelerin çekme test eğrileri Şekil 5.’te 
görülmektedir. Kırılmış numune ve kırık yüzey görüntüleri Şekil 6.’da ve Şekil 7.’de gösterilmiştir. Kırılma, 
çentik çevresinde başlamış ve ana metal üzerinde yayılmıştır. Kırılma yüzeyleri incelendiğinde, sünek kırılma 
oluştuğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Çekme Deney Sonuçları

Numune 
Numaraları

Nihai çekme kuvveti, 
(Mpa)

Uzama
(%)

1 508 30

2 477 20

3 497 22

4 422 8

5 444 12

(a)        (b)

Şekil 5. (a) 1. numaralı numune ve (b) 4. numaralı numunenin mühendislik çekme test eğrileri.

(a) Üstten görünüş,

(b) Alttan görünüş.

Şekil 6.  4 numaralı numunenin çekme deneyi sonrası urumları; (a) üstten görünüş, (b) alttan görünüş.
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Şekil 7. 4 numaralı numunenin kırılma yüzey görüntüsü

Tablo 2.’deki sonuçları kullanarak, her numune için statik gerilme yığılma faktörü hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 3.’de gösterilmiştir. İlk sütun, Denklem 1.’e göre hesaplanan sonuçları içermektedir. Denklem 
1, gerçek çekme testi sonuçlarına dayanmaktadır. İkinci sütun, Denklem 2.’ye göre hesaplanan sonuçları içer-
mektedir. Denklem 2, matematik modellemeyi esas almaktadır. Teorik ve deneysel sonuçlar arasında büyük 
fark bulunmuştur. Örnek olarak, çekme testi ile K değeri 1.14 olarak bulunurken, teorik hesaplamalara göre 
sonuç, 7.42 olarak bulunmuştur.  

Tablo 3. Statik Gerilme Yığılma Faktörü

Numune 
Numaraları

Denklem 1’e göre 
hesaplanan sonuçlar

Denklem 2’ye göre 
hesaplanan sonuçlar

1 1.00 1.00

2 1.06 4.39

3 1.02 2.52

4 1.20 4.39

5 1.14 7.42

Numunelerin statik gerilme yığılma faktörü hesaplama sonuçları karşılaştırıldığında, numune üzerindeki yan-
ma oluğu çentiğinin etkisi açıkça görülmektedir. 
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2 ve 3 numaralı numuneler için sonuçlar kıyaslandığında, kaynakta yanma oluğu kök radyüsünün etkisi görül-
mektedir. Statik gerilme yığılma faktörü, kök radyüsü küçüldükçe yükselmektedir. Her iki denklemin sonuç-
ları, benzer eğilim göstermiştir.

2 ve 5 numaralı numunelerin sonuçlarının kıyası yapıldığında ise, yanma oluğu derinliğinin etkisi ortaya çık-
maktadır. Gerilme yığılma faktörü, çentik derinliğinin yükselmesi ile artmaktadır.

En büyük K değeri, 4 numaralı numunede elde edilmiştir. Kaynakta yanma oluğunu uzunluğu, statik gerilme 
yığılma faktörünü en çok etkileyen unsurdur. Çentik uzunluğu Denklem 2.’de dikkate alınmamıştır, bu sebeple 
çentik uzunluğunun etkisi denklem ile hesaplanmamıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Yanma oluğu uzunluğu, statik gerilme yığılma faktörü üzerinde en baskın faktördür.

2. Statik gerilme yığılma faktörü, yanma oluğu derinliği ile artar.

3. Yanma oluğu yarıçapının artmasıyla statik gerilim yığılma faktörü azalmaktadır.

4. Yanma oluklarının statik gerilim yığılma faktörünü, tam olarak tahmin ve tayin edebilmek için daha iyi 
bir denkleme ihtiyaç vardır
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PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF SULFAMETHOXAZOLE ANTIBIOTIC BY GREEN 
SYNTHESIZED Ag-TiO2 NANOCOMPOSITE
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1 Department of Environmental Engineering, Tekirdağ Namik Kemal University, Tekirdağ / Turkey
Abstract: Advanced oxidation processes have gained an essential attraction on antibiotics degradation that are 
known with their low degradable properties in biological treatment systems. This study  attempts to test the 
photocatalytic antibiotic degradation performance of  green synthesized Ag-TiO’ nano-composite in compari-
son with the  chemically synthesized alternative. Photocatalytic degaradation of 12 mg.L-1 of Sulfamethoxazo-
le in suspended photocatalytic oxidation process at varying doses of Ag-TiO2 nano-composites were studied. 
2.58 mw/cm2 of UV  energy was applied at photo simulation reactor equipped with UV-A lamps. The SMX 
antibiotic solution includin the initial photocatalyst dose was fed from the continuously stirred feeding tank 
into the advective transport dominated Parallel plate reactor configuration. The PEG 600 and Cydonia Oblanga 
seed extract were used as chemical and bio-chemical reducing-stabilizing agents respectively for synthesis of 
TiO2-Ag nano-composite. The applied methodology was built on the proper modification of PEG 600 based 
deposition precipitaiton in which the seperated Ag-TiO2 colloid was dried at 80 0C for 24 hours. In accordance 
with the material characterization findings, size of both Ag-TiO2 composites were in the nanoscale. The pho-
tocatalytic process efficiency was evaluated in terms of degradation and mineralization of slufamethoxazole 
antibiotic. Different rate of mineralization and degradation was observed for the case of each photocatalyst 
scenario. Effects of simultaneous ultrasound irradiation on photocatalytic degradation process of Sulfamet-
hoxazole was tested. Also the photocatalytic degradation and mineralization performance of recovered green 
synthesized photocatalyst was determined. The green synthesized nano-composite was shown to be a potent 
photocatalyst alternative with proper substitution of chemical-PEg with a biochemical-Cydonia onlanga seed 
extract in the synthesis procedure. 

Keywords: Antibiotics, Green Synthesis, Ag-TiO2 nanocomposite, Photocatalysis, Sulfamethoxazole 

 Introduction

Among the emerging class of micropollutants, pharmaceuti cals are mainly arising from point sources like 
production effluent, wastewater disposal as well as diffuse sources like runoff from fields and anthropogenic 
effluents. Development of optimal removal technologies for their removal from urban wastewater flows and 
surface and drinking water sources is one of the main focused research lines within scope of water treatment 
(Kümmerer et al. 2009).

Most of  the studies approach the photocatalyst synthesis and field of application scenarios on an individual 
basis, which is in conflict the ad hoc solution principle. On the contrary, inclusive field of application has to be 
maintained and examined. Unless otherwise stated, an efficient photocatalyst synthesis with specific purpose 
of waste water treatment must be considering both micropollutans degradation and antibiotic resistant bacteria 
inactivation bench marks (Miranda et al. 2011, Özkal et al. 2007). Amongst emerging technologies on nano-
particle based toxicity reduction which is endangered by conventional chemical synthesis procedures, there is 
growing interest on green synthesis of nanoparticles by bioresources. It is possible to synthesise metal nano-
particles with bacteria, plant extracts and fungi etc. One of the most common approach is to use plant extracts 
in the green synthesis procedures of metal oxide nanoparticles. Phytochemicals with their essential proportion 
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in plant extracts have potential to take place of stabilizing, reducing chemical agents. Aldehydes, carboxylic 
acids, ketones, amides, terpenoidsand flavanoids are some of the most commonly encountered phytochemical 
species of leaf and seed extracts from variety of plants. Each individual may play a major role in nanoparticle 
formulation and bioactivity enhancement (Jeevanandam et al. 2016).

Amongst the variety of application fiels of metal and metal oxide nanoparticles, this study deal with the poten-
tial use of obtained metal nanoparticles in the field of photocatalytic oxidation. The PEG600 based top-down 
nanoparticle synthesis methodology, namely the deposition-precipitation method was reordered with the use of  
Cydonia oblanga seed extracts  as the stabilizing and reducing agents with its  flavanoid content. Flavonoids 
have low molecular weight and the bioactive phenols play a major role in the cell synthesis. Many compounds 
and functional groups of flavonoids structure play role in actively chelating and reducing metal ions into na-
noparticles (Jeevanandam et al. 2016). Composite nanoparticle produced by (GS) green synthesis (by Cydo-
nia Oblanga as reducing agent) and (CS) chemical synthesis (PEG 600 as reducing agent) approaches were 
compared based on their photocatalytic antibiotic degradation performances under simulated UV-A energy 
conditions at a Parallel plate reactor configuration.

Material&Methods

Chemicals

Silver nitrate (Merck), PEG-600 (polyethylene glycol 600–CAS# 25322-68-3, titanium dioxide (TiO 2 ) (CAS# 
1317-70-0), SMX (CASnumber:723-46-6), was purchased from Sigma-Aldrich (Germany), all at analytical 
grade, Cydonia oblanga seed extract was obtained according to the procedure described elsewhere (Faria et 
al. 2016). Nuve ND12 distilled water system was used for stock solution of SMX (75 mg/L) and stored for 
7-15 days in the refrigerator to minimize variations in experimental conditions that may result from changes 
in distilled water quality. 

Synthesis of TiO2-Ag nano-composite

All the chemicals were used as received. The basis of the methodology is applied just as described in the study 
of (Su et al. 2016) with the only substitution of nanogrinding step with the ultrasound (US) irradiation step. 
Firstly, the analytical grade TiO2 was dispersed in deionized water with the ratio 150 g TiO2 L

-1 and exposed to 
ultrasound irradiation of 4000 Hz for 30 minutes. Then AgNo3 was dispersed in reducing agent solution (na-
mely PEG600 or alternatively Cydonia oblanga seed extract, COSE solution) at 1 g L-1 concentration, 5% v/v 
of which comprises of the previously prepared US exposed TiO2 slurry. In this step, the COSE/PEG600 was 
added dropwise to the TiO2+AgNO3 solution, under 70 0C and continous magnetic stirring conditions.

 Reactions were carried out for 3 hours at 70 0C. No pH adjustment was made at this step while it was around 
8.7-9.1 during the reduction reaction, that is all in accordance with recent literature findings in the field of 
green synthesis of Ag nanoparticles by Cydonia Oblanga  Bioreduction reaction with phytochemicals contru-
bution are directly related with reactant concentration, pH, mixing ratio, solution chemistry in general and inte-
raction time. All bioreduction reaction parameters were set as defaults that were reported in literature; reactant 
concentrations, pH, and interaction time, temperature. TiO2 /Ag powders were obtained by centrifuging, was-
hing and drying at 80  ◦ C for 24h, deatils of which are described elsewhere (Faria et al. 2016, Su et al. 2009). 
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Experimental

First, studies for adsorption/desorption capacity assessment were run in dark conditions with (0-90 min) to 
determine adsorption capacity of unit photocatalyst concentration without UV exposure. Following dark ad-
sorption, photocatalysis experiments were carried out at varying catalyst dose from 0.05 to 0.4 g L-1 at natural 
solution pH conditions (~ 8.1-8.3 for distilled water). Pre-ultrasound irradiated (4000 Hz-10 min) photoca-
talyst slurry was added into the feeding tank just before the UV lamp was switched on and the solution was  
circulated through the PPL reactor.

 The effect of UV irradiation standalone, namely the photolytic SMX degradation was neglectible, results of 
which was detailed in a previous study of ours (Özkal et al. 2017). Both for adsorption and photocatalytic 
experiments, the PPL reactor was fed with the antibiotic spiked solution from the feeding tank that was kept 
under continous and vigorous magnetic stirring. The antibiotic spiked solution was fed through the PPL reactor 
with the assistance of a peristaltic pump working at 120 rpm.  Green synthesized photocatalyst is recovered by 
sedimentation (24h), followed by centrifuging the precisely collected supernatant at 3000 rpm for 20 minutes 
and removing the liquid phase. Recovered TiO2-Ag photocatalyst was nout subjected to any furher cleaning 
or purification procedure and used as it was recovered according to the described experimental methodology 
above.

PPL reactor was placed in the UV simulation reactor, details of which described elsewhere (Özkal et al. 2017) 
PPL reactor was illuminated with Philips BW lamps emitting radiation between 300 and 420 nm (with a maxi-
mum at 350 nm)  with the incident photon flux of 2.58 W/m2. For the case of ultrasound assisted photocatalysis 
with green synthesized TiO2-Ag, the feeding tank was placed inside an ultrasonic bath, positioned to the level 
that all photocatalyst-antibiotic slurry submerged beneath the water level and exposed to US energy of 4000 
Hz. Sampling was made at pre-determined intervals and taken samples were  filtered  dropwise  using  0.22 
μm  syringe  driven  filter  units  (Millex-MF from Millipore) to remove the photocatalyst for UV absorbance 
and TOC measurements to define degradation and mineralization respectively. All experiments were carried 
out at room temperature (25°C). For the recovery of nano-composite photocatalyst, the residual slurry in the 
feeding reactor was sedimented for 24 hours, and the supernatant was collected and centrifuged at 3000 rpm. 
Finally the obtained nan-composite was dried at 80 0C for 3 hours and used at photocatalytic process without 
any physical or chemical modification.

Analysis

Surface structural characterization of obtained TiO2-Ag powder was performed at TNKU Central laboratory 
(NABILTEM) by SEM (between 1000×–10000×magnified) and EDX (surface mapping-elemental analysis) 
(FEI –Quanta FEG250).

The functionalization of TiO2 by PEG600 and COSE in the presence of AgNO3, was examined by  Fouri-
er-transform infrared spectroscopy (FT-IR), BRUKER, Vertex 70 model. Surface chemical interactions of 
PEG600 and COSE with TiO2 NP surface and reduction of silver ions on TiO2 NP  were examined by FTIR 
findings (Leon et al. 2017). TOC was monitored using TC-TOC-TN analyzer equipped with an ASI-V auto-
sampler (Shimadzu, TOC-L CPN) while absorbance was scanned using UV-vis spectrophotometer (Shimadzu 
UV amda 1800). Degaradation of SMX followed by UV-spectroscopy based on UV-absorbance at the specific 
wavelength reported in reported in literature (Balyejjusa et al. 2002 and Shamsa et al. 2010). pH (MRC Multi-



1269

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

parameter) was also monitored in raw and photocatalytic treated olutions with a multiparameter. UV intensity 
was controlled in the photoreactor by a Universal photometer.

Table 1. Pseudo first order (PFO) and Second order (SO) kinetics of photocatalytic antibiotic degradation at 
varying experimental conditions.

PFO SO

   k t1/2 R2 k R2

PC type
(400 mgL)

TiO2 0.0029 239 0.93 0.0049 0.9

GS TiO2-Ag 0.0021 330 0.97 0.0031 0.98

CS-TiO2-Ag 0.0019 364 0.95 0.003 0.94

[C] GS 
TiO2-Ag
Recovered 

50 mg L 0.0005 1386 0.71 0.0006 0.71

100 mg L 0.0007 990 0.90 0.0007 0.9

400 mg L 0.0021 330 0.97 0.0031 0.98

400 mg L 0.0015 462 0.83 0.0019 0.85

GS: Green 
sytnhesized

CS: 
Chemically 
synthesized

Results&Discussion

Material characterization

Surface chemical interactions of reducing and stabilizing agents namely PEG600 and COSE within the TiO2-
Ag colloid matrix are theoritically described as; The non-electrolyte PEG (HOCH 2 (CH 2 OCH 2 )nCH 2 
OH) may absorb onto TiO2 under effect of the C–O, C–H, H–O polar groups (Xiao et al. 2005). Besides, the 
functional groups such as –C=C- and –C–O–C–, –C=O–,  –C–O–, derived from alkaloids, flavones may have 
reported to play role in the in the synthesis of metal nanoparticles (Kesharwani  et al. 2009). Many researc-
hes have reported a general reaction mechanism of; metal precursor reduction by phytochemicals, binding of 
oxygen from atmosphere or degrading phytochemicals to metal ions, growth of ions to NP and stabilization of 
the NP by phytochemicals. Flavanoid content of COSE have many functional groups that can actively chelate 
and reduce metal ions into NPs (Akhtar et al. 2013). The SEM image shows that a uniform size distribution is 
apparent in the obtained metallic nano-composite (Figure 1.) The obtained size distribution-interval is typical 
for the specific case of flavonoid based green synthesis derived metallic nanoparticles (Suriyakala et al. 2013 
and Jain et al. 2009).  EDX analysis and EDX spectra also reveals the presence of silver 26 %, titanium 21.1 
% and oxygen 28.9 (Data not shown). Uniformity of size and deposition of silver on TiO2 have potential to be 
a subject of different research (Jegadeeswaran et al. 2016 and Atarod et al. 2016).
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a b

c d

Figure 1. SEM images of a,b) GS nano-composite TiO2-Ag and c,d) CS nano-composite TiO2-Ag

Figure 2. Fourier transform infrared Spectroscopy of a,b) GS nano-composite TiO2-Ag and 
c,d) CS nano-composite TiO2-Ag

The FTIR spectra of TiO2-Ag samples have been reported to display a peak at about 1385 cm -1 ,which was 
not observed in single nanomaterial. The intensity of this peak is higher at GS nano-composite. The peak at 
1385 cm -1 was assigned tentatively to the interaction between Ag and TiO2 particles (Serrano et al. 2009). The 
bending vibration peak of the O–H bond can be clearly observed around 1630 cm – 1 (Colthup et al. 1950). cor-
responding to bending modes of water Ti-OH for both nano-composites. A prominent peak observed at 1383 
cm – 1 related to Ti-O modes of GS TiO2-Ag nano-composite  (Figure 2.). 1105-1110 C-O streching vibrations 
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obtained at CS nano-composites may be directly related with surface groups of PEG as in the case of C-H 
streching at 2880, which is apparent at CS nanocomposite but not for the GS one. For the specific case of CS 
nanocomposite, shift of those band from their original position, formation of hydrogen bonding are confirming 
PEG’s interaction with the surface of TiO2 NPs.   (Reuquen et al. 2017).

Photocatalytic Degradation and Mineralization of SMX

Dark adsorption 

At 7.7~7.9 pH interval and for all photocatalyst type scenarios, dark adsorption experiments showed no isgi-
nificant change of the absorbance curve (data not shown). Obtained photocatalytic degradation process with 
single TiO2 is more pronounced as spreaded over time, compared to the Green synthesized and chemically 
synthesize dalternatives of TiO2-Ag. Use of TiO2 Sigma at the PC expeirmental procedure, provided %54 level 
of TOC removal (mineralization). While a less efficient degradation profile draw the attention for GS and CS 
procedures. To be simply modeling photocatalytic degradation of antibiotic the following tools were used; 
Second order(SO) reaction kinetics using UV254 and Pseudo First order (PFO).
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a b

C                                                                                   d   

Figure 3. UV-absorbance spectra of GS and CS based photocatalytic SMX degradation

Considering the obtained UV absorbance reduction over process duration, the photocatalytic SMX degradation 
by TiO2 (Sigma) exhibits a “spreaded over time” lineer beaviour (%53 TOC Removal). Based on the UV ab-
sorbance reduction during photocatalytic oxidation by GS nano-composite TiO2-Ag, less efficient degradation 
is apparent while TOC removal is %43. The behaviour of UV absorbance spectra of SMX solution during 
photocatalytic treatment allow a qualitative evaluation of simultaneous degradation of oxidation intermediates 
alongside with the parent compound. The CS nano-composite provided more or less a similat SMX degra-
dation rates as can be seen in Table 1. On the other hand  TOC removal is %17 that can be interpreted to the 
reduced level of surface oxidation (hole+ oxidation mechanism) as a result of higher average size of nano-
composite. From a theoritical point of view, the  surface area of the GS nano-composite is higher and surface 
photocatalytic reactions may have taken place in a more efficient manner.  (Yadav et al. 2014 and Pelizzetti et 
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al. 1992). Demonstrated from the reduced degradation&mineralization rates obtained by recovered GS nano-
composite that, a more efficient recovery methodology with a possible chemical conditioning/cleansing is a 
prerequisition. 

Conclusion

Cydonia oblanga seed extract is proved to be a promising green substitute for the TiOftio-Ag chemical synthesis 
procedure. Considering the economic and environmental impacts aspects of nano-composite photocatalyst 
synthesis, cost reduction is achievable both in the sense of production and disposal. Complexity of water mat-
rix must be considered in a way to determine wide range applicability of the GS nano-composite.
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OZONATION OF TWO SIMULATED MIXTURES OF GREYWATER SAMPLES
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Abstract: Several emerging classes of micro-pollutants exist in wastewater and greywater matrices and con-
ventional treatment systems are not sufficient in terms of total removal of these compounds. Advanced oxida-
tion processes (AOPs) are integrated to biological treatment as pre- or post treatment to remove recalcitrant 
organics. Ozone oxidation has been studied on greywater as it contains chemicals of emerging concern. This 
study was designed to assess the efficiency of ozone oxidation of synthetic greywater samples. Specific cons-
tituents of the synthetic greywater mixture were subjected to characterization studies. Efficiency of ozone 
oxidation was assessed by means of dissolved organic carbon (DOC) and UV254 absorbance removals that cor-
respond the mineralization and degradation respectively. Demonstrated through the UV absorbance findings 
that formation of degradation by-products have taken place. And breakdown of the aromatic structure occur 
concurrently with the COD and TOC removal mechanism. From the aspect of ozone dosages in proportion to 
quantity of pollutant, after 30 minutes, system was already feeded with 94.08 mg/L ozone. In view of TOC of 
280 mg/L as the initial condition, the specific ozon ratio of the system was (~COD/TOC) 0.33.

Anahtar Kelimeler: Synthetic greywater, Advanced oxidation processes, Ozonation, Xenobiotics.  

Introduction

Water scarcity has pushed research into eco-friendly and low energy cost efficient remediation of water re-
sources among which greywater (GW) has also been considered (Bojoo et al., 2013). However, several emerg-
ing classes of micro-pollutants exist in wastewater and greywater matrices (Andersen et al., 2007; Donner et 
al., 2010) and conventional treatment systems are not sufficient in terms of total removal of these compounds 
(Hernandez et al, 2011; Kepoglu et al., 2018). 

Advanced oxidation processes (AOPs) have demonstrated to degrade various micro-pollutants (Kusvuran et 
al., 2013). Hydroxyl radicals generated by AOPs follow unselective multi-step oxidative pathways however; 
complex environmental matrices play the radical scavenging role and limit their efficiency. Oxidation of pol-
lutants occur via both ozone directly and OH• radicals indirectly. In practice two types of oxidation reactions 
occur together.  On the other hand, one of those reactions can be dominant depending on some factors such as 
temperature, pH and pollutant type (Hoigné et al, 1983). 

This study was designed to assess the efficiency of ozone oxidation of synthetic greywater samples. Specific 
constituents of the synthetic greywater mixtures were subjected to characterization studies. Efficiency of ozo-
ne oxidation was assessed by means of dissolved organic carbon (DOC) and UV254 absorbance removals that 
correspond the mineralization and degradation respectively.

Material&Methods

Samples

Six personal care and cleaning products were kindly provided from a hotel located in Antalya, Turkey (Kepog-
lu, 2014). The principal ingredients of the care products are shown in Table 1. All chemicals were transfered 
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to the laboratory where they were kept cooled at +40C during experiments without adding any conservative 
chemical.

Chemicals and preparation of the synthetic greywater solutions

All chemicals used uring experiments were of analytical grade. Bidistilled water was used to prepare simulated 
greywater sample (CM) and diluted mixture sample (CM*). Accordingly CM contains 1 mL of each individual 
products in 1 L distilled water and, CM* is the diluted CM at 1/3 (v/v) in distilled water.

Ozonation

Ozone was supplied by an air-ozone generator (LAB2B Degremont Technologies-Triogen model with a maksi-
mum 4 g/h capacity) and transfered through a closed cylindrical pyrex glass reactor with a diameter of 40 mm 
and height of 1100 mm (Figure 1). A tubular cylindrical porous diffuser was replaced at the bottom of the 
reactor to transfer input O3 gas into aqueous solution. Teflon tubing line was used for the connection between 
generator and the reactor. An ozone dose of 3.84 mg/L.min during 2.5, 5, 10, 20 and 30 min was adjusted by 
changing the electrical current of the ozone generator. Residual ozone normaly decays rapidly depending on 
water quality which means that the ozone residual half-life may be several seconds to a few minutes. After 
ozonation, the samples were aerated for 5 min to remove possible residual O3 in the reactor.  Anyhow, residual 
was measured in water. To define the transfered ozone dose, the O3 concentrations in input and off-gas were 
destroyed by two sequential washing bottles containing 250 mL of acidified 2 % KI solution. Than, a sodium 
thyosulfite titration procedure in the presence of starch as the indicator was performed to measure O3 concent-
ration. The transfered O3 (TrO3) was calculated as in the following Equation 1:

TrO3 (mg/L1) = (input O3 concentration) – (O3 concentration in off gas) – (residual O3 concentration in the 
reactor)         (1)

Ozonation experiments were repeated at time intervals. The samples were withdrawn from the reactors at each 
time interval for COD, TOC/DOC and absorbance measurements. All experiments were performed at room 
temperature (25 oC) and at original pH of the solutions. 

Analysis

TOC/DOC was monitored by SCHIMADZU. Absorbance was scanned by UV-vis spectrophotometer (Schi-
madzu, UV-1800). pH, conductivity, salinity and TDS were also monitored (Hach Lange multi parameter). 
Characteristics of the solutions were determined according to Standart methods (APHA and AWWA, 1998). 
Residual ozone in water was determined. by the indigo method (Bader and Hoigne, 1981). At low pH’s indigo 
is decolorized by ozone. The decolorization is measured at 600 nm using spectrofotometer.
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Figure 1. Ozonation apparatus

Table 1. Chemical components of individual products collected at the sampling site

Products Content Ingredients

S1
(This 
study)

Shampoo 
and shower 
gel

Deionzied water, sodium laureth sulfate, lauryl glucoside, cocamidopy 
betaine,  cocamidopropylamine oxide, potassium  lauroyl sarcosinate, 
cocomide DEA, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, (ve) 
PEG-7 glyceryl cocoate, castorly maleate, quatenium-80, parfume, 
polyquaternium7, styrene//acrylates copolymer (ve)  coco glucoside, sodium 
chloride, DMDMH, tetrasodium EDTA, lactic acid, benzophenone-4, 
methylchloroisothiazolinone, methylisthiazolione, CI 16255, butylphenyl 
methylpropionali limone

(Pidou, 
2009)

Shampoo Cocamidopropyl Betaine, DMDM hydantoin, Citric Acid, Tetrasodium 
EDTA, Polysorbate 20, Panthenol, Parfum, Isopropyl  Palmitate, Hexylene 
Glycol, Ammonium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium 
Chloride,  Hydroxypropyltrimonium, Hydrolysed wheat Protein, Tocophenyl 
Acetate, Triamine HCl, Ascorbic Acid, Sodium Cocoyl  Isethionate, 
Sodium Lauroamphoacetate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Dimethicone 
Bisamo, Hydroxypropyl Copolyol, Quaternium 80, Polyquaternium 7, 
PEG 18 glyceryloleate/cocoate, Sodium xylene Sulfonate, Magnesium 
Chloride, Magnesium Nitrate, Propylene glycol, Triethanolamine, PEG 60 
hydrogenated castor oil, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

S2
(This 
study)

Liquid soap Deionized water, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, lauryl 
glucoside, sodium chloride, sodium laureth sulfate  (ve) glycol distearate 
(ve) cocoamide MEA (ve)  laureth-10 styrene / acrylates copolymer (ve)  
coco glucoside,  pentylene glycol (ve) sodium lactate (ve) lactic acid (ve) 
serine (ve) urea (ve) sorbitol (ve) allantoin, parfume, glycerin, DMDMH, 
sodium sulfate, tetrasodium EDTA, bisabolol, polyquaternium7, citric acid, 
benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, geraniol, hexyl 
cinnamal.
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(Pidou, 
2009)

Hand soap Sodium C12–C13 pareth sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 
Lauryl Polyglucose, Sodium Sulfate, DMDM hydantoin, Citric Acid, 
Tetrasodium EDTA, CI 17200, CI 42090, Parfum

S3
(This 
study)

Chloric 
cleaning 
product

Deionized water, <%5 anionic active substance, <%5 nonionic active 
substance, <%5 poliphosphate,
 <%5 sodium hypochlorite, stabilizer, fragrances

S4
(This 
study)

Acidic 
cleaning 
product

n.a

S5
(This 
study)

Alkaline 
saniter 
ground 
cleaner

n.a

S6
(This 
study)

Shower gel Deionized water, sodium laureth sulfate, cocomide DEA (ve) glycerin, coco 
glucoside (ve) glyceryl oleatecocamido propyl betain, sodium chloride, 
polyquaternium7, fragrance, ethylenediaminetetraaceticacid, propylene 
glycol benzyl alcohol, methylchloroisothiazolinone, methylisthiazolione, 
citric acid, C1 42092, C1 19140

(Pidou, 
2009)

Shower gel Sodium C12–C13 pareth sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Sulfate, 
DMDM hydantoin, Tetrasodium EDTA,  Parfum, Acrylates, Palmeth 25 
Acrylate copolymer, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Benzophenone 4, 
Iodopropynyl Butylcarbonate, CI 74160, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Decyl glucoside, Formic acid, Lactic acid, Sodium 
hydroxide, Limonene, Benzyl Salicylate

(Pidou, 
2009)

Shower gel Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Citric Acid, 
Tetrasodium EDTA, CI42090,Polysorbate20, Parfum,Polyquaternium7, 
Propylene glycol, Sodium hydroxide, Formaldehyde, Sodium benzoate, 
Ethoxydiglycol, Sorbic acid, Chamomilla Recutita, Hamamelis Virginiana, 
Humulus Lupulus, Methylparaben, Rosmarinus Officinalis, Thymus Vulgaris, 
Propylparaben, Cl 47005

(Pidou, 
2009)

Shower gel Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, CI 
42090, Parfum, Glycerin, Methyldibromo Glutaronitrile, Phenoxyethanol, 
Hexylene Glycol, Sodium benzoate, Lauramidopropyl Betaine, PEG-
7 Glyceryl Cocoate, Disodium Lauramido MEASulfosuccinate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium citrate, Disodium phosphate,Cl 
19140

 n.a: not available
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Results and Discussion

Characterization of synthetic greywater and ingredients

The characterization and of the individual products and their mixtures are given in Table 1. Those characteris-
tics are in accodance with the literature. A group of researchers have attempted to treat the synthetic greywater 
sample containing a range of products (all bought in a supermarket) including shower gel, shampoo, bathroom 
cleaner, conditioner, hand soap and bubble bath were diluted in tap water at a concentration of 2 or 3 g/L (Li 
et al., 2009). Those concentrations were chosen because they represent the upper range for organic concentra-
tions reported in the literature in terms of COD in feed greywaters from sampled sites around the world. The 
COD concentration of the products were measured prior to use at 360, 280, 280, 250, 190 mg/L for the shower 
gel, conditioner, bubble bath, shampoo and hand soap respectively. 

Janzen et al. (2011) investigated the reaction of the fragrance compounds 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,7-
tetrahydrocyclopenta[g]isochromene (HHCB), 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethano-
ne (AHTN), 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzene (musk xylene/MX), 1-(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-
3,5-dinitrophenyl) ethanone (musk ketone/MK), and 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-
2-yl)ethanone (OTNE) with ozone in tap water as well as waste water treatment plant (WWTP) effluents.

Table 2. Characterization of individual (S1-6) (shown in Table 1) constituents and mixture solutions

Parameter Unit S1 S2 S3 S4 S5 S6 CM CM*

Conductivity (mS) 25.4 24.8 98.8 18.73 4 35.1 594 451

TDS (ppt) 12.8 11.8 49.5 9.37 2.01 17.6 269 245

Salinity (ppt) 14.6 14 62.6 10.36 2 20.9 0.19 0.12

pH -- 6.45 6.36 9.45 1.7 11.8 5.75 8.45 7.64

COD (mg/L) 340 n.d. 165 50 120 230 >1000 345

TOC (mg/L) 109.8 55.86 39.47 12.98 18.07 47.45 280.3 76.28

NH3-N (mg/L) n.d. 3.22 3.22 42 28 n.d. 77.08

CM: contains 1 mL of each individual products diluted in 1 L distilled water, CM*: Diluted CM at 1/3 (v/v) in 
distilled water; n.d.: no data

Ozone consumption

Residual ozone concentrations were measured 0,02 mg/L min which was found to be at ignorable level to inf-
luence kinetics. Anyway, this value was excluded for each data set.   Ozone consumptions for both mixtures 
are shown in Figure 2. CM* consumed less ozone as being more diluted sample. Ozone transfer increased by 
time during 30 min of oxidation. 
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Figure 2. Ozone consumptions of CM (a) and CM* (b) respectively at 3,84 mg/L.min 
ozone flow rate

Degradation and mineralization

Removal of COD and TOC for CM and CM* samples is shown in Figure 3. Both COD and TOC parameters 
could be removed less than 40% at neutral pH at which both ozone and hydroxyl radicals are effective to oxidi-
ze the pollutants. These relatively low removal ratios of COD and TOC can be explained due to the mixture’s 
ingredient and studied pH  value. In a previous study Tay et al. (2011) investigated the reaction kinetics and 
degradation mechanism of parabens (methylparaben, ethylparaben, propylparaben and butylparaben) during 
ozonation. Experiments were performed at pH 2, 6 and 12 to determine the rate constants for the reaction of 
protonated, undissociated and dissociated paraben with ozone. The apparent reaction rate constant was found 
to vary by three orders of magnitude when the pH increased from 2 to 6 and four orders of magnitude when 
the pH increased from 6 to 12. 

During oxidation the mixture constituents were rapidly degradaded however their stabilization took time as 
seen in Figure 4. 
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Figure 3 Removal of COD and TOC of CM and CM* samples respectively at a 3,84 
g/L ozone flow rate

Conclusion

This study attempted to oxidize greywater constituents with ozone. The findings obtained are summarized 
below:

By products were formed during ozonation. COD and TOC removals were measured during by products were 
oxizied further. 

A 94,08 mg/L ozone dose was supplied in the system during 30 min oxidation. A specific COD/TOC ratio of 
0,33 was obtained. 

Compared to the specific ozone consumption in the literature studies there is a need to increase the transfered 
ozone concentration or to change the system conditions to increase the removal of COD and TOC. 
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İZMİR İLİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKALARININ TARIMSAL POTANSİYELİ

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU1,  A. Engin ÖZÇELİK2

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir/Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Konya/Türkiye

Öz: Bilgi toplumuna geçişteki en büyük etmen teknolojidir. Teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve 
hıza dayanmaktadır. Bilgiyi en beğenilen benzersiz bir biçime dönüştürüp teknoloji aracılığı ile en hızlı süre-
de beğeniciye sunabilen rekabetçi bir dünyada, enerji açısından dışa bağımlılığı en az olan ülkeler ekonomik 
olarak gelişmişliklerini yaşamlarına refah olarak aktarabilmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr, 
güneş, biyokütle, dalga, hidroelektrik, jeotermal enerji vs.- çevremizde doğal haliyle mevcut olup, sürekli akış 
halinde bulunan enerji türleridir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı bir rezerve sahip olmadıkları için insanoğlu var ol-
duğu müddetçe hizmet verebilirler. Küresel ısınmaya katkıda bulunmazlar ve karbon kökenli olmadıklarından 
çevreyi kirleten atıkları ya hiç yoktur, ya da en az seviyededir. Buna benzer daha birçok avantajlarına rağmen 
nispeten yüksek maliyeti yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. Günümüzde tüm dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerde, çeşitli teşvikler ve örnek projeler yolu ile yenilenebilir enerjilerin kullanımını yaygınlaştı-
rılmaya ve toplumda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece yenilenebilir enerji sektörü pazarının 
gelişmesi sağlanarak maliyetlerin arz-talep ilişkisi içerisinde düşmesi beklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, 
birçok alanda yenilenebilir enerjileri daha ekonomik ve dolayısıyla tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır. 
Ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Uygulanan yanlış 
kentsel politikalar, 1960’lı yıllardan sonra artan iç göçe bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme ve çevre sorun-
ları İzmir kentinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önemli ve öncelikli bir hale getirmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, İzmir’deki mevcut yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini ilçeler bazında analitik bir 
yöntemle irdelemek ve mevcut potansiyelin yerleşimler bazında kentleşme politikalarında ne derece değerlen-
dirildiğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, küresel ısınma, tarım

GİRİŞ

Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır. Gelişmişlik 
düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi, sürekli artmakta ve bu artış 
gelecekte de devam etmektedir. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu im-
kanların yaşamımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketmek zorunda 
olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği tüm dünya 
üzerindeki zararları, önlem alınmazsa bu zararların telafisi için gelecekte yaşayacak insanların ödeyeceği be-
delin çok büyük boyutlara erişeceğini kaçınılmaz olacaktır. Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam 
edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin gelişmeye başla-
ması ile kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileşme yolunda verdiği zararlar, önceleri göz ardı edilen bu 
enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması-
nın arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Hava, su ve toprak kirliliğinden, bitki örtüsünün 
ve hayvanların yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen insanlarda gelecek kay-
gısı uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı hassasiyet de giderek artmaya başlamıştır.
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Bilgi toplumuna geçişteki en büyük etmen teknolojidir. Teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve hıza 
dayanmaktadır. Bilgiyi en beğenilen benzersiz bir biçime dönüştürüp teknoloji aracılığı ile en hızlı sürede 
beğeniciye sunabilen rekabetçi bir dünyada, enerji açısından dışa bağımlılığı en az olan ülkeler ekonomik 
olarak gelişmişliklerini yaşamlarına refah olarak aktarabilmektedirler. Organize tarım, köylü sınıfını yarat-
mıştır. Sanayileşme ile toprak işleme yerini fabrikalara bırakırken geniş ailelerden çekirdek ailelere doğru bir 
geçişe sebep olmuştur. Aynı zamanda tarım toplumunda yavaş akan hayat, sanayi toplumunda daha senkro-
nize ve hızlı akmaya başlamıştır. Bilgiye dayalı toplumlarda ise kişisellik ön plana çıkmaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları ülkenin çeşitli bölgelerinde dağınık bir biçimde bulunduğundan, ekonomik ve sosyal açıdan 
gelişmemiş, sanayinin geri kaldığı coğrafi bölgelerde uygulanma potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması sonucu üretimi teşvik edilmiş olan ekonomik uygulamalardaki artış, örneğin uzak 
tarım sektörünün geliştiği bölgelerde biyoenerji ürünlerinin ekimi (enerji tarımı), güneş ya da rüzgar potan-
siyeli yüksek olan bölgelerde bu enerji kaynaklarının kullanılması sonucu artan kalkınma düzeyi ile beraber 
önceden az gelişmiş olan bölgelerin rağbet görmesine ve gelişmesine neden olabilir. Böylece bölgelerarası 
gelişmişlik farkının giderilmesinde, ekonomik ve sosyal dengesizliğin azalmasında yenilenebilir enerji kay-
nakları etkili olabilir. Üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu da yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaşması için toplumsal destek sağlanmasıdır. Her şeyden önce, bu kaynaklardan üretilen 
enerjinin özelliklerinin insanlar tarafından bilinmesi, yararlarına inanılması kısaca yenilenebilir kaynaklar le-
hine bir kamuoyu bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr, güneş, biyokütle, dalga, hidroelektrik, jeotermal enerji vs.- çevremizde 
doğal haliyle mevcut olup, sürekli akış halinde bulunan enerji türleridir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı bir rezerve sa-
hip olmadıkları için insanoğlu var olduğu müddetçe hizmet verebilirler. Küresel ısınmaya katkıda bulunmazlar 
ve karbon kökenli olmadıklarından çevreyi kirleten atıkları ya hiç yoktur  ya da en az seviyededir. Buna benzer 
daha birçok avantajlarına rağmen nispeten yüksek maliyeti yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. 
Günümüzde tüm dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, çeşitli teşvikler ve örnek projeler yolu ile yenilenebilir 
enerjilerin kullanımını yaygınlaştırılmaya ve toplumda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece 
yenilenebilir enerji sektörü pazarının gelişmesi sağlanarak maliyetlerin arz-talep ilişkisi içerisinde düşmesi 
beklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, birçok alanda yenilenebilir enerjileri daha ekonomik ve dolayısıyla 
tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır.

Ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Uygulanan yanlış 
kentsel politikalar, 1960’lı yıllardan sonra artan iç göçe bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme ve çevre sorun-
ları İzmir kentinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önemli ve öncelikli bir hale getirmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, İzmir’deki mevcut yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini ilçeler bazında analitik bir 
yöntemle irdelemek ve mevcut potansiyelin yerleşimler bazında kentleşme politikalarında ne derece değerlen-
dirildiğini ortaya koymaktır. 

İzmir ili hem nüfus hem de kentleşme açısından hızla gelişmekte olan şehirlerden birisidir. Dışarıdan aldığı 
göçün hızla artması beraberinde nüfus artışını ve kentin genişlemesi sorunlarını doğurmaktadır. Bu ölçekten 
bakıldığında, şehir genelinde tüketilen enerji seviyesinin çok yüksek olması, şehir bazında çevre ve hava kir-
liliği için gerekli parametrelerin yeterli ölçümlerinin yapılmaması, hava kirliliği önlemi alınması mümkün 
olmayan evsel kömür kullanımlarının yarattığı emisyonlar, şehir içi aydınlatmanın etkileri, kentsel ulaşıma 
bağlı hava kirliliği, arıtma tesisinde devasa bir enerji kullanımı gibi sorunlar göze çarpmaktadır. İzmir kentinin 
daha yaşanabilir bir kent olması için bireylere ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Enerji tasar-
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rufunun yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması bunlardan en öncelikli 
olanlarıdır 

Başlıca yenilenebilir enerji kaynağı, fosil ve hidrolik enerjinin de asıl kaynağı olan ve dünyamızı ısıtan “güneş 
enerjisidir”. Günesin enerjisi, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin ışınım biçiminde 
uzaya yayılmasıdır. Güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji 
kaynağıdır. Güneş, dünyadaki tüm enerji kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız olarak temel oluşturmaktadır. 
Güneş ışınları ile dünyaya 170 milyar MW güçte enerji gelmektedir. Bu değer, dünyada insanoğlunun bugün 
için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır. Günümüzde dünyaya ulaşan güneş enerjisinin değerlendiril-
mesinde iki yol izlenmektedir: ısıya dönüştürme ve elektrik enerjisine çevirme. Güneş enerjisini ısı enerjisine 
dönüştürmede “toplaçlar”; doğrudan elektriğe dönüştürmede de “güneş hücreleri-güneş pilleri” kullanılmak-
tadır. Günümüzün teknolojik ve ekonomik koşullarında güneş enerjisinin özellikle ısı kullanımı önem kazan-
mıştır. Dünyanın küresel olarak pek kullanmadığı, ancak geleceğin en çok kullanılabilecek enerji kaynağı olan 
güneş enerjisinden elektrik üretimi, doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntem ile 
gerçekleştirilir. Bu enerji ile ısıtmadan soğutmaya çok farklı ısı etkisinin kullanıldığı uygulamaların yanı sıra 
değişik teknolojiler ile elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirilmektedir. Fotovoltaik hücreler (PV hücreler-
güneş hücreleri) gürültüsüz, çevreyi kirletmeden, herhangi bir hareket eden mekanizmaya gereksinim duyma-
dan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.

Güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Toplayıcılar kullanılarak güneş 
enerjisinden ısı ve elektrik elde edilebilirken aynı zamanda da geliştirilen fotovoltaik pillerle de elektrik üret-
mek mümkündür. 

Coğrafi açıdan rüzgar alan uygun yerlere kurulan, havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren türbin-
ler ile elde edilmektedir. Rüzgar enerji ile elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda küçük çaplı bazı 
uygulamalarda (örneğin su çıkarma ve arazi sulama gibi) kullanımı da mümkündür. 

Elektriğin temiz ve yenilenebilir kaynağı olan rüzgar enerjisi, dünyada elektrik enerjisine en kolay ve çabuk 
dönüştürülebilen bir enerjidir. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm, yenilenebilir enerji teknoloji-
lerinin en hızlı ilerleme kaydedilen alandır. Rüzgar enerjisi, tamamen doğal bir kaynak olarak kirliliğe neden 
olmayan ve tükenme olasılığı bulunmayan bir enerji kaynağıdır. 

İzmir’in enerji yönetiminde temel hedefi de; yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları üretimine katkıda bulu-
narak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak ve dışa bağımlılığımızı azaltmaktır. Çünkü yenilenebilir ener-
ji kaynakları açısından Türkiye önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelinin önemli bir bölümünü ise 
İzmir’den almaktadır. 

Biyogaz (Biyokütle enerjisine bir örnek): Organik atıklardan (hayvan gübresi, tarım atık/artıkları, atık sular, 
enerji bitkileri, vb.) anaerobik fermantasyon ile elde edilen, metan içeriği % 55-70 arasında değişebilen ısıt-
ma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı alanlarda kullanılabilen bir biyoyakıttır. Bunun dışında biyokütle 
enerjisi olarak; biyoetanol, biyodizel, gazlaştırma ve piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyogaz ve 
biyokütlenin termal proseslerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi farklı enerji türlerini saymak mümkündür. 

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen enerji 
türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alan-
larına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. 
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Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir 
olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fi-
yatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilecek, çevre kirliliği en aza indirilebilecek ve sosyo-ekonomik 
açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme sağlanabilecektir. 

SONUÇ

 İzmir’de yenilenebilir enerji sektörü için oldukça önemli bir yatırım ortamı bulunmaktadır. İzmir’de yeni-
lenebilir enerji teknolojilerinin geleceğin enerji pazarında çok önemli bir paya sahip olması beklenmektedir. 
Yenilenebilir enerjide yatırım fırsatlarının artması bölgenin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli ile 
birlikte düşünüldüğünde büyük bir rekabet gücü yaratmaktadır.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ

 Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU1 ,  A.Engin ÖZÇELİK2

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir/Türkiye
Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Konya/Türkiye

Öz: Dünyada ve Türkiye’de toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji üretimi, tü-
ketimi ve ticareti çağımızın en stratejik uluslararası sorunu haline gelmektedir. Ülkelerin; yerli enerji kaynak 
potansiyeline ve bu potansiyelin hangi sektöre ne miktarda ve nasıl tahsis edileceğine ilişkin enerji planlama-
sına dayalı kısa, orta ve uzun dönemli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, enerji politikaları son derece titizlikle tasarlanmalıdır. Enerji gereksiniminin karşılanması için 
tüketilen enerji kaynaklarının iklim değişikliğine etkileri kadar, iklim değişikliğinin de enerji kaynaklarının 
varlığını ve tüketim oranını etkilemesi beklenmelidir. Bu etkilenme, gerek küresel ortalama yüzey sıcaklıkla-
rında beklenen artışla ısınma kaynaklı enerji gereksiniminde, gerekse tüketime sunulacak enerji kaynaklarının 
niteliğinde ve niceliğinde ortaya çıkabilecek değişimlerdir. Küresel ısınma 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya 
kaldığı en önemli konulardan biridir. Dahası, küresel ısınma toplumun bütün kesimlerini, bütün disiplinleri ve 
tüm dünyayı etkilediği için küresel ısınmayı yavaşlatabilmek için çözüm getirecek tek bir çözüm veya politika 
bulmak oldukça uğraştırıcı ve zordur  bu karmaşık etkileşimler kabaca özetlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Ta-
rım, hayvancılık, turizm, sağlık, gibi birçok sektör küresel ısınmanın etkilerine maruz kalacaktır. Bu sektörlere 
olan etkilerde doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıları, piyasaları, ticareti dolayısıyla da ülke politikalarını 
etkileyecektir. Ülkeler, ulusal iklim değişikliği politikalarını belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji 
altyapısı, insan kaynakları, gibi kendilerine özel şartları da göz önünde bulundurularak belirlemektedirler. Bu 
çerçevede ön plana çıkan temel politika ve tedbirler; enerji, ulaşım, endüstriyel işlemler, tarım, atık yönetimi 
ve arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, iklim Değişikliği, Tarım

GİRİŞ

Fosil yakıtların kullanımı, ormanların tahrip edilmesi, yanlış arazi kullanımı, doğal kaynakların bilinçsizce 
tüketimi, atmosfere salınan arttırma gazlar ile hızlı nüfus artışının oluşturduğu ek sorunlar birlikte atmosferin 
bileşimi değişmektedir. Bunun sonucunda ise günümüzde Küresel İklim Değişikliği olarak adlandırılan nor-
mal olmayan hava koşulları ile karşılaşmaktayız (Atıntaş, 2013). 

Küresel ısınma ve sera gazları salınımı ile ilgili farklı sektörler ele alınarak yapılan bir çalışmada, toplam 
sera gazı üretiminin %32 endüstriyel proseslerin, %30’unu enerji sektörünün, %16’sını ulaştırmanın, %16’sını 
diğer sektörlerin ve %6’sını da tarım sektörünün oluşturduğu belirtilmiştir (Ang, 2007). Uluslararası İklim De-
ğişikliği Paneli’nin araştırmaları, biyolojik çeşitlilik zenginliği nedeniyle Türkiye’ye özel önem verilmesini ve 
iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerinin özenle araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye’nin için-
de bulunduğu bölgenin su kıtlığı, kuraklık ve toprak erozyonu sorunları ile karşı karşıya olması da, Türkiye’yi 
küresel ısınmanın zararlı ve şiddetli etkilerini en önce yaşayacak ülkeler arasına sokmaktadır (Şahin, 2007). 
Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’nin yaşayacağı en önemli felaket kuraklıktır. Kar ve yağmur (özellikle de 
kar) yağışının azalması yeraltı sularının seviyesinin düşmesine, dolayısıyla akarsu ve göllerin kurumasına 
neden olmaktadır. Bu da, Türkiye’nin kalkınması ve geçimi için son derece önemli olan tarıma büyük darbe 
vuracak ve ülkemiz büyük bir açlık ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır(Chandran, 2013).
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Türkiye, yüksek miktarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr 
enerjisi ve biomas gibi) sahiptir. Tarım sektöründe de bu kaynaklardan etkin olarak yararlanılabilir. Bunu sağ-
layabilmek içinde mutlaka enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapılmalı ve 
etkinliği artırılmalıdır (Tunç ve ark, 2007). Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının artırılması hava, 
toprak, su gibi doğal dengenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yarar sağlayacağı gibi 
konvansiyonel enerji uygulamalarının yavaşlatılmasını da beraberinde getireceğinden çevre üzerine önemli 
olumlu etkiler sağlayarak enerjinin de etkin kullanımını mümkün kılacaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ

Değişik biçimler altında enerji kullanımı insanlığın gelişiminde ve uygarlığın yerleşmesinde temel öge olmuş-
tur. Günümüzde kalkınmanın ve refahın eriştiği derecenin ölçütlerinin en önemlilerinin biri de toplumların 
kişi başına ürettiği ve tükettiği enerji miktarıdır. Enerjinin üretilen ve kullanılan biçimleri ısıl enerji, mekanik 
enerji ve elektrik enerjisidir (Başoğlu ve Telatur, 2013). Bu enerji türlerinin üretilmesinde birincil enerji kay-
nakları olan fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz), nükleer bölünme (fisyon), odun, biyo-kütle, güneş, su, 
rüzgâr, yeraltı sıcak ve kaynar su (hidrotermal) kaynakları kullanılmaktadır. Bu kaynakların değişik teknolo-
jiler kullanılmasıyla ikincil enerji kaynakları olan elektrik (termik santrallar, nükleer santrallar, barajlar) ve ısı 
enerjisi (kazanlar, özel nükleer santralar) ile mekanik enerji (fosil yakıtlı motorlar) elde edilmektedir (Apergis 
ve Payne, 2010).

Dünyada ve Türkiye’de toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji üretimi, tüketimi 
ve ticareti çağımızın en stratejik uluslararası sorunu haline gelmektedir. Ülkelerin; yerli enerji kaynak potan-
siyeline ve bu potansiyelin hangi sektöre ne miktarda ve nasıl tahsis edileceğine ilişkin enerji planlamasına 
dayalı kısa, orta ve uzun dönemli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları olması gerekmektedir (Dellal, 
2015). Dolayısıyla, enerji politikaları son derece titizlikle tasarlanmalıdır. Bu politikalar oluşturulurken ise 
enerji kaynakları, enerji kaynaklarına ulaşma ve bu kaynakların tüketicilere kesintisiz ve sürdürülebilir bir 
şekilde iletilmesi gerekmektedir. Ancak tüm bunlarla birlikte politika tasarımlarında çevre boyutu da dikkate 
alınmalıdır (Uysal ve Yapraklı, 2016).

Güneş enerjisi yeryüzüne kısa dalga boyu radyasyon olarak ulaşır. Gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün 
yüzeyi ve atmosfer tarafından geri yansıtılır. Ama bunun büyük bölümü, atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtır. 
Yeryüzü bu enerjiyi, uzun dalga boyu, kızılötesi radyasyonla uzaya geri gönderir. Yerküre’nin yüzeyi tarafın-
dan yukarıya salınan kızılötesi radyasyonun büyük bölümü “sera gazları” tarafından emilir. Bu gazlar ener-
jinin, yeryüzünden geldiği gibi doğrudan uzaya geçmesini engeller ve böylece yerküre ısınır (Akalın, 2014). 
Birbiriyle etkileşimli birçok süreç (radyasyon, hava akımları, buharlaşma, bulut oluşumu ve yağmur dahil) 
enerjiyi atmosferin daha üst tabakalarına taşır ve enerji oradan uzaya aktarılır.  Sera etkisi olmasaydı yeryüzü 
üzerindeki sıcaklık ortalama -18°C olacaktı. Oysa bugün ortalama sıcaklık 15°C’ dir. Dolayısıyla atmosferin 
sera etkisi hava sıcaklığını 33°C arttırmıştır (Alam, 2013).
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Şekil 1 Sera Etkisinin Şematik Gösterimi

Dünya tarihi boyunca iklim sisteminde doğal süreçler sonucu birçok kez değişiklik olduğu bilinmektedir. An-
cak, özellikle sanayi devrimi ile birlikte son yüzyılda insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği bir dönem baş-
lamıştır. Bu yeni dönem ile birlikte atmosferde insan kaynaklı sera gazı birikimlerinde gözlenen bir artış vardır 
(Sevim, 2010). Atmosferdeki sera gazı emisyonlarının %77’si, petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların 
yanmasıyla oluşur. Günümüzde, başlıca sera gazlarından olan karbondioksitin atmosferdeki miktarı, doğanın 
kabul edebileceği miktardan çok daha hızlı artmaktadır.  Bunun sonucunda, yeryüzünün ortalama sıcaklığı 
geçtiğimiz yüzyıl içinde 0,7 °C artmıştır. Enerji üretiminde ve tüketimindeki tüm süreçlerde açığa çıkan emis-
yonlar, iklim değişikliğinin en önemli nedenidir. Buna ek olarak kömür ve doğal gaz gibi yakıtların kullanımı, 
sera gazlarının yanı sıra azot oksitler ve sülfür oksitler gibi zehirli gazlar açığa çıkarmakta, bu gazlar asit yağ-
muru gibi birçok sağlık ve çevre sorununa neden olmaktadır (Sevim ve Varlıklı, 2010). 

Küresel ısınma 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan biridir. Dahası, küresel 
ısınma toplumun bütün kesimlerini, bütün disiplinleri ve tüm dünyayı etkilediği için küresel ısınmayı yavaşla-
tabilmek için çözüm getirecek tek bir çözüm veya politika bulmak oldukça uğraştırıcı ve zordur Şekil 2’de bu 
karmaşık etkileşimler kabaca özetlenmeye çalışılmıştır. Görünen o ki tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, gibi 
birçok sektör küresel ısınmanın etkilerine maruz kalacaktır. Bu sektörlere olan etkilerde doğrudan veya dolaylı 
olarak yatırımcıları, piyasaları, ticareti dolayısıyla da ülke politikalarını etkileyecektir (Öztürk ve Acaravcı, 
2013). 
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       Şekil 2 İklim Değişikliği ve Ekonomi Döngüsü

Enerji ihtiyacını, dolayısıyla emisyonları azaltmanın en ekonomik ve etkin yolu enerji verimliliğidir. 2010-
2030 yılları arasında; ulaşım, binalar ve sanayide verimlilik sağlanması ve yeni teknolojilere yönelik 8,3 
trilyon dolarlık yatırımın gerçekleşmesi durumunda; aynı dönemde küresel ölçekte 8,6 trilyon dolar tasarruf 
edilebilecektir. Başka bir deyişle, verimlilik için yapılan yatırım kendi kendini karşılamaktadır. İklim değişikli-
ğiyle mücadelede vazgeçilmez öneme sahip olan enerji verimliliği, artan enerji ihtiyacı için doğal kaynakların 
tahribini önlemenin yanı sıra ekonomik açıdan da kârlıdır (Akalın, 2014).

Ülkeler, ulusal iklim değişikliği politikalarını belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji altyapısı, insan 
kaynakları, gibi kendilerine özel şartları da göz önünde bulundurularak belirlemektedirler. Bu çerçevede ön 
plana çıkan temel politika ve tedbirler; enerji, ulaşım, endüstriyel işlemler, tarım, atık yönetimi ve arazi kulla-
nımı değişikliği ve ormancılık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır (Öztürk ve Acaravcı, 2010).

Başlıca temel tedbirler;

Hidroelektrik potansiyelin hızla kullanılması, 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

Enerji yoğunluğunun azaltılması,

Yanma sonucu düşük CO2 emisyonu çıkaran yakıtlara geçilmesi,

Yakıt kalitesinin iyileştirilmesi,

Termik santrallerin rehabilitasyonu,
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Enerji üretiminde kaynak çeşitliliğine gidilmesi,

Nükleer enerji güç santrallerinin kurulması.

Toplu taşıma (metro, hafif raylı sistemler, vb.) araç kullanımının yaygınlaştırılması,

Yük taşımacılığında demiryolu ve deniz yollarının kullanımına ağırlık verilmesi, 

Taşıtların trafikten çekilmesi ve ortalama araç yaşının düşürülmesi,

Orman kaynakları ve alanlarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması,

Fosil yakıtların yerine biyokütle kullanılması,

En iyi tarım tekniklerinin kullanılması, Orman köylülerinin sosyo-ekonomik şartların iyileştirilerek ormanların 
tahribinin engellenmesi, 

Orman alanlarının ve biyoçeşitliliğin korunması,

Atmosferdeki karbonun ormanlar, bitkiler, toprak ve ürünler tarafından biyokimyasal süreçlerle emilimi ya da 
tutulması olayından hareketle başta ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere yutak alan kapasitesinin artırılması, 

gibi tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

SONUÇ

Dünyamız, 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca çok büyük iklim değişmelerine sahne olmuş, bazı dönemler-
de coğrafyası tamamen değişmiştir. Şüphesiz bundan sonrada doğanın evrimi gereği yavaş da olsa bir değişme 
görülecektir. Ancak, insanlık tarihinin başlaması ile birlikte ve özellikle de 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
insanların çeşitli etkinliklerinin de iklimi etkilediği bir döneme girilmiştir. Nitekim iklim sistemini oluşturan 
atmosfer, hidrosfer ve litosferde bozulmalar başlamış, doğal denge bozulmuş, bunun sonuçları da iklimi etkile-
miştir. Yapılan çalışmalar, küresel boyuta bir ısınma ile ortaya çıkan iklimdeki bozulmaların bazı belirsizlikler 
göstermesi ve bunlara karşı önlemler alınmasına rağmen, gelecekte de bu belirsizliğin devam edeceğini ve 
sorunların yaşanmasına neden olabileceğini göstermektedir. Hemen bütün iklim bilimcilerin üzerinde birleştiği 
nokta ise, gelecekte olabilecek iklim değişikliğinin, atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynakla-
nan küresel ısınmadan olacağı şeklindedir.

Türkiye, yüksek miktarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar ener-
jisi ve biomas gibi) sahiptir. Tarım sektöründe de bu kaynaklardan etkin olarak yararlanılabilir. Bunu sağlayabil-
mek içinde mutlaka enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapılmalı ve etkinliği 
artırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının artırılması hava, toprak, su gibi doğal dengenin 
korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yarar sağlayacağı gibi konvansiyonel enerji uygulama-
larının yavaşlatılmasını da beraberinde getireceğinden çevre üzerine önemli olumlu etkiler sağlayarak enerjinin 
de etkin kullanımını mümkün kılacaktır. Buna ilave olarak, ormanların korunması, bilinçli tarımsal uygulamalar 
(gübreleme, ilaçlama vs.) ve sera gazları salınımının azaltılması için ciddi yaptırımları olan vergiler konulması 
küresel ısınmanın azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili seçilmiş göstergelerine bakıldığında, enerji üretim ve tüketimleri dikkat 
çekici biçimde ön plana çıkmaktadır. Enerji kullanımı ile ilgili sorunlar, sadece ülkemizde değil dünya üzerinde 
de yüzyıllardır küresel ısınma ile sınırlı kalmayıp ciddi politik meselelerinde kaynağını oluşturmaktadır.
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ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE FARKLI FLAKS BİLEŞİMLERİNİN MEKANİK 
ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Ömer DEMİR1, Ahmet KABİL1, Çağlar YÜKSEL1, Mustafa ÇİĞDEM¹

¹Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: A356 alüminyum alaşımı farklı döküm yöntemleriyle pek çok sektörde kullanılan önemli bir döküm ala-
şımıdır. Bu yüksek kullanımın sonucu olarak yüksek oranda hurda oluşmaktadır. Bunun yanında döküm yön-
temine bağlı olarak, döküm parçası haricinde yolluk ve besleyici gibi dökümde kullanılan, döküm yapılmasına 
yardımcı tasarım unsurlarının ve hurdaların geri dönüşümü hem enerji maliyetleri hem de doğal kaynakların 
kullanımı konusunda oldukça önemlidir. Endüstride alüminyum ve alaşımlarının özelliklerini etkileyen ko-
nulara odaklanılmıştır. Konu ile alakalı pek çok çalışma mekanik özellikler üzerinedir. Bu sebeple mekanik 
özellikleri yüksek oranda etkileyen kirliliklerin ve gazların eriyik metalden giderilmesi konusu oldukça önem 
teşkil etmektedir. Günümüzde kirliliklerin ve gazların giderilmesi için çeşitli bileşenler ve gaz giderme yön-
temleri uygulanmaktadır.  Bu çalışmada %30 hurda + %70 birincil külçe kullanılarak yeniden ergitme yapıl-
mıştır. 740 derecedeki ergiyiğe 4 farklı bileşimdeki flakslar kullanılarak impeler yardımıyla flakslama işlemi 
yapılmıştır. Flaks miktarı toplam ergiyiğin kütlece %2 si olacak şekilde ayarlanmıştır. Aynı sıcaklıkta debi 10 
lt/dk ve dakikada 1800 devir olacak şekilde tüm deneylerde 6 dakika gaz giderme işlemi yapılmıştır.  Eriyik 
kalitesinin tespiti için vakum altında katılaştırılarak Bifilm numuneleri elde edilmiştir. Bunun yanında döküm 
yapılarak mekanik test numuneleri elde edilmiştir. Elde edilen numunelerden Bifilm yoğunluğu bilgisayarda 
taranarak ve mekanik test numunelerinede çekme deneyleri uygulanarak eriyik kalitesi ile ilişkisi incelenmiş-
tir. Çalışma sonucunda 38,25 NaCl+ 38,25 KCl+10 Kriyolit+8,5 Na2O.SiO2+5 CaF2 (NaK8,5) bileşimine 
sahip flaksın en yüksek mekanik dayanımı verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum geri dönüşüm, Bifilm, Flaks

THE EFFECTS OF DIFFERENT FLUX COMPOSITIONS ON MECHANICAL PROPERTIES IN 
ALUMINUM RECYCLING

A356 aluminum alloy is an important casting alloy used in many sectors with different casting methods. As 
a result of this high usage, a high rate of scrap is formed. Furthermore, depending on the casting method, the 
recycling of design elements and scrap used in casting is very important in terms of both energy costs and the 
use of natural resources. The industry has focused on issues affecting the properties of aluminum and its alloys. 
Many studies are on mechanical properties. For this reason, it is very important to remove impurities and gases 
from molten metal for mechanical properties. Nowadays, various fluxes and degassing methods are applied to 
remove impurities and gases. In this study, %30 scrap + %70 primary ingot was remelted. Fluxes was added to 
the melt at 740 °C with by impeller. The amount of flux was adjusted to 2% of the total melt. All experiments 
were degassed for 6 minutes at a flow rate of 10 lt / min and 1800 rpm at the same temperature. Bifilm samples 
were solidified under vacuum to determine the melt quality. In addition, mechanical test samples were obtained 
by casting. The results were obtained by scanning the bifilm density on the computer and applying the tensile 
test to the mechanical test samples and its relationship with melt quality were investigated. As a result of the 
study, it has been found that flux with 38,25 NaCl+ 38,25 KCl+10 Kriyolit+8,5 Na2O.SiO2+5 CaF2 (NaK8,5) 
composition gives the mechanical strength.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde döküm sanayisinde üreticiler maliyetleri aşağı çekebilmek için kendi hurdasını, yolluğunu ya da 
talaşını belirli oranlarda kullanmaktadır. Ancak sıvı alüminyuma yapılan bu girdiler ergiyik metal kalitesi-
nin ve buna bağlı olarak mekanik özelliklerin kötü etkilenmesi ile sonuçlanmaktadır. Yüzey alanı geniş olan 
bu girdiler tüm yüzeyleri boyunca atmosfer ile temas ederek oksit oluşturmakta ve ergiyiği kirletmektedir. 
(D.Dispinar and J.Campbell: (2004) - J. Campbell: “Castings”, 2E; (2003))

Ergiyiğin temizlenmesi için gaz giderme ve flakslama işlemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemde kullanılan 
flaks bileşimleri oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada farklı flaks bileşimleri ile elde edilmiş numuneler üzerinden Bifilm İndeksi ile metal temizliği 
tespit edilerek bunun mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı birincil yöntem ile üretilmesinin yüksek enerji isteyen alüminyumun, ikincil yöntem ile 
üretilmesi esnasında ortaya çıkan, ergiyik içindeki kirliliklerin, giderilmesi için kullanılan yöntemlerden gaz 
giderme ve flakslama yöntemlerinin, farklı flaks bileşimleri ile malzemenin mekanik özelliklerine olan etkisini 
ortaya koymaktır.

KAPSAM

Bu çalışmada döküm sektöründe yaygın olarak kullanılan A356 alaşımı ve aşağıdaki 4 farklı flaks bileşimi 
kullanılarak malzemenin mekanik dayanımına olan etkisi araştırılmıştır. 

20 NaCl+30 KCl+20 Na2SiF6+25 Na2SO3+5 MgCO3

30 NaCl+30 KCl+15 Na2SO3+20 Na2SiF6+5MgCO3

38,25 NaCl+ 38,25 KCl+10 Kriyolit+8,5 Na2O.SiO2+5 CaF2 (NaK8,5)

41,5 NaCl+41,5 KCl+10 NaF+5 CaF+2 Na2O.SiO2

YÖNTEM

Bu çalışmada kullanılan A356 alaşımının kimyasal bileşimi Çizelge1.’deki gibidir.

Çizelge 1. A356 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi

Si Mg Cu Fe Mn Ti Al

7.13 0.389 0.023 0.135 0.002 0.114 91.990

Çalışmada alaşım %30 talaş + %70 birincil alüminyum olarak kullanılmıştır. Talaşlar CNC işleme prosesinden 
çıkan talaşlardır, yüzeylerinde yüksek oranda bor yağ kalıntısı bulunmaktadır. Her bir deney 4 kg ergiyik ola-
cak şekilde bu orana göre ayarlanmıştır. Ergiyik 50 kW’lık indüksiyon ocağı kullanılarak hazırlanmıştır. 740 
°C ergiyiğe 4 farklı bileşimdeki flakslar, döner gaz giderme makinasının impeleri yardımıyla flakslama işlemi 
yapılmıştır. Flaks miktarı toplam ergiyiğin %2 si olacak şekilde ayarlanmıştır. Flaks bileşimleri aşağıdaki gi-
bidir.
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1. Deney: Gaz Giderme + Flakslama 38,25 NaCl+ 38,25 KCl+10 Kriyolit+8,5 Na2O.SiO2+5 CaF2 (NaK8,5)

2. Deney: Gaz Giderme + Flakslama 30 NaCl+30 KCl+15 Na2SO3+20 Na2SiF6+5 MgCO3

3. Deney: Gaz Giderme + Flakslama 41,5 NaCl+41,5 KCl+10 NaF+5 CaF+2 Na2O.SiO2

4. Deney: Gaz Giderme + Flakslama 20 NaCl+30 KCl+20 Na2SiF6+25 Na2SO3+

5 MgCO3

5. Deney: Sadece Gaz Gidermeli

6. Deney: Müdahale Edilmeden

Dört farklı flaks bileşimi dışında hiçbir temizleme uygulaması olmadan ergitilip dökülen ve sadece gaz gi-
derme işlemi yapılmış iki ayrı deney daha yapılmıştır. Aynı sıcaklıkta debi 10lt/dk ve dakikada 1800 devir/dk 
olacak şekilde argon gazı kullanılarak yapılan gaz giderme işlemi tüm deneylerde 6 dakika olarak yapılmıştır. 
Temizleme işlemleri sonrası Bifilm numuneleri alınarak vakum altında katılaştırılmıştır. Bu numunelerin kesiti 
alınıp taranarak bilgisayar desteği ile Bifilm İndeksleri hesaplanmıştır. Çekme numunesi elde etmek için 300 
derece ön ısıtma yapılmış kokil kalıplara döküm yapılmıştır. Elde edilen mekanik test numunelerine çekme 
testi deneyleri uygulanmıştır. 

BULGULAR

Numunelerden elde edilen bulgular ile metal temizliğine bağlı olarak mekanik özellikler ve flaks performansı 
karşılaştırılmıştır.

Şekil 1. ’de her bir deney için alınmış olan Bifilm numunelerini görmektesiniz. Sonuçlara bakmadan sadece 
görsellere bakarak bile karşılaştırma yapabilmek mümkündür. Sonuçları etkileyebilecek kalıp, yolluk dizaynı 
ve sıcaklık gibi parametreler sabit olmasına rağmen tek değişken olan temizlemede kullanılan flaksların etkisi 
açıkça görülmektedir.

 

             (a)         (b)        (c)

  

          (d)                     (e)            (f)

Şekil 1. Farklı ergitme koşulları için RPT numuneleri. 

1.Deney (b) 2.Deney (c) 3.Deney (d) 4.Deney (e) 5.Deney (f) 6.Deney
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Şekil 2.’de farklı flaks bileşimleri kullanılarak yapılmış deneylerden elde edilmiş numunelerin Bifilm İndeks-
leri grafik olarak gösterilmiştir. Sonuçlar 79,29 – 89,47 mm arasında değişmektedir. En temiz malzeme Bifilm 
İndeksi en düşük olandır.

 

Şekil 2. Farklı Flakslı Numunelerin Bifilm İndeksleri

Şekil 3.’de ise farklı flaks bileşimleri kullanılarak yapılan deneylerden elde edilmiş çekme numunelerinin test 
sonuçları gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Farklı Flakslı Numunelerin Çekme Dayanımları

SONUÇ

Malzeme kirlilik oranında göre Bifilm İndeksi değişmektedir.
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Bifilm İndeksine bağlı olarak malzeme dayanımı değişmektedir. Bunun temel sebebi Bifilm yapısı içindeki 
oksit filmleri arasında mekanik / metalürjik olarak bir bağ olmamasıdır.

Toplam Bifilm uzunluğu 70-80 mm aralığına kadar kabul edilebilir sonuçlar vermekte, yukarısındaki değerle-
rin kötü / kirli bir malzeme olduğunu göstermektedir.  (D.Dispinar and J.Campbell,(2005)).
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YERALTI SUYU İÇİN RİSKLER, KENTSEL BAZDA ÖNEMİ 

(Risk of the groundwater and its importance in province level)

Sevde Tuğba DURMUŞ1,  Ahmet ÇELEBİ

1 Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Sakarya / Türkiye
Öz: Dünyamızdaki içilebilir tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi yeraltında bulunan 
sulardır. Özellikle 20. Yüzyılda bilinçsiz olarak kullanılan yeraltı su kaynakları alarm vermektedir. Yeraltı suyu 
miktarının yanında genelde oldukça kaliteli olan bu suların korunması, çeşitli risklerden uzak tutulması gü-
nümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önem arz etmektedir. İçme suyu olarak kullanımı yanında 
yeraltı suları büyük oranda sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Özellikle petrol türevleri, yol tuzları, çeşitli 
ağır metal içeren kimyasallar ve pestisitler başlıca yeraltı sularının kirleticileridir. Kirlilik yönünden bu riskle-
rin minimuma indirilmesi lokal halk ve ziraat için oldukça önemlidir. Yeraltı suları doğal olmayan yöntemlerle 
akiferlerden genellikle de plansız bir şekilde tüketilmektedir. Tüketiminin yanında yeraltı sularının kendilerini 
yenileyebilme miktarları oldukça düşük kalmaktadır. Kırsal kesimin yanı sıra şehir ve kent yaşamında da 
yeraltı suları önemli bir kaynak ve yönetilmesi gereken bileşendir. Bu çalışmada dünya ölçeğinin yanında 
kentsel boyutta yeraltı suyu miktar ve kalitesi yönetimsel olarak irdelenmiştir. Örnek bir şehir üzerinde yeraltı 
suyu kullanımı,  seviyesi  ve kalitesi analiz edilmiştir. Ülkemizde gerek zirai gerek sanayi bölgelerinde yeraltı 
sularının hem kalite hem de miktar olarak telafisi oldukça zor ve maliyetlidir. Yeraltı suyunun en az yerüstü 
doğal kaynaklara olan nehir ve göller gibi korunmaya muhtaç olduğu, gerekli tedbirlerin ve planlamaların en 
iyi yönetimsel tarzda yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yeraltı suyu, kirlilik, düzey, kalite, sürdürülebilirlik

GİRİŞ

Yeraltı suyu, yeraltı yüzeyinin altındaki doymuş bölgelerde yeraltında bulunan sudur. Doymuş bölgenin üst 
yüzeyine su tablası denir. Popüler inanışın aksine, yeraltı suyu yeraltı nehirleri oluşturmaz. Kum, çakıl ve 
diğer kaya gibi yeraltı malzemelerindeki gözenekleri ve çatlakları doldurur, aynı şekilde su süngeri doldurur. 
Yeraltı suyu doğal olarak kaya malzemelerinden akarsa veya pompalanarak (faydalı miktarlarda) çıkarılabi-
lirse, kaya malzemelerine akifer denir.

Sağlıklı ve güvenli su, insan için gerekli bir ihtiyaçtır. Sağlıklı yaşamımız, hem evsel hem de tarımsal kullanım 
için suyun kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Su, farklı katmanlardan ve toprak yapılarından dikey bir hareketle 
geçtikçe, yeraltı sularının kalitesi düşer. Toprağın kurucu mineralleri yeraltı suyu geçiş yolunda çözülür ve ka-
liteyi bozar (Todd ve Mays, 2005). Günümüzde su kaynakları daha fazla kirlilik kaynağına maruz kalmaktadır 
ve geçmiş yıllara göre daha az güvenli su mevcuttur. Su kalitesi yönetimi, insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
kirliliğin kontrolüne büyük ölçüde bağlıdır. Endüstriyel gelişmeler genellikle ne yazık ki çoğu durumda göz 
ardı edildiğinden, özellikle su kütlelerinin doğal sağlık kaynaklarını azaltmaktadır. Bu nedenle, gelecek için 
doğal su kaynaklarının kalitesini tahmin etmek ve kontrol etmek için verimli bir su kaynakları yönetim sistemi 
gereklidir. Suyun kalitesini tahmin etmek için pek çok yöntem vardır ve bu çalışmada, kalite verilerine en uy-
gun olan uygun bir fonksiyonu bulmak için frekans analizi metodolojisi benimsenmiştir. Özel bir parametreye 
uyan en iyi frekans fonksiyonunun belirlenmesi ve parametrenin oluşma ihtimalinin tahmin edilmesi, kalite 
bozulma açısından en önemli parametredir.
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Dünyadaki tüm tatlı suların (kutup buzulları hariç) yüzde 95’i yer altı sularıdır. Yüzey suyu (göller ve nehirler) 
tatlı suyumuzun sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Yeraltı suyu sürekli hareket halinde. Yüzey suyuyla karşılaş-
tırıldığında, çok yavaş hareket eder, gerçek oran akiferin geçirgenliğine ve depolama kapasitesine bağlıdır. Do-
ğal yeraltı suyu çıkışları, yeraltı suyu basıncı, yer yüzeyi çevresindeki atmosferik basınçtan daha yüksek oldu-
ğunda, yaylar ve nehir yatakları yoluyla gerçekleşir. İç sirkülasyon kolayca belirlenemez, ancak su tablasının 
yakınında suyun ortalama döngü süresi bir yıl veya daha az olabilir, derin akiferlerde ise binlerce yıl olabilir.

Yeraltı suyu kurak ve yarı kurak bölgelerin geliştirilmesinde hayati bir rol oynar, bazen başka türlü bulunama-
yan geniş tarımsal ve endüstriyel işletmeleri destekler. Çöl oluşumunu engelleyen akiferlerin, zaman geçtikçe 
kuraklıktaki artışlardan etkilenmediği özellikle şanslı. Ancak geri çekilme, en büyük yeraltı suyu havzalarının 
bile tükenmesine neden olacak, böylece akiferlerin varlığına dayalı gelişme en iyi şekilde geçici olabilir.

Her ne kadar bazı yeraltı suyu, kayaları özümsemiş olsa ve eski deniz suyu izleri içerebilse de, çoğu yeraltı 
suyu patojenik organizma içermez ve evsel veya endüstriyel kullanım için arıtmaya gerek yoktur. Ayrıca, ye-
raltı suyu kaynakları kısa kuraklıklardan ciddi şekilde etkilenmez ve güvenilir yüzey suyu kaynaklarının bu-
lunmadığı birçok alanda bulunur. Bununla birlikte, akiferler ve diğer yeraltı suyu kaynakları kırılma, tarımsal 
kimyasallar, sızıntı yapan veya uygun olmayan atık su ve septik tanklar ile diğer nokta ve nokta dışı kirlilik 
kaynaklarından kaynaklanan kimyasal kirlilik riski altındadır. Bu tür kirlilik yeraltı suyunun kullanıma uygun 
olmamasını sağlayabilir ve temizlenmesi pahalı ve temizlenmesi zordur.

Yeraltı suyu kalitesi ve izleme

Dünya ölçeğinde, yapısı itibariyle de yeraltı suyu genel olarak kullanılabilecek en kaliteli suyumuzdur. 

Fakat yine de kirlilik önemli bir etkendir ve yeraltı suyu özellikle belli başlı parametreler açısından izlenmeli 
ve modellenmelidir.

yeraltı suyu, yer tarafından filtrelenmeyen ve içme suyumuzda istemediğimiz birçok farklı element içerebilir. 
Bazıları doğal olarak meydana gelir (hidrojen sülfit gibi) ve bazıları insan yapımı maddelerdir. Yeraltı suyu, 
petrol, organik bileşikler veya insan faaliyetleriyle ortaya çıkan diğer kimyasalları içerebilir.

Kuyu mahsullere bazı kimyasalların uygulandığı tarıma yakın yerlerde veya sızıntı yapan bir depolama tankına 
sahip bir benzin istasyonunun yakınında bulunuyorsa, kirli yeraltı suyu oluşabilir. Septik tanklardan ve / veya 
atık bertaraf alanlarından sızıntı, yeraltı sularını da kirletebilir. Bir fosseptik suya bakteri bulaştırır. Çiftlik top-
rağına sızan pestisitler ve gübreler sonunda bir kuyudan çekilen su ile sonuçlanabilir. Veya bir zamanlar bir çöp 
veya kimyasal dökülme yeri gibi bir şey için kullanılmış olan bir kuyuya yerleştirilmiş olabilir. Her durumda, 
kuyu suyunuzun kirleticiler için test edilmesi akıllıca olacaktır.

https://www.usgs.gov/faqs/if-ground-filters-water-groundwater-always-clean?qt-news_science_
products=0#qt-news_science_products

Yeraltı suyu Kalitesi İnsanların toprak dolgu alanlarından, septik sistemlerden, toksik atık alanlarından ve 
sanayi artıklarından gelen kirliliği azaltması ile yeraltı suyu kalitesi büyük oranda (1) akiferi oluşturan malze-
melerin türleri; (2) suyun akiferde yerleşme süresi ve (3) kayaçlar ve minerallerin çözünürlüğüne bağlıdır. Bu 
etmenler kalsiyum, demir, flüorit ve başka birkaç madde gibi yeraltı suyunda çözünmüş malzeme miktarını 
belirler. Bunların birçoğu sağlık için bir tehlike yaratmaz. Bazıları ise su boruları ve ısıtıcılarda minerallerin bi-
rikmesi ve kötü tat ya da koku gibi istenmeyen etkiler bırakır ya da giysileri ve demirbaş malzemeleri boyayıp 
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deterjanların etkinliğini kısıtlar. Suyun sert ya da yumuşaklığını çözünmüş kalsiyum (Ca+2) ve magnezyum 
(Mg+2) miktarı belirler. 60 mg/L’den az sular yumuşak su, 61-120 mg/L arası orta sertlikte sular, 121-180 
mg/L arası sert sular ve 180 mg/L den daha fazlası çok sert sulardır. Su boruları ve ısıtıcılar ile bulaşık maki-
neleri ve hatta bardaklar ve yemek takımlarında bile kireç (Ca ve Mg tuzları) bağlaması sert suyun olumsuz 
bir yanıdır.

Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları: İçme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa 
giren yeraltı suları diğer her türlü kullanım amacına uygundur.

Orta Kaliteli Yeraltı Suları: Bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular 
tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek 
duyulmadan kullanılabilir

Düşük Kaliteli Yeraltı Suları: Yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. 
Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.

Farklı akifer tiplerini hesaba katma Kavramsal Model/anlayışın temel unsurudur. Avrupa da çok farklı hidroje-
olojik özelliklere sahip akiferler bulunur Bu geniş varyasyon farklı tiplerdeki örnekleme tesisatlarının uygun-
luğu ve bunların yeraltı su sistemlerindeki değişiklikleri etkin bir şekilde gösterebilmesi ve izleme dizaynının 
uygun bir şekle sokulabilmesi için hesaba katılmalıdır. Tüm yeraltı su kütleleri için en uygun izleme araçlarına 
karar vermeden önce akiferi oluşturan katmanların karakteristiklerini (akış mekanizması,depolama,doymamış 
zone kalınlığı,yas boşaltım ve dolumu) hesaba katmaya gerek vardır.
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Türkiye’de Yeraltı  sularının İzlenmesi Türkiye’de yeraltı sularının miktar ve kalite yönünden izlenmesi 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 167 Sayılı Yeraltı suları 
Kanunu’nun verdiği yetkiyle DSİ tarafından yürütülmektedir. Mevcut durumda ülkemizde yeraltı suyundan 
önemli miktarda içme suyu ve sulama suyu temin edilmektedir. Bu çerçevede yeraltı Sularında izleme, içme 
suyu amaçlı kuyular ve sulama suyu amaçlı kuyularda farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. DSİ tarafından 
ülke genelinde sulama amaçlı su temin edilen 800’ün üzerinde noktada izleme kapsamında pH, elektriksel 
iletkenlik, toplam çözünebilir tuz, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, nitrit, nitrat parametrelerine bakıl-
maktadır. Bu izlemeler DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda böl-
ge müdürlükleri tarafından geçekleştirilmekte olup; izleme noktaları ve parametreleri hidrojeolojik etmenler 
ile akifer üzerindeki baskı ve etkilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu izlemeler genel olarak sulama 
dönemi öncesi olarak Nisan ve Mayıs aylarında ve sulama dönemi sonrası olarak Ekim ve Kasım aylarında 
olmak üzere yılda ortalama iki defa yapılmaktadır. İçme suyu temin edilen yeraltı suyu kuyularında ise DSİ 
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından yılda 4 kez numune alınarak TS 266 - insani tüketim 
amaçlı sular hakkındaki standartta yer alan parametrelerin büyük bir kısmının izlemesi yapılmaktadır. Ayrıca 
miktara yönelik olarak yaklaşık 600’ü otomatik seviye ölçüm sistemi konulmuş yaklaşık 2000 noktada seviye 
ölçümü yapılmaktadır. Bu izlemenin dışında ayrıca içme suyu temin edilen kuyularda yerel idareler ve Sağlık 
Bakanlığı’nca düzenli olarak kalite izlemeleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle üniversitelerce araş-
tırma amaçlı olarak çeşitli zamanlarda belirli bölgelerde kısa süreli izlemeler yapılmaktadır. 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren Yeraltı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte 
yeraltı suyu yönetimine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. İyi yeraltı su durumuna ulaşmak amacıyla yeraltı su-
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yunun kütle 114 bazında yönetilerek ve çeşitli kurumları faaliyet alanlarına giren konularda sürece dahil eden 
entegre bir yeraltı suyu yönetimine ulaşmak amacıyla izleme yapılması öngörülmüştür.

KENTSEL KULLANIMLA İLGİLİ RİSKLER

Yeterli miktarda ve kaliteli suyun varlığı, insan sağlığıyla doğrudan ilişkilidir, aslında tedavi edilebilir bir ra-
hatsızlık olan ishal, su kirliliğinden dolayı dünya genelinde her yıl 2 milyon insanın ölmesine neden olurken 
, bunun 1,6 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. (who, 2006; Castro,2004) çarpık şehirleşme, iyi bir kanali-
zasyon ve arıtma sisteminin olmaması ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan atıklar, suyun kirlenmesinde büyük 
rol oynamaktadır.

Türkiye’de 2007 yılında yaşanan kuraklık, su konusunun ihmale gelmeyecek kadar ciddi bir risk oluşturdu-
ğunu göstermiştir. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, bir  çok kent söz konusu kuraklıktan etkilenmiştir. 

Büyük kentlerde yaşanan su açığı , komşu havzalardan su transferi ile kapatılmaya çalışılmaktadır. İstan-
bul’daki su sıkıntısının, ıstranca dereleri ve melen çayı’ndan su getirilerek çözülmeye çalışılması da bu duru-
ma örnek teşkil etmektedir.

Birleşmiş milletler ekonomik, sosyal ve kültürel haklar komitesi’ne göre her insanın kişisel ve evsel kullanı-
mı için ödeyebileceği yeterli, güvenli ve kesintisiz olarak suya erişim hakkı vardır ve bu hakkı sağlamak dev-
letin görevidir. Devlet, bunun yerine getirilmesi için gerekli politika ve stratejileri geliştirmekle yükümlüdür.

Başka havzardan su transferinde karar  vermeden önce suyun iletileceği bölge ya da şehirde;

Su talebinin azaltılması ve suyun etkin kullanılmasının sağlanması;

Atık suyun ekonomiye ve yeniden çevrime kazandırılması,

Su arzının yerelden karşılanması yönünde alternatiflerin değerlendirilmesi gerekmektedir

( orman ve su işleri bakanlığı 2013)

SONUÇLAR 

Yeraltı sularımız kalite ve miktar olarak tehlikeli konuma gelmiştir; - Yeraltı suyu potansiyelimizin en iyi 
şekilde değerlendirilebilmesi, kirlilik ve aşırı su çekimi gözlenen havzaların belirlenmesi için kaçak olarak 
açılan kuyuların kayıt altına alınarak bu kuyulara ait bilgilerden gerekli sonuçların çıkarılması - Yeraltı sula-
rından faydalananların bitmeyecek bir kaynak olarak görmemeleri her alanda israf edilmeden su kullanımının 
gerektiği kadar yapılmasının sağlanması için eğitici programların basında ve medyada yapılması - Yeraltı 
sularının stratejik öneme sahip olması nedeniyle yeni çıkarılacak yeraltı suyu kanununda konusunda uzman 
mühendislerin yeraltı sularına sahip çıkacağı bir düzenlemenin yapılması - Yeraltı suları ile ilgili çalışmala-
rın multidisipliner çalışma gerektirmesi nedeniyle hazırlanacak yeraltı suları koruma yönetmeliğinde hangi 
mühendislik alanının hangi işi yapıp yetki ve sorumluluk alacağının belirlenmesi - Yeraltı suyu bulunduran 
havzaların korunması ve kirliğinin önlenmesi için yapılacak çalışmalara öncelik verecek bir düzenlemenin 
yapılması
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SERAMİK YER KAROSU ÜRETİMİNDE İTHAL KİL YERİNE KONYA KİLİ KULLANIMI

Murat ISPALARLI1, Eda TAŞÇI2

1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,  
Kütahya / Türkiye

2 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Kütahya / Türkiye

Öz: Ülkemizde seramik sanayi hızla gelişmekte ve üretim açısından düşünüldüğünde Dünya sıralamasında 
önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde üretilen ürünlerin ARGE çalışmalarında maliyet düşürme, ürün geliş-
tirme ve sektöre yeni ürünler kazandırma gibi etkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde 
yerli hammadde kullanımı önem kazanmaya başlanmıştır ve seramik sektörü için hammadde kaynaklarının 
araştırılması önemli bir hal almıştır. Bu çalışmada seramik sektöründe kullanılan ithal killerin (Rus killeri) 
yerine Konya kilinin kullanılması üzerine reçete çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan reçetelerin sektörde kul-
lanımını destekleyen analizler ile sonuçları standartlara göre incelenmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde Rus 
kili ilavesi ile standart bir seramik yer karosu reçete sistemi hazırlanmıştır. Hazırlanan reçete sistemine göre 
elde edilen seramik bünyelerin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri TS EN ISO 10545 seramik yer 
karosu standartları göz önünde bulundurularak uygunluğu kontrol edilmiştir. İkinci aşamada ise belirlenen en 
iyi özelliklere sahip standart reçeteler içerisinden Rus kili çıkarılarak Konya kili ilave edilmiştir.  Konya kili ile 
hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri ve standart olarak belirlenen Rus kili kullanılarak hazırlanan seramik 
yer karosu bünyeleri pişme sonrası mukavemet, % su emme miktarı, % pişme küçülmesi ve CIELab (renk) 
analizi sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen seramik yer karosu bünye-
lerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak mikro yapıdaki etkileri incelenerek sonuçlar irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kil, Seramik,  Yer Karosu, Mekanik Özellikler, Fiziksel Özellikler, XRD, SEM.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Seramik; inorganik (yanmayan) hammaddelerin karıştırılması ve pişirilmesi ile elde edilen estetik, dayanıklı, 
sağlıklı ve kolay temizlenebilen malzemedir. Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan 
kil, kaolin ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında 
pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir (Anon, 2003: 9).

Seramik sektörü; seramik yer ve duvar karoları, banyolarda ve mutfaklarda kullanılan lavabolar, klozetler, 
rezervuarlar, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, refrakter, seramik sofra ve süs eşyaları, 
teknik seramikler, tuğla ve kiremit alt sektörlerinden oluşmaktadır. Günümüzde Dünya seramik üretimi çok 
ileri bir düzeye ulaşmış ve büyük hacimli endüstriyel ve ticari bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde seramik sektö-
rü, dünya üreticileri ile hem teknolojik hem kalite hem tasarım hem de ekonomik olarak yarışır hale gelmiştir. 
Ülkemiz büyümek için sanayileşmeye devam etmeli ve mevcut sanayi yatırımlarını korumalıdır. Dış ticarette 
ülkemize katkısı yüksek olan seramik sektörü, uygun sanayi politikaları ile korunmalı, kapasite kullanım oran-
larını yükseltmek için teşviklerden yararlandırılmalıdır (Anon, 2003: 10). Dünya ile rekabete girebilmiş olan 
Türkiye seramik sektörü bu durumunu muhafaza edebilmek için bir yandan tüm teknolojik ve tasarım gelişme-
lerini takip etmek bir yandan da ekonomik olarak tercih edilen bir ülke olmak için çaba sarf etmek zorundadır. 
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Bu doğrultuda maliyetleri düşürmek için birçok çalışmalar yapılmaktadır. Seramik üretiminde maliyet girdisi 
enerji, iş gücü, hammadde olarak 3 kalemden oluşmaktadır;

Bu girdiler 2000’li yıllara kadar yaklaşık üçte bir oranında eşit dağılım gösterirken, endüstri 4.0 ile enerji mali-
yetinin tüm maliyet içerisindeki payı % 33’ten % 45’e kadar yükselmiştir. Türkiye’nin sanayi ve ekonomisinde 
önemli bir yere sahip olan Seramik sektörünün Dünya piyasasında söz sahibi olabilmesi için rekabetçi fiyatlara 
ve dolayısıyla düşük maliyetlere ihtiyacı vardır.  Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye için bu durum 
Dünya piyasasında rekabet gücünü azaltan bir hal almıştır. Gelişen otomasyon teknolojisi nedeniyle Seramik 
üretiminde iş gücü göreceli olarak azalmıştır. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte artan nitelikli iş gücü ihtiyacı 
nedeniyle işgücü maliyetinde bir azalma olmamıştır. Bu durumda maliyeti aşağı çekebilmek için üzerinde ça-
lışılabilecek tek kalemin hammadde olduğu görülmektedir. 

AMAÇ

Bu çalışma ile seramik sektöründe kullanımı fazla olan ithal killere alternatif olarak Konya killerinin kullanı-
labilirliği; killerin özelliklerinin incelenmesi, özellikleri ayrıntılı olarak belirlenen killerin seramik sektörüne 
uygun reçetelerde değerlendirilmesi ve ithal killerin bünye üzerindeki etkileşimlerini Konya kili ile yakalaya-
bilmek amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Teknolojik gelişmeler ve büyüyen pazar ile birlikte hammadde maliyetlerini aşağı çekebilmek için sektörel kü-
melenmeler, büyük hacimli alımlar, reçete çalışmaları, alternatif hammadde arayışları vb. çalışmalar önem ve 
hız kazanmıştır. Bu çalışmada genel olarak seramik sektöründe kullanılan ithal kil hammaddeleri incelenerek 
ve maliyet azaltmak için alternatif yerli kil hammaddeleri üzerinde yapılması gereken çalışmalar planlanmıştır.

Seramik üretiminde alternatifi olmayan tek hammadde kildir. Karo seramik üretiminde kil kullanımı yaklaşık 
olarak % 40 - 45 oranlarındadır. Bu oranlar incelendiğinde ithal killer için yapılan maliyet analizlerinde yerli 
yani Türkiye’deki kil ocaklarından tedarik edilen killerin daha ucuz olması ve yerli killerin kullanılması ulus-
lararası rekabet açısından önem teşkil etmektedir. 

Seramik sektöründe sıkça kullanılan ithal killerin (Rus Killeri) seçilmesinde en bilinen sebepler massenin 
pişme renginin beyaz olması, su emme değerlerinin olumlu yönde olması, killerin bileşiminde bulunan titan 
oksit ve demir oksidin ülkemizdeki killere göre yok denecek kadar az olması, kömür kirliliklerinin az olması, 
yapısında sülfat bileşenlerinin bulunmaması, düşük ateş zayiatı gibi nedenlerden dolayı oldukça saflığı yüksek 
bir hammadde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

YÖNTEM

Çalışmada standart seramik yer karosu reçetesi hazırlanması amacıyla Çinikop A.Ş. ‘den temin edilen Rus Kili 
ve Konya Kili (K301) kullanılmıştır. Çizelge 1.’de çalışmada kullanılan killere ait XRF analizleri verilmiştir.
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan Rus Kili ve Konya Killerinin XRF analizleri.

SiO2 Al2O3 K2O TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O P2O5 SO3 ZrO2 SrO K.K

Rus Kili 55,02 28,55 2,29 1,58 1,14 0,66 0,57 0,42 0,09 0,08 0,05 0,03 9,52

Konya Kili 50,87 37,28 2,15 0,59 0,41 0,6 0,11 1,86 0,67 0,02 0,03 0,03 5,38

% Rutubet miktarları belirlenen hammaddeler, tartımları yapılarak reçeteler hazırlanmıştır. Hazırlanan seramik 
karosu reçeteleri %60 oranında su ilavesiyle 20 dakika jet değirmende öğütülmüştür. Öğütme işlemi sonra-
sında hazırlanan seramik yer karosu çamurları 150 °C’de 4 saat kurutulduktan sonra % 5-7 oranında nemlen-
dirilerek 900 mikron elekten geçirilmiştir. Sonrasında hidrolik pres yardımıyla 10 saniye bekleme süresi ve 
8 ton basınç ile şekillendirme işlemi yapılmıştır. Şekillendirme işlemi sonrasında hazırlanan 36 adet seramik 
yer karosu bünyesi NG Kütahya Seramik A.Ş. endüstriyel fırınlarında 56 dakika ile 1200 °C’de pişirilmiştir.

Standart Reçetenin Belirlenmesi; Çalışmada standart reçetenin hazırlanması amacıyla kullanılan seramik 
sektöründe pişme sonrası mekanik özelliklerinin iyi olması ve içerisindeki safsızlıklar vb. nedenlerden dolayı 
sıkça tercih edilen Rus Kili kullanılmıştır. XRF analizine göre, rasyonel analizinden yola çıkarak Rus kili içe-
risindeki kaolinit, kuvars ve feldspat miktarları belirlenmiştir. 

Şekil 1. Üçlü diyagram

Şekil 1.’de verilen üçlü diyagrama göre içeriğindeki kaolen, kuvars ve feldspat miktarları belirlenen 36 adet 
seramik yer karosu reçetesi içerisine rasyonel analizi hesaplanan Rus kili % 40 oranında ilave edilmiştir. Rus 
kili ile üçlü diyagrama göre hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri TS EN ISO 10545 seramik yer karosu 
standartlarına göre su emme, mukavemet ve pişme küçülmesi gibi kriterler göz önüne alınarak standart reçe-
teler seçilmiştir.

TS EN ISO 10545 seramik yer karosu standartlarına göre mukavemet değerlerinin min.30 MPa ve % su emme 
değerinin 0,5<Eb≤3 aralığında olması gerekmektedir. Bu duruma göre Rus killeri ile hazırlanan 36 adet sera-
mik yer karosu bünyelerine 3 nokta eğme testi ile mukavemet analizi uygulanmıştır . % su emme miktarlarının 
hesaplanabilmesi amacıyla numunelerin pişme sonrası ağırlıkları alınarak 4 saat saf su içerisinde kaynatılmış-
tır ve kaynama sonrası sudan alınan numunelerin ağırlıkları alınarak % su emme miktarları hesaplanmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda üçlü diyagrama göre hazırlanan ve içerisinde % 40 Rus kili bulunan 36 adet 
reçete arasından 17, 25 ve 35. Reçetelerin standartlara uygun olduğu gözlemlenmiştir. Çizelge 2’de 17, 25 ve 
35 kodlu Rus kili ile hazırlanan ve standart olarak belirlenen reçeteler ve pişme sonrası özellikleri verilmiştir.
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Çizelge 2. Rus kili ile hazırlanan 17,25 ve 35 seramik yer karosu reçeteleri ve pişme sonrası mekanik özel-
likleri

Hammaddeler Rus 
Kili

Kaolen Kuvars Feldspat % Su 
Emme

Mukavemet 
(MPa)

Pişme 
Küçülmesi

R17 37,40 0,00 20,65 41,97 2,71 37,83 6,33

R25 40,00 13,01 1416 32,83 2,26 33,34 6,00

R35 40,00 43,01 4,16 12,83 2,92 36,18 6,69

Konya Kili Kullanımı ve Pişme Sonrası Özelliklerinin İncelenmesi; XRF analizinden yola çıkarak Konya 
kilinin içeriğindeki kaolinit, kuvars ve feldspat miktarlarını belirlemek amacıyla rasyonel analizi hesaplanmış-
tır. Standart reçete olarak belirlenen 17, 25 ve 35 reçetelerinden Rus kili çıkartılarak, Konya kili % 40 oranında 
ilave edilmiştir. Hazırlanan reçete karışımları seramik yer karosu üretimi prosesine uygun olarak hazırlan-
mıştır. Konya Kili ile hazırlanan seramik yer karosu bünyelerine ait reçete oranları ve pişme sonrası mekanik 
özellikleri Çizelge 3. ’te verilmiştir.

Çizelge 3. Konya kili ile hazırlanan 17,25 ve 35 seramik yer karosu reçeteleri ve pişme sonrası mekanik 
özellikleri

Hammaddeler Konya 
Kili

Kaolen Kuvars Feldspat % Su 
Emme

Mukavemet 
(MPa)

% Pişme 
Küçülmesi

K17 40,00 3,70 16,01 40,28 6,86 18,68 2,77

K25 40,00 23,70 6,01 30,28 5,72 19,03 2,88

K35 38,46 51,64 0,00 9,889 11,5 13,60 2,88

BULGULAR

Rus Kili ile hazırlanan standart reçetelerin mekanik özellikleri incelendiğinde standartlara uygun olduğu gö-
rülmektedir. Aynı reçetelerde Rus kili çıkartılıp yerine Konya kili ilave edildiğinde pişme sonrası mukavemet 
ve % su emme miktarının olumsuz yönde etkilendiği gözlemlenmiştir. Konya kili ile hazırlanan seramik yer 
karosu bünyelerinde, Rus kili ile hazırlanan bünyelere göre % pişme küçülmesi % 4 oranında azalmıştır. 

Çizelge 4. Rus Kili ve Konya Kili ile hazırlanan seramik bünyelerin renk analizi

L* a* b* L* a* b*

R17 81,62 0,97 12,25 K17 84,00 0,33 9,08

R25 83,60 1,10 11,81 K25 82,49 0,31 9,93

R35 83,34 1,10 11,34 K35 88,39 0,62 6,65
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CIELab analizinde L* değeri 100’e yaklaştıkça beyazlık derecesi artmaktadır. Rus kili ve Konya kili ile ha-
zırlanan seramik bünyelerin renk analizi sonuçları incelendiğinde “L*” değerinin ortalama 82-83 aralığında 
olduğu gözlemlenmiştir. Kil değişimi pişme sonrasında rengi etkilememiştir.

Bünyelerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla DPU İLTEM ’de X-ışınları kırınımı analizleri 
(XRD) analizleri yapılarak reçetelerde Rus kili yerine Konya kili kullanılması ile pişme sonrasındaki mikro 
yapıdaki etkisi incelenerek sonuçlar irdelenmiştir. Şekil 2. ‘de R17, R25, R35, K17, K25 ve K35 reçetelerine 
ait XRD desenleri verilmiştir.

Şekil 2. R17, R25, R35, K17, K25 ve K35 seramik yer karosu bünyelerine ait XRD desenleri

Şekil 3. a) R17 ve b) K17 seramik yer karosu bünyelerinden alınan kesitlerin SEM görüntüleri

Bünyelere uygulanan mineralojik analiz (XRD analizi) incelendiğinde; K17, K25 ve K35 bünyelerine ait XRD 
grafiğinde reçetede kuvars ve Na-Feldspat oranlarının yüksek olması sebebiyle kuvars ve albit fazları oluşumu 
gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda albit fazının görülmesi bünyenin uygun pişme sıcaklığına eriştiğini göster-
mektedir. Rus kili ile hazırlanan R17, R25 ve R35 seramik yer karosu bünyelerinde mullit fazlarının oluşumu 
mukavemetin Konya killeri ile hazırlanan reçetelere göre yüksek olmasının sebebini açıklamaktadır. Bu du-
rumda R17, R25 ve R35 bünyelerine ait XRD analizleri incelendiğinde mekanik dayanımın K17, K25 ve K35 
bünyelerine göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. (Şekil 2.)

Şekil 3.’te 2 µm’de SEM görüntüleri verilmiştir. “b” görseline bakıldığında K17 numunesinden alınan kesitin 
SEM görüntülerine göre mikro yapıdaki gözenek büyüklüğü mukavemet düşüklüğünü açıklamaktadır. “a” 
görseline göre R17 numunesinden elde edilen SEM görüntüsünde mikro yapıda gözenek miktarının az görül-
mesi daha iyi sinterleme sağlandığını göstermektedir. “a” görselinde iğnemsi yapıların görülmesi mullit oluşu-
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munu göstermektedir. Şekil 4.’te “a” görseli incelenmiş ve üzerinden 3 nokta seçilerek yüzey EDX analizi ile 
incelenmiştir ve Çizelge 5.’da yüzeyde oluşan fazların analizi belirtilmiştir.

Çizelge 5. R17 numunesine EDX analizi ile seçilen 3 noktada oluşan fazlar.

Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3

Element Ağırlık % Atomik % Ağırlık % Atomik % Ağırlık % Atomik %

Fe2O3 55,95 39,37 2,45 1,12 4,57 2,08

Na2O 0,00 0,00 3,61 4,24 1,68 1,97

Al2O3 28,55 31,46 39,15 27,97 35,58 25,39

SiO2 14,13 26,41 52,04 63,09 56,97 68,99

CaO 1,38 2,76 2,76 3,58 1,20 1,56

Şekil 4. a) R17 numunesinin EDX görüntüsü ve yüzeyden seçilen 3 nokta, b) 1. Noktanın EDX görüntüsü, c) 
2. Noktanın EDX görüntüsü d) 3. Noktanın EDX görüntüsü
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Çizelge 6. K17 numunesine EDX analizi ile seçilen 3 noktada oluşan fazlar.

Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3 Nokta 4 Nokta 5

Element Ağırlık 
%

Atomik 
%

Ağırlık 
%

Atomik 
%

Ağırlık 
%

Atomik 
%

Ağırlık 
%

Atomik 
%

Ağırlık 
%

Atomik 
%

Na2O 2,40 2,81 3,50 4,06 2,41 2,74 2,48 2,96 2,42 2,85

MgO 1,57 2,83 1,01 1,80 0,15 0,26 0,44 0,81 0,07 0,12

Al2O3 42,26 30,06 38,17 26,92 34,77 24,12 45,44 32,92 41,33 29,59

SiO2 42,76 51,62 53,09 63,54 59,43 69,96 45,87 56,4 51,69 62,79

K2O 2,96 2,28 3,34 2,55 2,31 1,73 1,27 1,00 2,28 1,77

CaO 8,04 10,40 0,89 1,14 0,94 1,18 4,49 5,92 2,21 2,88

Şekil 5. a) R17 numunesinin EDX görüntüsü ve yüzeyden seçilen 3 nokta, b) 1. Noktanın EDX görüntüsü, c) 
2. Noktanın EDX görüntüsü d) 3. Noktanın EDX görüntüsü

SONUÇ

TS EN ISO 10545 Seramik yer karosu teknik standartlarına göre % su emme miktarı 0,5<Eb<3 aralığında, 
mukavemet değerleri min.30 MPa, % pişme küçülmesi ise % 5 olarak belirlenmiştir. Bu duruma göre Rus kil-
leri ile üçlü diyagrama göre 36 adet seramik yer karosu reçetesi içerisinden R17, R25 ve R35 kodlu reçeteler 
seçilmiştir. Seçilen bu reçetelerde pişme küçülmesi hariç % su emme miktarı ve mukavemet değerleri TSE 
standart değerleri içerisindedir. Standart değerler içerisindeki reçeteler referans reçete olarak alınmış ve K17, 
K25 ve K35 reçetelerinin pişme sonrası mekanik özellikleri incelendiğinde % pişme küçülmesinin olumlu 
yönde etki gösterdiği görülmektedir. Ayrıca renk analizleri incelendiğinde bünyelerin beyazlık miktarı göz 
önüne alındığında Konya kili ile hazırlanan reçetelerin pişme sonrası yüzeylerinin daha yüksek “L*” değerine 
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ulaştığı görülmektedir. Çalışılan reçetelerin XRD analizleri sonuçlarına göre Rus kili ilaveli mukavemet değeri 
yüksek olan seçilmiş reçetelerde ana faz olarak oluşan kuvars piki yanı sıra mullit pikinin varlığı mekanik test so-
nuçlarını karakterizasyon sonuçları ile doğrulamaktadır. Aynı numunelerden alınan SEM görüntülerinde iğnemsi 
yapıların fotoğraflarda görülmesi ve EDX analiz sonuçlarında bulunan SiO2 ve Al2O3 oranlarının yüksekliği mul-
lit fazının oluşumunu doğrulamaktadır. Rus kili ikamesi olarak Konya kilinin reçetelerde değerlendirilmesi ile 
XRD mineralojik analiz sonuçlarında ana fazımız olan kuvars piklerinin şiddetindeki azalma, mullit piklerindeki 
faz şiddetinin azalması fiziksel analiz sonuçlarındaki düşüşün karakterizasyon sonuçları ile irdelenmesi olacaktır. 
Benzer şekilde Konya kili ilaveli reçetelerde SEM görüntüleri ve EDX analiz sonuçları incelendiğinde iğnemsi 
yapılardaki miktarın azalması ve SiO2 ve Al2O3 miktarlarındaki azalma dikkat çekmektedir.

Genel olarak fiziksel, mekanik ve karakterizasyon sonuçları incelendiğinde, Konya kili ile hazırlanan seramik 
yer karosu bünyelerinin Rus kili ile hazırlanan muadil reçetelerdeki standart değerlere yakın olduğu, ilave ham-
maddeler ile reçete geliştirme çalışması yapılarak Konya kili ilaveli reçetelerin TSE standartlarına uygun aralık-
lara getirilebileceği ve endüstriyel açıdan Konya kilinin seramik yer karosu sektöründe daha yüksek oranlarda 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
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PEYZAJ KARAKTER ANALİZİNDE BİR ARA KESİT: KÜLTÜREL PEYZAJ ANALİZLERİ VE 
SAPANCA HAVZASI

Nazlı YILDIZ DÖNMEZ1, Nilüfer KART AKTAŞ2

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü İstanbul / Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü İstanbul / Türkiye

Öz: Kültürel peyzaj, doğa ve kültür bileşenlerin birbiriyle etkileşiminin bir sonucudur. Daha açık tanımlanacak 
olursa kültürel peyzaj; doğal peyzajın insan etkileşimi ile arazi yapısı üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır. 
Kültürel peyzaj envanterinin oluşturulması, koruma kullanma dengesi içinde yerel ekonominin canlanmasına 
fayda sağlayacak planlama stratejileri ve hedefler oluşturulmasında etkilidir. İçme suyu kaynağı açısından 
Türkiye için önemli bir alan olan Sapanca Havzası doğal peyzaj değerlerinin yanısıra kültürel peyzaj değer-
leri açısından da zengin bir alandır. Bu nedenle Sapanca Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Kültürel 
peyzaj fonksiyonun belirlenebilmesi için havza sınırı içindeki yerleşimlerin sahip oldukları kültürel varlıklar 
değerlendirilerek kültürel değerleri yansıtacak ölçütler ortaya konulmuştur. Alanın kültürel peyzaj fonksiyo-
nunun belirlenmesi için; tarihi süreç içindeki önemi, tarihi yapılar -sivil mimari örneklerinin varlığı, gelenek 
göreneklerin yaşatılması, arkeolojik kalıntılar, festival ve şenlikler, yaylacılık, rekreasyon aktiviteleri kriterleri 
değerlendirmeye alınarak puanlama yapılmıştır. Sapanca Havzası sınırları içindeki mahallelerde kriterlerin 
yoğunluklarına göre 1 ile 5 arası puanlama verilmiştir. 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek 
olarak kabul edilmiştir. En yüksek puanı olan yerleşim yeri kültürel peyzaj fonksiyonu açısından en yüksek 
olarak belirlenmiştir. Sapanca Havzası’nda bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, havzanın planlanması ve hav-
za gelişiminde kültürel peyzaj yoğunluğu yüksek alanların kültürel peyzaj envanterlerinin yapılarak belirlen-
mesiyle bu alanların koruma kullanma dengesi içinde havza planı içinde değerlendirilmesi, alanlarına yönelik 
özel planlama yaklaşımları getirilmesidir. Çalışma kapsamında havza genelinin özellikle Maşukiye, Kırkpınar, 
Uzunkum yerleşimlerinin kültürel peyzaj fonksiyonu açısından zengin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Karakter Analizi, Kültürel Peyzaj, Koruma, Havza Planlama, Sapanca Havzası

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kültürel peyzaj, doğa ve kültür bileşenlerin birbiriyle etkileşiminin bir sonucudur. Daha açık tanımlayacak 
olursak kültürel peyzaj; doğal peyzajın insan etkileşimi ile arazi yapısı üzerindeki etkileridir (Keçeli ve Çeli-
koğlu, 2014). UNESCO, kültürel peyzajı doğanın ve insanın birleşik çalışmalarının bir temsili olarak tanım-
lamaktadır (UNESCO, 2017). Kültürel peyzaj Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “kültürel 
ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlik ya 
da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlamaktadır. Read, Ramsay ve 
Blair (1994) kültürel peyzajları çeşitli türlerde gruplandırmıştır: Dini anlamdaki manzaralar dahil olmak üzere, 
birleştirici manzaralar ve aktif kültürel süreçleri yansıtan manzaralar, tek bir tarihi faaliyet veya döneme ilişkin 
yerler, tarih katmanlarını temsil eden yerler, tarihi faaliyetlerin doğal sistemlere bağımlılığını gösteren yerler, 
doğrusal manzaralar, bir peyzaj içinde tematik olarak bağlantılı yerler ve çoklu temaları veya çoklu değerleri 
temsil eden yerler (Lennon ve Mathews, 1996).

Kültürel peyzaj değerleri kentlerin önemli bileşenleridir. Günümüzde kentlerin hızlı değişimi ile birlikte kültü-
rel peyzaj alanlarında da değişim görülmektedir. Avrupa’nın kültürel peyzajlarının çoğu, özellikle 19. yüzyılın 
başlarından bu yana 20. Yüzyıl boyunca, kayda değer bir değişim yaşamıştır (Bender ve diğ., 2005). Değişim 
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gösteren kentsel alanlarda kültürel peyzaj özelliği taşıyan alanların belirlenerek envanterlerin oluşturulması, 
bu alanlarda yapılacak planlama çalışmalarının karar verme, politika oluşturma ve peyzaj yönetim süreçlerinde 
önemlidir (Antrop, 2004; Erduran Nemutlu ve diğ., 2015:26-40)

Marmara Bölgesi’nde yer alan Sapanca Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak Sa-
panca Havzası’nın seçilme nedenleri (Yıldız Dönmez, 2019):

Sapanca Havzası’nın önemli bir içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra doğal ve kültürel peyzaj değerleri 
açısından önemli bir alan olması,

Kentleşme baskısı ve buna bağlı yanlış alan kullanımları ile birlikte havzanın alan kullanımında hızlı değişim-
ler yaşanması ve doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin tehdit altında olması

Ülkemizde Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin (APS) kabulüyle birlikte havza bazında “Ülke Peyzaj Atlasları”nın 
oluşturulması

Havzaya ait peyzaj planlama çalışmalarının olmamasıdır.

AMAÇ 

Çalışma alanı olarak seçilen Sapanca İçme Suyu Havzası, Ankara – İstanbul gibi büyük metropollere yakın 
olması ve Doğu Marmara Bölgesi için önemli bir içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra çok zengin ve çeşitli 
doğal ve kültürel değerlere sahip olması açısından da önemli bir alandır. Havzada kültürel peyzaj fonksiyon 
analizlerinin yapılarak yerleşimlerin kültürel peyzaj değerinin haritalanması ile ülkemizde havza ölçeğinde 
hazırlanan “Ülke Peyzaj Atlasları” kapsamında gelecekte yapılması olası peyzaj planlama çalışmalarına bir 
altlık oluşturmak, havzadan sorumlu kurumlara yön gösterici olmak ve de havzanın turizm potansiyelini ortaya 
koymak amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Sapanca Göl Havzası, Doğu Marmara Bölgesi’nde Çatalca-Kocaeli platosu, Sakarya havzası içinde yer alır. 
İstanbul-Ankara metropollerinin hinterlandındadır. Sakarya İli Çevre Durum Raporu’nda (2017), havza alanı 
252 km2, yüzölçümü 47 km2’dir. Doğu-batı uzunluğu 17 km, kuzey-güney genişliği ise 5 km olarak belirtilmiş-
tir. Göl havzası idari olarak Kocaeli ve Adapazarı illeri arasında bölünmüştür (SASKİ, 2013). Havzanın DSİ 
tarafından belirlenen sınırları içinde havza yönetiminde 2 adet büyükşehir belediyesi ve 5 adet ilçe belediyesi 
sorumludur.  Sapanca havzası konumu ve doğal güzellikleri, ulaşım kolaylığı (Otoban erişimi, hızlı tren vb.) 
gibi sebeplerle hızlı bir kentleşme yaşamaktadır ve buna bağlı olarak nüfusu artmaktadır. Havzanın 2017 ve-
rilerine göre nüfusu 100.000’in üzerindedir. Havza içerisinde nüfusun büyük bir bölümü Sapanca İlçesi’nde 
yaşamaktadır Havza içinde verilere yansımayan bir nüfus da söz konusudur. Özellikle yaz ayları ve hafta son-
larında, ikincil konut sahipleri ve havzanın rekreasyonel ve turizm faaliyetleri sunmasından dolayı havzadaki 
günlük nüfuslarda ciddi artışlar olabilmektedir. Havzadaki nüfus artışıyla birlikte havzanın alan kullanımında 
da değişiklikler görülmektedir. Havzanın son 20 yılda hızlı bir kentleşme eğilimine girmiştir. Havzadaki konut 
dokusu 2000-2018 yılları yaklaşık olarak %260 olarak artmıştır. Havzada yaşanan bu hızlı değişim havzanın 
doğal ve kültürel değerleri üzerinde baskı yaratmaktadır (Yıldız Dönmez, 2019).

Sapanca Göl Havzası, Marmara Bölgesi’nde Çatalca Kocaeli bölümü içinde yer almasından dolayı hem eko-
nomik hem de kültürel açıdan bir geçiş bölgesindedir (Kaçmaz, 2010). Havza önemli konumundan ve birçok 
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medeniyete tanıklık etmesinden dolayı içinde Abhaza, Çerkez, Gürci, Balkan göçmeni gibi çok değişik etnik 
gruplardan halkaları da barındırmaktadır. Bu durum havza da çok çeşitli kültürlerin barınmasını sağlamıştır1.

YÖNTEM

Çalışma alanında kültürel peyzaj fonksiyonun belirlenmesine yönelik üç aşamalı çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Birinci olarak kültürel peyzaj kavramı, kültürel peyzaj fonksiyon analizleri ve çalışma alanına yönelik literatür 
taraması yapılmıştır. İkinci aşamada alanda yerinde tespit ve gözlemler ve muhtarlarla görüşmeler yapılarak 
kültürel peyzaj değerleri belirlenmiştir. Üçüncü aşamada elde edilen bu veriler sayısal ortama aktarılarak CBS 
programı kullanılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada havza içindeki yerleşimlerin kültürel peyzaj 
fonksiyon haritasının oluşturulması amacıyla ülkemizde daha önce yapılmış peyzaj planlama çalışmaları in-
celenmiş ve bu çalışmalardaki kriterler baz alınmıştır. Bu kriterler: tarihi süreç içindeki önemi, tarihi yapılar 
-sivil mimari örneklerinin varlığı, gelenek göreneklerin yaşatılması, arkeolojik kalıntılar, festival ve şenlikler, 
yaylacılık, rekreasyon aktiviteleridir. Havza içindeki yerleşim yerlerinde bu kriterlerin/ölçütlerin yoğunluğuna 
göre 1 ile 5 arası puanlama yapılmıştır. 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek puan olarak değer-
lendirilmiştir. Bu veriler ArcGIS 10 programında “Field Calculator” ile düzenlenerek 8 ve altı puan alan yer-
leşimler kültürel peyzaj fonksiyonu açısından düşük, 9-12 arası puan alan yerleşimler orta, 13- 18 arası puan 
alan yerleşimler yüksek, 19 ve üstü puan alan yerleşimler en yüksek olarak değerlendirilerek havzanın kültürel 
peyzaj fonksiyonu haritası oluşturulmuştur.

BULGULAR

Havzadaki yerleşimlerinin birçoğu Frig, Britanya, Roma İmparatorlukları hâkimiyeti altında yer almıştır. Sa-
panca Havzası’nın geçmişten günümüze çok farklı medeniyetlere tanıklık etmesi ve havza içinde özellikle 
Sapanca ilçesi ve çevresinde son yüzyılda Gürci, Balkan göçmenleri, Abhaza, Çerkez gibi farklı kültürlerden 
halkaların ikamet etmesi havzanın kültürel açıdan zenginliğinin göstergesidir. Havza sınırları içerisinde çok 
sayıda sivil mimari yapılar, arkeolojik sit alanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz tescilli ya-
pılar yer almaktadır. Örneğin Kartepe İlçesindeki Hikmetiye Camii, tarihi çeşmeler, Düzceli Hüseyin Çeşme, 
Seka Lojmanları, su değirmenleri bu tescilli yapılara örnektir. Yine havza sınırları içinde Sakarya’nın Sapan-
ca ilçesinde 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde, vezir Rüstem Paşa tarafından inşa ettirildiği 
bilinen Rüstempaşa Külliyesi’nden günümüze koruma altındaki tarihi hamam kalıntıları kalmıştır (Şekil 1). 
Hamamla ilgili arkeolojik çalışmalar devam etmektedir. Havza içindeki Mahallelerden Derbent ve Beşköprü 
mahallelerinde arkeolojik sit alanları yer almaktadır. Beşköprü Mahallesi’ndeki sit alanı havza sınırları içine 
girmemektedir fakat havzaya çok yakın olması ve de önemli bir arkeolojik alan olması sebebiyle değerlen-
dirmeye alınmıştır (Yıldız Dönmez, 2019). Özellikle Sapanca ilçesinde çok sayıda sivil mimari yapılar yer 
almaktadır (Şekil.2). Havza sınırları içinde geçmişten günümüze gelen özellikle zengin etnik çeşitliliğinden 
de kaynaklı olarak çok sayıda festival ve şenlikler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda havzada yaylacılık 
geleneği de birçok yerleşimde devam etmektedir. Günümüzde birçok yayla özelikle Sapanca ve Maşukiye 
çevresindeki yaylalar daha çok turistik amaçlı hizmet vermektedir. 

1  https://www.bizimsakarya.com.tr/kultur-sanat/tarihi-ve-kulturel-dokusuyla-sapanca-h36564.html
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Şekil 1. Hikmetiye Camii2 ve Rüstem Paşa Hamamı3

Şekil 2. Çalışma alanından sivil mimari örnekleri (Yıldız Dönmez, 2019)

Sapanca Havzası kültürel peyzaj değerlendirilmesinde alana ilişkin “tarihsel süreç içindeki önemi, tarihi ya-
pılar-sivil mimari örnekleri, gelenek göreneklerin yaşatılması, arkeolojik kalıntılar, yaylacılık, rekreasyonel 
aktiviteler” gibi tüm ölçütlerin ilk olarak literatür taraması ve yerinde görüşme ve tespitler yapıldıktan sonra 
elde edilen veriler ArcGIS10’da niceliksel olarak analiz edilerek havza içindeki yerleşimlerin kültürel peyzaj 
fonksiyonları belirlenmiştir. Havza belirlenen ölçütlere göre, kültürel peyzaj fonksiyonu açısından değerlen-
dirildiğinde 13-18 arası puan alan yerleşimler kültürel peyzaj fonksiyonu yüksek, 9-12 arası puan alanlar orta 
ve 9 altı olanlar düşük olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1). Bu değerlendirmeler sonucunda da kültürel peyzaj 
fonksiyonu haritası oluşturulmuştur (Şekil.3.) 

Çalışma alanının geneline bakıldığında havzanın güneyinin havzanın kuzeyine göre daha yüksek kültürel pey-
zaj fonksiyonuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Havza sınırları içinde en yüksek kültürel peyzaj fonksiyonuna 
sahip alan Kocaeli İli sınırları içindeki Maşukiye Mahallesi’dir. Aynı zamanda Yanık Mahallesi, Kırkpınar 
beldesindeki Soğuksu, Tepebaşı ve Hasanpaşa Mahalleleri, Derbent Mahallesi, Beşköprü Mahallesi, Uzuntarla 
Mahallesi kültürel peyzaj fonksiyonu yüksek yerleşimlerdir.

2 https://www.tumblr.com/search/Hikmetiye-Cami
3 https://www.sportsandmerits.com/makale/78-istanbulun-yanibasinda-bir-cennet-sapanca
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Tablo 1. Sapanca Havzası yerleşimleri kültürel peyzaj fonksiyonunun değerlendirilmesi, (Yıldız Dön-
mez, 2019)
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Şekil 3. Sapanca Havzası yerleşimle kültürel peyzaj fonksiyonu haritası (Yıldız Dönmez, 2019)

SONUÇ

Kültürel peyzajlar, doğa ve insan faaliyetlerinin etkileşimi sonucu oluşan hem geçmiş hakkında bilgi edinme-
mizi sağlayan hem de gelecek nesiller için bir rehber niteliğinde olan değerledir. UNESCO ve ICOMOS gibi 
kurumların liderliğinde geçekleştirilen organizasyonlarda kültürel peyzaj değerlerinin “sürdürülebilir bütüncül 
korunması”na odaklanılmaktadır (Okumuş ve Bilgin Altınöz, 2018: 517-537). Kültürel peyzajların belirlen-
mesi ve envanterlerinin çıkarılması peyzaj planlama çalışmalarında önem teşkil etmektedir.

Çalışma da Sapanca Havzası’nın yerleşimlerinin kültürel peyzaj fonksiyonları belirli ölçütler kapsamında 
değerlendirilmiş ve kültürel peyzaj fonksiyonu haritası oluşturulmuştur. Havzada kültürel peyzaj değerleri 
açısından yüksek fonksiyonlu alanlar tespit edilmiştir. Havza hem birçok medeniyete tanıklık etmesi hem 
de çok çeşitli etnik yapıdaki nüfusu sınırları içinde barındırmasından dolayı çeşitli ve zengin kültürel peyzaj 
değerlerine sahiptir. Fakat havza özellikle son 10 yılda hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Havzanın nüfusu 
100 binin üzerindedir ve havzada yerleşim alanları hızla artmaktadır. Havzada 2000 – 2018 yılları arasında 
yerleşim alanları %200’ün üzerinde artış göstermiştir (Yıldız Dönmez, 2019). Havzada nüfus artışı ve konut 
artışı yönünden hızlı bir kentsel gelişme ve değişim yaşanırken havzanın doğal ve kültürel peyzaj özellikleri-
nin önemi ve korunması gerekliliği dikkate alınmadan gerçekleştirilen planlama yaklaşımları görülmektedir.

Sapanca Havzası turizm faaliyetleri açısından önemli bir alandır. Fakat alanda gerçekleştirilen turizm akti-
viteleri kültürel alanlarının ziyaret ettirilerek tanıtımının yapılmasından ziyade daha çok Sapanca göl kenarı 
günübirlik rekreasyonel aktiviteler ve günübirlik konaklama üzerinedir. Alanda kültürel peyzaj değerlerini de 
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kapsayan, koruma ve kullanma dengesi içinde bütüncül bir turizm stratejisi geliştirilmemiştir. Kültürel peyzaj 
varlıklarının envanteri ve tespitine yönelik günümüze kadar çok yönlü ve kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.

Sonuç olarak bu çalışmayla hızlı bir değişim yaşayan havzada yerleşimlerin kültürel peyzaj fonksiyonları 
belirlenerek gelecek dönemde yapılacak planlama çalışmaları için bir altlık oluşturulmuştur. Havzanın sür-
dürülebilirliği açısından havza özelinde peyzaj planlama çalışması yapılmalıdır. Havza peyzaj planlamasında 
kültürel peyzaj değerleri, yakın çevresindeki kültürel öğelerde göz önünde bulundurularak kültürel peyzajların 
korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik koruma ve kullanma dengesi içinde çalışmalar sürdürülmeli 
ve planlama kararları alınmalıdır.
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SİSMİK YALITIMLI BİNALARIN ÜSTYAPI PERFORMANSLARININ DİYAGONAL ÇELİK 
ELEMANLARLA ARTIRILMASI

Necmettin GÜNEŞ1, Zülfü Çınar ULUCAN2

1Cumhuriyet Üniversitesi, MGST Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Sivas/Türkiye 
2Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ/Türkiye

Öz: Sismik taban yalıtımlı binaların üstyapıları deprem yükü azaltma katsayılarına karşı daha hassastır. Bu ne-
denle üstyapıdaki doğrusal olmayan davranışın sınırlandırılması amacıyla ASCE 7-16 üstyapı tasarım kuvvet-
lerini, tasarım deprem düzeyi (DBE) yerine maksimum deprem düzeyinde (MCE) belirlemektedir. Bu durum 
daha önce yapılan sismik yalıtımlı binaların üstyapı performanslarının artırılması amacıyla iyileştirilmesini ön 
plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada üstyapı tasarım kuvveti ASCE 7-16 kriterlerini sağlamayan sismik yalıtımlı 
BİR binanın diyagonal çelik elemanlarla iyileştirilmesi verilmektedir. Bu amaçla belirlenen bir bölgenin farklı 
deprem düzeylerindeki spektral ivme talepleri Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) kullanılarak belirlen-
miş ve üç boyutlu sismik taban yalıtımlı betonarme bir bina, tasarım deprem düzeyinde geometrik ortalama 
spektral ivme değerleri göz önüne alınarak, tasarlanmıştır. Modelde sürtünmeli sarkaç yalıtım elemanları kul-
lanılmış, sonra doğrusal olmayan analitik model kolon ve kirişlerde rijitlik ve dayanım azalması göz önüne 
alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan model, MCE düzeyinde genlik ölçeklendirme yaklaşımı ile ölçeklendi-
rilmiş 11 farklı deprem yer hareketine maruz bırakılarak göreli kat ötelenmeleri ve kiriş plastik mafsal dönme-
leri elde edilmiştir. Üstyapı performansının artırılması amacıyla modele diyagonal çelik elemanlar eklenmiş ve 
iyileştirilen model aynı yer hareketlerine tekrar maruz bırakılmıştır. İki modelin göreli kat ötelenmeleri ve kiriş 
dönmeleri karşılaştırılmıştır. İyileştirilen modelde göreli kat ötelenmeleri ve kiriş dönmelerinin önemli ölçüde 
azaldığı görülmüş ancak artan üstyapı rijitliği nedeniyle yalıtım birimi deplasmanlarının da arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sismik taban yalıtımı, üstyapı tasarımı, doğrusal olmayan analiz. 

GİRİŞ

Son yıllarda sismik taban yalıtımı, bina performanslarının artırılması ve yalıtım üstyapısında kat ivmelerinin 
azaltılması için kullanılmaktadır. Sismik taban yalıtımlı binaların üstyapısı tabana ankastre binalardan daha 
çok doğrusal olmayan davranışa karşı duyarlıdır (Kikuchi ve diğ. 2008, Kitayama ve diğ. 2012, Sayani ve diğ. 
2011). Bu nedenle sismik yalıtımlı bina üstyapıları küçük deprem yükü azaltma faktörleri ile tasarlanmaktadır 
(ASCE 7-16, TBDY). 

Sismik yalıtımlı binaların belirlenen yalıtım birimi deplasman kapasiteleri ve üstyapı performansları bölgenin 
deprem tehlike düzeyine ve yerel zemin şartlarına uygun olarak belirlenen, MCE düzeyinde ölçeklendirilmiş, 
en az 11 deprem yer hareketi ile kontrol edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar olağanüstü deprem 
etkileri altında, yönetmeliklere uygun olarak belirlenen, yalıtım elemanı yerdeğiştirme kapasitesinin MCE 
düzeyinde aşılma olasılığı sınır değerlerini aştığını göstermektedir (Kitayama ve Constantinou 2018, Shao ve 
diğ. 2019).

ASCE 7-16 (ASCE 2016) yalıtım üstyapısı performansının artırılması ve üstyapının, MCE deprem düzeyinde 
elastik sınırlara yakın davranış göstermesi amacıyla, Tasarım Deprem Düzeyi (DBE) yerine MCE deprem 
düzeyinde tasarımını öngörmektedir. Üstyapı tasarım kuvvetlerinin artması doğrusal olmayan davranışı sınır-
lamakta ve yalıtım elemanı deplasman taleplerini artırmaktadır (Kitayama ve Constantinou 2018). 
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Güneş ve Ulucan (2020) çalışmasında ASCE 7-16 (ASCE 2016) ve ASCE 7-10 (ASCE 2010) esas alınarak ta-
sarlanan yalıtımlı bina üstyapılarının doğrusal olmayan davranışları karşılaştırılmaktadır. Sunulan çalışmanın 
farklı üstyapı tasarım kriterlerinin karşılaştırılması çalışmasının bir parçası olması amacıyla Güneş ve Ulucan 
(2020) çalışmasında kullanılan model, TBDY (AFAD 2018a) üstyapı tasarım kuvvetlerine göre betonarme 
tasarımı tekrarlanarak, kullanılmıştır. Model 11 farklı deprem yer hareketine maruz bırakılmış ve daha sonra 
üstyapı dayanımının artırılması amacıyla diyagonal çelik elemanlar eklenerek analizler tekrarlanmıştır. Her iki 
modelin göreli kat ötelenme oranları, kiriş plastik mafsal dönmeleri ve yalıtım elemanı deplasmanları karşılaş-
tırılmıştır. Kolon plastik mafsal dönmeleri karşılaştırılmış ancak her iki modelde de plastik dönmelerin sınırlı 
olması nedeniyle bu çalışmada verilmemiş ve analizlerde ilave eksantrisite ihmal edilmiştir.

BİNANIN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERİ

Güneş ve Ulucan (2020) çalışmasında verilen ve bu çalışmada üstyapı betonarme tasarımı tekrarlanarak kulla-
nılan model Şekil 1’de verilmektedir. Model 5 katlı, x ve y yönlerinde her biri 5.5 m olan 4 açıklıklıdır. TBDY 
(AFAD 2018a) tasarım kriterlerine göre üstyapı kirişlerinin 0.35x0.60 m olmasının yeterli olduğu görülmüş ve 
model özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Güneş ve Ulucan (2020) çalışmasında tek eğrilikli sürtünmeli sarkaç 
yalıtım elemanları kullanılmış ve eğrilik yarıçapı 4.5 m olarak alınmıştır. Aynı çalışmada yalıtım elemanları 
alt, nominal ve üst sürtünme katsayıları 0.045, 0.055 ve 0.078 olarak belirlenmiştir. 

TBDY (AFAD 2018a) yalıtım elemanı yerdeğiştirme kapasitesini alt sürtünme oranı kullanılarak yer çekim 
ivmesi , MCE deprem düzeyi hakim periyod (TM), sönüm ölçeklendirme katsayısı  ve MCE deprem 
düzeyi spektral ivme  değerlerine bağlı olarak denklem (1)’de verildiği gibi belirlenmektedir.

                                                                                                                          (1)

Bu çalışmada yalıtım elemanı yerdeğiştirme kapasitesi 0.606 m olarak elde edilmiştir. Bina hastane olarak 
tasarlanmış ve TBDY (AFAD 2018a)’e göre Bina Kullanım Sınıfı (BKS) 1, tasarım düzeyinde kısa period 
spektral ivmenin (SDS) 0.75 g değerinden büyük olması nedeniyle Deprem Tasarım Sınırı (DTS) 1a olarak 
alınmıştır. Bu şekilde deprem yükü azaltma katsayısı (R) 1.2 olarak belirlenmiştir. Tasarim deprem düzeyi 
0.2 sn ve 1 sn spektral ivmeleri 1.0885 g ve 0.382 g olarak alınmış ve üstyapı tasarım kuvveti TBDY (AFAD 
2018a)’e göre denklem (2) ile 2121.6 kN olarak elde edilmiştir ve elastik tasarım ETABS (CSI 2016) yazılımı 
kullanılarak yapılmıştır.

                                                                                                                                          (2)

Burada W binanın sismik kütlesidir. Altyapı tasarım kuvvetleri R=1 alınarak 2545.9 kN olarak  elde edilmiştir 
ve betonarme tasarımı TBDY (AFAD 2018a)’e uygun olarak yapılmıştır.



1323

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Üstyapı kolonları 0.45x0.45 m
Altyapı kolonları 1.80x1.80 m
Üstyapı kirişleri 0.35x0.60 m
Diyafram katı kirişleri 0.45x0.80 m
Üstyapı döşemeleri 0.15 m
Diyafram katı döşemeleri 0.25 m
Beton sınıfı C25 

Tablo 1. Sismik yalıtımlı bina özellikleri (Güneş ve Ulucan (2020) çalışmasından uyarlanmıştır).

Üç boyutlu analitik model (ETABS (CSI 2016)).

Üstyapı tipik kat planı.

Şekil 1. a) Üç boyutlu analitik model (ETABS (CSI 2016))  b) Üstyapı tipik kat planı (Güneş ve Ulucan 
(2020)).
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Kolon ve kirişlerin doğrusal olmayan davranışları eleman uçlarında yığılı plastik mafsallar ile Mander be-
ton modeli (Mander ve diğ. 1989) kullanılarak modellenmiş ve kiriş akma kapasiteleri ile kolon etkileşim 
diyağramları Xract (TRC/Imbsen 2010) yazılımı ile elde edilmiştir. Kiriş rijitlik ve dayanım azalımları Haselton 
ve diğ. (2016) çalışmasında, verildiği gibi modele dahil edilmiştir. Kolonlar için Mamun ve Saatcioglu (2019) 
çalışmasında Perform-3D (CSI 2018) için verilen 0.56 değeri enerji azalım katsayısı olarak kullanılmıştır.

Diyagonal elemanların kuvvet-deformasyon ilişkisi Wen ve diğ. (2016) çalışmasında verildiği gibi 
modellenmiştir (Şekil 2). Burada Ag, Fy, Pcr sırasıyla kesit alanı, akma gerilmesi ve burkulma  kuvvetidir. 
Ayrıca δty, δtu, δcy ve δcu çekmede akma, en büyük çekme, burkulma ve maksimum basınç deplasmanlarıdır. 
Diyagonal eleman olarak S235 yapı çeliği malzemeli HSS4x4x3/8 standart profili kullanılmıştır. Çelik, donatı 
çeliği ve beton ortalama dayanımları TBDY (AFAD 2018a)’e göre belirlenmiştir. 

Şekil 2. Diyagonal çelik eleman kuvvet-deformasyon ilişkisi (Wen ve diğ. 2016).

Yalıtım elemanları zemin kat kolon üstlerinde tasarlanmış ve bi-lineer olarak doğrusal olmayan modele dahil 
edilmiştir. Doğrusal olmayan analizlerde % 2.5 modal sönüm ve ölçeklendirme sınır periyotlarında % 0.1 ilave 
Rayleigh sönüm oranı kullanılmıştır. 

YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

Tekrarlanma periyodu 2475 yıl olan MCE deprem düzeyi 0.2 sn ve 1 sn spektral ivme değerleri 2.065 g ve 
0.737 g olarak TDBH (AFAD, 2018b)’den elde edilmiş ve maksimum yön spektrumu belirlenmiştir. PEER 
(PEER 2004) veri tabanından 11 adet deprem kaydı seçilmiş (Tablo 2)
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Tablo 2. Deprem yer hareketleri (PEER 2004).

Deprem 
No

 RSN Depremin adı Yıl Kayıt ist. Moment 
b.

 D 
(km)

 Vs30 
(m/sn)

1 14  Kern County 1952  Santa Barbara 
C.

7.36 82.19 514.99

2 293 Irpinia_ Italy-01 1980  Torre Del 
Greco

6.9 59.63 593.35

3 327  Coalinga-01 1983  Parkfield – C. 
3E

6.36 40.98 397.36

4 570  Taiwan 
SMART1(45)

1986  SMART1 C00 7.3 56.01 309.41

5 731  Loma Prieta 1989  APEEL 10 – S. 6.93 41.88 391.91

6 734  Loma Prieta 1989  APEEL 3E 
H.C.

6.93 52.53 517.06

7 832  Landers 1992  Amboy 7.28 69.21 382.93

8 1149  Kocaeli_ Turkey 1999  Atakoy 7.51 58.28 310.01

9 1789  Hector Mine 1999  H. - 4th & P. 7.13 89.87 358.36

10 5291  Chuetsu-oki_ Japan 2007  NIGH18 6.8 48.83 311.1

11 6933  Darfield_ NZ. 2010  MAYC 7 35.23 342.7

ve bileşke spektrumları TBDY (AFAD 2018a)’de verilen 0.5TM ve 1.25TM  periyot aralıklarında MCE düzeyi 
maksimum yön spektrumuna, genlik ölçeklendirme yöntemi ile, ölçeklendirilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Seçilen yer hareketlerinin MCE düzeyi maksimum yön spektrumuna ölçeklendirilmesi.
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DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ

Bu çalışmada üstyapı davranışı incelendiği için doğrusal olmayan modelde sürtünme üst sınır değeri kulla-
nılmış ve model Tablo 2’de verilen yer hareketlerine Perform-3D (CSI 2018) yazılımı kullanılarak maruz 
bırakılmıştır. 

Güneş ve Ulucan (2020) çalışmasında ASCE 7-16’ya göre, MCE deprem düzeyinde R=1.5 alınarak, üstyapı 
tasarım kuvvetinin sismik kütleye oranı % 10.6 olarak elde edilmiştir. Bu çalışmada aynı model için, TBDY 
(AFAD 2018a) esas alınarak, elde edilen oran % 7.22 dir. Bu nedenle üstyapının iyileştirilmesi amacıyla dış 
akslarda Şekil 4’de verildiği gibi diyagonal çelik çaprazlar ilave edilmiştir. Kolon ve kiriş birleşim bölgele-
rinde hasar meydana getirmemesi için diyagonal eleman profil kesiti küçük tutulmuş, bu şekilde oluşturulan 
ikinci model de aynı deprem yer hareketlerine maruz bırakılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Şekil 4. Diyagonal eleman ilave edilmiş tipik dış aks ETABS görünümü.

Şekil 5’de iki modelin göreli kat ötelenme oranları verilmektedir. Görüldüğü gibi üstyapı maksimum göreli kat 
ötelenmesi % 0.6 olarak elde edilmiştir. Bu değer betonarme bir yapıdaki yapısal hasar için düşüktür. Ancak 
MCE düzeyini aşan olağandışı deprem etkileri altında, üstyapı kuvvetlerinin artacağı ve üstyapının doğrusal 
olmayan davranışa karşı duyarlılığı sebebiyle, istenilen göçme olasılığı sınır değerini aşabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle üstyapıya diyagonal elemanlar ilave edilerek analizler tekrarlanmış, göreli kat 
ötelenmelerinin x ve y yönleri için ortalama 2.5 kat azaldığı görülmüştür. 

Şekil 5. İki modelin göreli kat ötelenme oranları
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Şekil 6’da 293 RSN numaralı Irpinia depremi (Terro Del Greco kaydı) altında tipik bir kirişteki moment-
plastik mafsal dönme grafiği verilmektedir. Göreli kat ötelenmelerinde olduğu gibi kirişlerin plastik mafsal 
dönmeleri de önemli ölçüde küçülmüştür. Şekil 7’de her iki model için kiriş en büyük plastik mafsal dönme-
leri verilmektedir. Diyagonal ilave edilmesi ile ortalama maksimum plastik dönme değeri 0.0076 radyandan 
0.0030 radyana düşmüştür.

Şekil 6. Tipik kiriş moment-plastik mafsal dönmelerinin karşılaştırılması

Diyagonal eleman ilave edilmesi üstyapıyı daha rijitleştirmekte ve artan rijitlik nedeniyle göreli kat ötelen-
me oranları ve kiriş plastik mafsal dönmeleri gibi mühendislik talep parametreleri düşerken yalıtım elemanı 
deplasmanları, Kitayama ve Constantinou (2018) çalışmasında belirtildiği gibi, artmaktadır. Şekil 8’de her iki 
model için maksimum yalıtım deplasmanları karşılaştırılmaktadır. Diyagonal ilaveli ve TBDY tasarım model-
lerinin yalıtım birimi ortalama deplasmanları sırasıyla 0.183 m ve 0.172 m olarak elde edilmiştir. 
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Şekil 7. Diyagonal ilaveli ve TBDY tasarım modellerin kiriş maksimum plastik mafsal dönmeleri 

Şekil 8. İki modelin yalıtım elemanı deplasmanlarının karşılaştırılması

SONUÇLAR

Çelik diyagonal elemanlar ile sismik yalıtımlı binaların üstyapı performansı kolayca artırılabilmektedir. Sis-
mik yalıtımlı bir binada toplam 32 adet HSS4x4x3/8 standart profili kullanılarak üstyapı göreli kat ötelen-
me oranları ve kiriş plastik mafsal dönmelerinin önemli ölçüde küçüldüğü gösterilmektedir. Ancak üstyapı 
rijitliğinin artırılması Şekil 8’de gösterildiği gibi yalıtım birimi deplasmanlarını % 7.97 oranında büyütmüştür. 
Bu çalışmada üstyapı davranışı incelendiği için, doğrusal olmayan analizlerde, yalıtım elemanı üst sürtünme 
oranları kullanılmıştır. Bu nedenle elde edilen yalıtım elemanı deplasman  değerleri sürtünme alt sınırı 
değerlerine oranla daha küçük değerlerdir.
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Öz: Kentler sürekli bir değişim içindedir. Değişimler, küreselleşme etkisinin yanında tarihsel süreç içindeki 
değişimlerle, toplumsal, politik, kültürel, ekonomik, sosyal gibi unsurların etkisiyle kendi iç dinamikleri ekse-
ninde ortaya çıkmaktadır. Metropoliten kentlerin en önemli kentleşme problemi sanayileşme sonrasında ortaya 
çıkan gecekondular olmuştur. Göç eden insanların büyük bir bölümü metropolün hızlı yaşamına uyum sağla-
yamadığı için ya da barınmak için oluşturdukları gecekondularda, metropol yaşamından soyutlanarak yaşama-
yı tercih etmişlerdir. 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonucunda hızla hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm 
süreci İstanbul Metropolü’nde çok hızlı bir şekilde hem toplumsal hem de fiziksel mekânda değişim hatta dö-
nüşümlere yol açmıştır. Çalışma alanı olarak Şişli İlçesi Bomonti Semti seçilmiştir. Bomonti Semti’nin tarihi 
1800’lü yıllara dayanmakta olup bir sanayi alanı olarak kurulmuştur. Semtte sanayi tesislerinin çoğalması böl-
gede gecekonduların da artmasına yol açmıştır. Ancak sanayi kuruluşlarının bölgeyi terk etmesi ve gerisinde az 
miktarda ve daha küçük sanayi faaliyetlerinin kalması ve bölgeye iş merkezlerinin, pahalı konutların, eğlence 
merkezinin, otellerin, üniversite kampüsü ile otel ve kongre merkezinin gelmesiyle büyük bir değişim sürecine 
girmiştir. Bu çalışma ile 1950-80 yıllarında yaşanan göç dalgasında en büyük payı alan İstanbul Metropolü’nde 
özellikle ilk gecekonduların görüldüğü ilçelerden biri olan Şişli İlçesi Bomonti Semti’nin kentsel dönüşüm sü-
recinde geçirdiği fiziksel, mekânsal ve sosyal değişimler incelenmiştir. Bomonti’de yaşanan kentsel değişimin 
yerel halk tarafından nasıl algılandığı ve değişimden memnuniyet durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda böl-
gede uzun süredir yaşayan ve bölgede uzun süredir çalışan yerel halk ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzyüze 
görüşme tekniği kullanılarak 108 kişi ile yapılan anket çalışması ile halkın bu değişimlere ve kentsel dönüşüm 
olgusuna yaklaşımı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel değişim, kullanıcı memnuniyeti, Bomonti

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentler sürekli bir değişim içindedir. Değişimler, küreselleşme etkisinin yanında tarihsel süreç içindeki deği-
şimlerle, toplumsal, politik, kültürel, ekonomik, sosyal gibi unsurların etkisiyle kendi iç dinamikleri ekseninde 
ortaya çıkmaktadır. Bu değişimler sonucunda çoğunlukla kentler, sosyal ve fiziksel yönden bozulmalara maruz 
kalırlar. Sosyal ve fiziksel bozulmalar görülen, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veremeyen bu sağlıksız kent 
dokularının dönüşümü yenileme, yeniden canlandırılma, koruma ve iyileştirme kavramlarını içeren kentsel 
dönüşüm ile sağlanmaktadır. 

Roberts (2000)’e göre kentsel dönüşüm, “kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın ekonomik, fiziksel, 
toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak” biçiminde tanımlanmaktadır.

Donisson (1993)’a göre kentsel dönüşüm ise, “kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunları eşgüdümlü bir 
biçimde çözümlemek için ortaya konulan yeni yol ve yöntemlerdir.”

Kentsel Dönüşüm;

Bina ve konutların niteliklerinin, yükseltilmesi (onarım, bakım veya yenileme yoluyla (urban renewal), 
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Fiziksel ve sosyal çevrenin niteliğinin yükseltilmesi (fiziksel altyapı (su, atıksu, elektrik, telefon vb.), sosyal 
alt yapı (okullar, hastaneler, park ve bahçeler vb.), 

Sosyal ve fiziksel yapının iyileştirilmesi (sosyal iyileştirme; o bölgedeki insanlara beceri kazandırma, iş ola-
nağı sunma ve güvenliği sağlama),

Sosyal ve ekonomik kalkınmayı arttırma, 

Tarihi ve kültürel değerlerini yok etmeden bölgenin iyileştirilmesine yönelik uygulanan strateji ve eylemler 
bütünü olarak detaylandırılabilir (Aytekin, 2019).

Avrupa’da kentsel dönüşümler, stratejik planlama yapılarak, işbirlikçi ve katılımlı planlama ve müzakereci 
yöntemlerle, yerel bağlamı dikkate alarak, çok aktörlü ve çok sektörlü koalisyonlarla, uygun kurumsal örgüt-
lenmelerle, kolektif çabalarla gerçekleştirilmiştir. Mekanın kendine ait özelliklerinin, mekanda gerçekleşen 
sosyal ilişkiler ve kültürel değerlerin de dikkate alındığı bir anlayış ön plana çıkarılmıştır (Eraydın, 1994; Işık, 
1994; Şengül, 1997; İçli, 2011). 

Ülkemizde ise kentsel dönüşüm olgusu farklı nedenlere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Göç, hızlı ve plansız 
kentleşme, buna bağlı olarak gecekondulaşma ve yasa dışı yapılaşma, tarihi ve kültür varlıklarının koruna-
maması, kent içinde kalmış sanayi alanlarının kent çeperine çıkarılması veya kapanması ile bölgenin çöküntü 
alanı haline dönüşmesi ve 1999 depremi sonrasında kentlerdeki yapı stokunun depreme dayanıklılığının araş-
tırılması gibi etmenler ve bu etmenlere aranılan çözümler Türkiye’de kentsel dönüşümü gündeme getirmiştir. 
Genel olarak dönüşüm sorunları fiziksel mekanın dönüşümüne indirgendiği, dönüşümün toplumsal, ekonomik 
ve çevresel boyutlarının göz ardı edildiği söylenebilir (İçli, 2011). Kentsel dönüşümün Türkiye pratiğindeki 
kullanımına bakıldığına şu şekilde tanımlanabilir:

Yaşanabilir sağlıklı kentlerin yaratılması genel hedefiyle birlikte;

Kaçak yapılaşmış alanların dönüştürülmesi,

Doğal afetlerle doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım alanları-
nın dönüştürülmesi,

Kent içinde kalan kullanımı sakıncalı veya kullanımı sona eren çalışma alanlarının, sanayi alanlarının dönüş-
türülmesi,

Kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaşanabilir kent standartları dışında kalan alanların dönüştürül-
mesi,

İşlevini yitirmiş tarihi mekanların, koruma alanlarının dönüştürülmesi amaçlarıyla kullanılan ve belirli aktörler 
tarafından uygulamaya geçirilen bir planlama aracıdır (Öztaş, 2005).

Kentsel dönüşüm öncelikle “kentsel yaşam kalitesi” veya “kentsel yaşanabilirlik” esasında bütünüyle bir top-
lumu etkileyen ve biçimlendiren kriterler ve faktörler ile alakalıdır (Es, 2012). Kentlerin sağlıklı gelişmesi, 
kentlileşme, kentlilik bilinci, yaşanabilir kentler, kent güvenliği, kentsel afet yönetimi, kentsel yenilenme gibi 
tüm kentliyi doğrudan etkileyen konuların kentsel dönüşüm ile gündeme girmiş olup süreç doğru yönetildiği 
takdirde kentlerin yenilenmesi için çok büyük bir fırsat sunacaktır. 



1333

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

AMAÇ

Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının ağırlıklı olarak fiziksel değişimin ön planda tutulmasından 
hareketle bu çalışmada amaç yaşanan bu kentsel değişimin yerel halkın görüşleri ile değerlendirilmesidir. 

KAPSAM

Çalışma alanı olarak Şişli İlçesi Bomonti Semti seçilmiştir. Bomonti Bölgesi, Şişli’nin güney kesiminde yer 
almakta olup Feriköy Fırın Sokağı ve Sıracevizler Caddesi ile Baruthane deresi yamaçları arasında, genellikle 
çok katlı apartman görünüşlü binalardan ve sanayi kuruluşlarından oluşan bir alandır (Şekil 1). Bomonti Semti, 
sanayi ve işletmelerin merkezi terk etmesi ile boşalan binaları ile kentsel dönüşümün yaşandığı mekanlar-
dan biri olmaktadır. Bomonti’de mekansal dönüşüm olgusuna 2000’li yıllarla birlikte başlamıştır. Bomonti 
Semti’nin özellikle Teneke Mahallesi ya da çöküntü alanları/gecekondu/ bostan (üretim alanları) olarak nite-
lendirilen yerleşim alanlarının Merkezi İş Alanları (MİA) olarak kabul edilmesinden sonra, imar planlarının 
izin verdiği şekilde, semt, fiziki yapıların yatay ve dikey rezidanslar olarak yapılmasına neden olmuştur (Ko-
vanlıkaya, 2017). Bomonti Semti, günümüzde üst gelir grubuna hitap eden konutların, büyük otellerin, üni-
versite kampüsünün, eğlence ve kültür merkezi olarak anılan Bomontiada’nın yer aldığı önemli bir merkezdir 
(Şekil 2).

   

Şekil 1. Şişli İlçesi konum haritası4    Şekil 2. Bomonti Semti silueti

4  http://turkiyebilgi.byethost8.com/mahalle_yerlesim/marmara/istanbul/avrupayakasi/sisli.htm
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Bomonti Semti’nin tarihi 1800’lü yıllara dayanmakta olup bir sanayi alanı olarak kurulmuştur. İstanbul’un ilk 
sanayi bölgelerinden birisidir. Semtte sanayi tesislerinin çoğalması bölgede gecekonduların da artmasına yol 
açmıştır (Şekil 3, Şekil 4). Bira fabrikasının kurulmasından sonra diğer başka fabrikalar da bölgede faaliyete 
geçmiştir. Ancak, ülkedeki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, bölgedeki sanayileşme 1955’e kadar ağır şekilde 
ilerlemiş, 1955’ten sonra ise hız kazanarak, sanayi bölgesi olarak gelişmiştir. Bölgedeki sanayi faaliyetlerine 
yerel yönetimlerin ilgisi 1952’de başlamıştır. Ağır hammadde kullanmayan ve ağır mamul madde üretmeyen 
sanayi kolları Bomonti Sanayi Bölgesi’nde hızla yayılmıştır. Ancak Bomonti’nin geçirdiği değişim süreci 
içinde bölgede hakim sanayi kolu da değişmiştir 1960’lı yıllarda Bomonti Sanayi Bölgesi’nde gıda üretimi 
ağırlıktayken bugün, yakın geçmişte sanayi bölgesinin şehrin içinde kalmasının sonucu olarak, pazara ya-
kınlığı, hatta onun içinde yer alması nedeniyle giyim eşyası imali hızla gelişerek hakim sanayi kolu haline 
gelmiştir. Bomonti Sanayi Bölgesi, 1990’larda İstanbul’da bulunan 139 tane küçük sanayi bölgesinden biri 
konumundaydı. O dönemde Sisli ilçesinde en belirgin sanayi sektörü olan kimya ve imalat sektörü genelde 
Bomonti, Ayazağa-Levent’te yoğunlaşmaktaydı. İstanbul genelinde olduğu gibi Bomonti Sanayi bölgesinde de 
en yaygın sektör hazır giyimdi. Diğer ön plana çıkan sektörler; kimya, tekstil, dokuma, orman ürünleri, toprak 
ürünleri, elektrik ve elektronikti.(Doldur, 1993). 

    

Şekil 3. Bomonti Bira Fabrikası5 Şekil 4. Sanayileşme ile oluşan gecekondular (Doldur, 2009)

Ancak sanayi kuruluşlarının bölgeyi terk etmesi ve gerisinde az miktarda ve daha küçük sanayi faaliyetlerinin 
kalması ve bölgeye iş merkezlerinin, lüks konut ve rezidansların, yeme-içme mekanlarının, eğlence mekan-
larının, otellerin, üniversite kampüsü ile otel ve kongre merkezinin gelmesiyle büyük bir değişim sürecine 
girmiştir. 

Başlangıçta bir şehir kenarı sanayi bölgesi olarak gelişen Bomonti Sanayi bölgesi 1990’larda artık şehir tarafın-
dan kuşatılmış ve şehrin isteklerine uygun içyapı değişikliği gerçekleştirerek bölgedeki varlığını sürdürmüştür.

Bomonti bölgesi, şehirle iç içe olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını beraberinde yaşamıştır. Şehrin ge-
lişmesine uygun iç yapı değişiklikleriyle yer yer avantajlı duruma geçerken, yer yer de şehirle çevrili olma-
nın yarattığı (yoğunluk, trafik, park sorunu, gibi) çeşitli dezavantajları yaşamıştır. Bomonti Sanayi Bölgesi, 
İstanbul’un belli başlı iş merkezleri olarak kabul edilen Osmanbey, Mecidiyeköy ve Taksim’e yakındır. Bu 
merkezlere yakınlık Bomonti’ye özellikle ticaret konusunda başta olmak üzere her açıdan üstün özellikler 
kazandırmakta ve diğer sanayi bölgeleri arasında ayrıcalıklı bir yer almasına neden olmaktadır.

5  https://www.degisti.com/index.php/archives/2661/bomonti_bira_fabrikasi_eski
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YÖNTEM

Bu çalışma ile 1950-80 yıllarında yaşanan göç dalgasında en büyük payı alan İstanbul Metropolü’nde özellikle 
ilk gecekonduların görüldüğü ilçelerden biri olan Şişli İlçesi Bomonti Semti’nin kentsel dönüşüm sürecinde 
geçirdiği fiziksel, mekânsal ve sosyal değişimler incelenmiş ve kentsel dönüşüm yerel halkın görüşleri doğrul-
tusunda değerlendirilmiştir.

Yaşanan değişimleri değerlendirebilmek için alanla ilgili tarihsel araştırmaları ile birlikte alan çalışmaları ya-
pılmıştır. Alanda gözlem, fotoğraflama ve anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın ana yöntemini anket ça-
lışması oluşturmaktadır. Anket çalışması, bölgede uzun süredir yaşayan ve bölgede uzun süredir çalışan yerel 
halk ile yapılmıştır. Yanıt veren kişilerin yerel halk arasından rastgele seçildiği ve yüzyüze görüşme tekniği 
ile yapılan anket çalışmasında örneklem büyüklüğü 108 olarak alınmıştır. Bu anket çalışması ile halkın bu 
değişimlere ve kentsel dönüşüm olgusuna yaklaşımı belirlenmiştir. Yapılan anketler sonucunda elde edilen 
verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmış 
ve frekans analizleri uygulanmıştır.

BULGULAR

İlk yapılanmanın sanayi ve beraberinde gelen gecekondu yerleşimi olarak başladığı Bomonti’nin Kentsel Dö-
nüşüm projeleri kapsamında uğradığı değişikliği ve bu değişiklikten etkilenme durumunu belirlemek ve yerel 
halkın bölgede yapılan kentsel dönüşüm ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla anket çalışması ya-
pılmıştır. 

Ankete katılan deneklerin demografik yapısı incelendiğinde; 

Deneklerin %42’si kadın %58’i erkektir. 

Deneklerin yaş dağılımlarına bakıldığında % 8’i 18-25, % 36’sı 26- 40, %39’u 41-60 ve % 17’si ise 61 yaş ve 
üstü olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların %52’si lise mezunu, %16’sı ilköğretim mezunu ve %32’si üniversite mezunu olduğu saptanmış-
tır. Ankete katılanların % 13’ü 0-10 yıldır, %47’si 11-15 yıldır, %32 oranı ile ise 15 yıldan fazla bomontide 
yaşamaktadır. 

Ankete katılan deneklerin kentsel dönüşüm ve Bomonti’de yaşanan kentsel dönüşüm ile ilgilisi görüşleri de-
ğerlendirildiğinde; 

Anket katılımcılarına kentsel dönüşümün çevreyi güzelleştirdiğini düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda, % 
58’i “evet” ve % 42’si ise “hayır” şeklinde cevap vermişlerdir (Şekil 5).

Anket katılımcılarına kentsel dönüşümün beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorulduğunda ise, % 21’i “ha-
yır”, % 52’si “kısmen”, % 37’si “evet” diyerek görüş bildirmişlerdir (Şekil 6).
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Şekil 5. Deneklerin kentsel dönüşüm ile ilgili      Şekil 6. Deneklerin kentsel dönüşüm sürecinde düşün-
celeri                        beklentileri

Ankete katılanlara belediyenin en çok hangi çalışmalarından memnun oldukları sorulduğunda, %51’i bele-
diyenin altyapı (atık su, elektrik vb.) ile ilgili çalışmalarından, %35’i belediyenin çevre düzenlemesi çalış-
malarından ve %10’ü yeşil alanların artması konusunda yaptığı çalışmalardan ve %4’ü diğer çalışmalardan 
memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarına kentsel dönüşüm projelerinin amacı sorulduğunda ve birden fazla şık işaretleyebilecek-
leri bu soruda, % 38’i “eskiyen kent dokularını yenilemek, % 42,5’i “yeni konut alanları oluşturmak”, %4’ü 
“dinlenme, eğlenme alanları oluşturmak”, %9’u “kamu hizmeti veren alanlar oluşturmak”, %11’i “ticaret alan-
ları oluşturmak”, % 42’si “rant sağlamak”, % 22’si “depreme dayanıklı yapılar oluşturmak”, % 13’ü “daha 
yaşanabilir bir çevre oluşturmak”, % 8’i “kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan insanların yaşam standartlarını 
yükseltmek” ve % 4,5 oranı ile de “diğer” şeklinde cevap vermişlerdir (Şekil 7).

Şekil 7. Deneklerin kentsel dönüşüm hakkında düşünceleri

Ayrıca alanda yapılan anket çalışması sırasında yapılan görüşmelerde denekler, değişim sonrası bölgede bazı 
konularda endişeler yaşadığı tespit edilmiştir. Bu endişelerin başında açık ve yeşil alan varlığına yönelik en-
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dişelerdir. Halk İstanbul’da beklenen deprem olursa kaçabilecekleri ve toplanabilecekleri hiçbir alanın kalma-
dığını ve sanayi ve gecekondu alanları yanında tüm boş alanların da binalarla doldurulduğunu belirtmişlerdir. 
Deneklerin bahsettiği diğer sorun ise bölgenin ekonomik anlamda kendilerini için yaşaması zor bir yer haline 
dönüşmesidir. Artan ev fiyatları ve kira ücretleri ile ileride kendilerinin de bölgeden gitmek zorunda bırakıla-
cağı konusunda büyük endişe taşımaktadırlar. Son olarak da deneklerin genel olarak bahsettiği bir diğer konu 
da bölgenin kimliğini kaybettiği ve mahalle kültürünün yavaş yavaş kaybedildiği endişesidir. 

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında Şişli İlçesi Bomonti Semti’nin fiziksel, mekansal ve sosyal değişimi incelenmiştir. 
Tarihsel süreç içinde sanayi alanı olarak kullanılan Bomonti günümüzde konut, ticaret, ve eğlence ve kültür 
merkezi olarak gelişme göstermiştir. Dolayısıyla Bomonti; mekansal ve sosyal yapı anlamında birbirinden 
oldukça farklı iki dönem yaşadığı söylenebilir.

Bomonti’nin, sanayi alanı olarak 19.yüzyılın ikinci yarısında kurulmaya başladığı ve asıl hızlı gelişimini ise 
1950’li yıllardan sonra yaşamaya başladığı gözlenmiştir. Bomonti’nin sanayi alanı olarak gelişmesi, bölgede 
hem mekansal hem de toplumsal olarak modernizmin ve sanayileşmenin kent hayatına ve toplumsal yaşantısı-
na etkilerinin görülmesine neden olmuştur. Bu durumun somut göstergeleri; bölgeye fabrikaların ve gecekon-
duların yerleşmesidir.

Bomonti’nin sanayi kuruluşları tarafından seçilmesi farklı dönemlerde farklı nedenlerden kaynaklanmıştır. 
Yeni kurulma aşamasında Bomonti’nin avantajı, şehrin kenarında bol ve ucuz arazinin olması ve pazara yakın-
lık olmuştur. Bölgenin hızlı bir gelişme göstermesi, ulaşımın kolaylaşması, yakın çevrede ticaret merkezlerinin 
artması, büro ve depo gibi kullanımların belirmesi gibi sebepler de bölgede sanayinin gelişmesinin tetiklen-
mesinde, bölgeyi cazip kılmıştır. Ancak tesislerin büyümesi, gecekonduların ve zamanla gecekonduların imar 
aflarıyla apartmanlara dönüşmesi ve bu yapıların bölgeyi örmesiyle Bomonti Sanayi Bölgesi, şehir tarafından 
çevrelenmiş ve sıkıştırılmıştır. 

Yatay ve dikey gelişmenin 1990’lı yıllarda tamamen durduğu Bomonti’de bugün farklı hareketlenmeler gö-
rülmektedir. En önemli değişimi, kuşkusuz otel ve kongre merkezinin, üst gelir grubuna yönelik rezidans ve 
lüks konut alanlarının yapılması, iş merkezlerinin ve iş hanlarının bölgede yaygınlaşması, Bomontiada adı ile 
yeme-içme mekanlarının, eğlence mekanlarının ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği bir merkezin gelmesi, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kampüsünün ve kampüsün karşısına otel ve kongre merkezinin 
gelmesi oluşturmaktadır. 

İş merkezlerinin ve iş hanlarının bölgeye olan etkisi; ekonomik gelir sağlanan alanların değişmesi, iş kolları-
nın farklılaşması ve bölgenin mekansal olarak kullanımının değişmesi şeklinde görülmektedir. Bu değişimde 
kuskusuz Şişli’nin ticaretin ve finansın önemli merkezlerinden biri haline gelmesi etkili olmaktadır. Bu durum 
teknolojik gelişmelerin, bilişim ve iletişim teknolojilerinin ekseninde gelişen ve mekansal engellerin çok daha 
rahat asılır hale geldiği postmodernist mekanın Bomonti’de de şekillenmeye başladığının göstergeleri arasında 
bulunmaktadır. 

Bölgede yaşanan fiziksel değişimin yanında sosyal değişim de söz konusudur. Yerel halkın özellikle sanayinin 
bölgeden ayrılması ile ortaya çıkan fiziksel değişimden memnun oldukları çalışma sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Semte adına veren Bomonti Bira Fabrikası’nın bulunduğu tarihi binanın yenilenmiş, “Bomontiada” adıyla 
yeme-icme mekanları, eğlence mekanı, kültürel faaliyetlerin ve yazlık sinema etkinliklerinin yapıldığı üst ve 
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orta gelir düzeyinde olan semt sakinlerine boş zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan haline dönüşmüştür. 
Bomontiada sadece semt sakinlerine değil, tüm kent sakinleri için de bir “cazibe alanı” haline gelmiştir. Üni-
versite ile öğrencilerin buraya gelmesi de burada sosyal bir dönüşüm yaşatmıştır. Halkın bölgenin hareketlen-
mesinden memnuniyet duyduğu ancak bu süreçte yeşil alanların artacağı yönünde beklentilerinin bulunduğu 
ve bunun karşılanmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca halkın bölgedeki kentsel dönüşümden memnun olmasına 
rağmen kentsel dönüşüm konusunda sorulan soruya büyük bir oranda rant sağlamak cevabını vermesi ise kent-
sel dönüşüme halkın güvensiz olduğunu göstermektedir. Yerel halk, fiziksel olarak çevrelerinin yenilenmesi, 
sağlıklı hale getirilmesi, yeşil alanları ve sosyal mekanları ile yaşam kalitesi yüksek alanlar haline dönüştü-
rülmesini ve bu süreçte bölgenin kimliğini ve mahalle kültürünün de korunması beklentisinde olduklarını 
belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm tüm paydaşları etkileyen önemli bir olaydır. Süreç doğru yönetildiği takdirde 
halk mağdur edilmeden konutları ve çevresi yenilenerek yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir çevre yaratılmış 
olacaktır. 
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SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ

Beyza OVAT1,Eda TAŞÇI1,Murat ISPALARLI2,Keriman PEKKAN3

1,2 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,  
Kütahya / Türkiye

2Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Kütahya / Türkiye

3 Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, Kütahya / Türkiye
Öz: Türkiye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden biri olan seramik sektörünün Türkiye ekonomi-
sine katkısı inkâr edilemez bir gerçektir. Hem ülke içi hem de ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve 
ithal ürünlere bağımlılığı en az olan Türkiye Seramik Sektörü, sahip olduğu ihracat hacmi ile Türkiye’nin 
önemli endüstrileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu üretim ve ihracat hacmi bir o kadar da seramik atık 
oluşumuna sebebiyet vermiştir ve ülkemizde seramik sektöründe atık malzemelerin geri dönüşümü sağlana-
rak değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Seramik atık malzemelerin geri dönüşümü ile birlikte çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesi ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek bir katkısı da düşünülmelidir. Pişmiş 
seramik ve çini atık ürünleri öğütülerek reçete içerisinde değerlendirilmiştir. Sonuçları analizlerle desteklene-
rek standart reçetenin pişme sonrası analizleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Pişmiş çini ve seramik 
atıkları kullanılarak yeni seramik ürünlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çini ve seramik atıklar ile hazırlanan 
reçetelerden elde edilen ürünlerin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri standart olarak hazırlanan re-
çetenin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri ile kıyaslanarak seramik malzeme olarak kullanılabilirliği 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen seramik ve çini atıklarıyla hazırlanan ürünlere bünyelerin 
mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron mik-
roskobu (SEM) analizleri yapılarak bentonit ilavesinin pişme sonrasındaki mikro yapıdaki etkisi incelenerek 
sonuçlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Atık, Geri Dönüşüm, XRD, SEM

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların gereksinimlerini karşılamak için yapmış oldukları üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğanın döngü-
leri etkilenmekte, çevreye zararlı maddeler bırakılmaktadır. Seramik kaplama sektörü üretimleri gereği ham-
madde, su, enerji gibi doğadaki kıt kaynakları kullanmaktadır. Sektörde yapılan üretimler sonucunda oluşan 
zararlı gazlar, pişmiş atıklar ve tükenme noktasına gelen doğal hammadde kaynakları çevresel sorunlar yarat-
maktadır.

Seramik Kaplama üretiminin farklı aşamalarında (şekillendirme, pişiririm, sırlama, parlatma, taşlama) ortaya 
çıkan kırık ya da alt standart üretimler sonucu çok yüksek miktarda atık oluşmaktadır. Üretim işlemleri es-
nasında seramik malzemenin bileşimlerinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle önemli bir yüzdesi tekrar 
kullanılamaz hale gelmektedir. Pişmiş ıskarta karoların yeniden kullanımı depolanması ya da imha edilmesi 
zor atıklar sınıfına girmektedir (Poyraz, M. Yılmaz, Z. 2018).

Seramik kaplama sektöründe üretimin her aşamasında oluşan atıklar, yaratmış oldukları çevresel sorunlar dı-
şında depolanma zorunluluğundan dolayı ilave bir maliyet getirmektedir. Sektör 11 milyar bariyerini aşan üre-
timi ile küresel ısınmaya etki eden inşaat sektörü payının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 2014 verilerine 
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göre Türk seramik kaplama sektöründe yılda 400 milyon m2 seramik karo üretilmektedir.1 Sektörde yapılan 
üretimler sonrası en az %5 oranında atık oluşumu gerçekleştirilmekte, bu miktar hesaplandığında dünyada 
yaklaşık 550 milyon m2 gibi ülkemiz üretiminden fazla bir miktar pişmiş atık ortaya çıkmaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmada pişmiş seramik ve çini atıklarının stoneware bünye reçetesi içerisinde değerlendirilmesi ile en-
düstride seramik ürün olarak geri kazanılması amaçlanmaktadır. Atık malzemelerin reçete içerisine ilave edil-
mesi ile reçetedeki şekillendirme parametresi, pişirme parametresi gibi özellikleri nasıl etkilediğinin irdelen-
mesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM 

Bu çalışmada seramik ve çini atık malzemelerinin seçilen bir stoneware reçetesi içerisine sabit oranda ikamesi 
sağlanmıştır. Referans reçete ve katkılı reçeteler laboratuar koşullarında şekillendirilip, farklı sıcaklıklarda 
pişirilerek fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca pişirilmiş atık katkılı reçetelerin iç yapı özel-
likleri incelenmiştir. Sonuçlar referans reçete sonuçları ile karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve en iyi özellik 
gösteren atık ilaveli reçetelerden üç boyutlu ürün denemesi yapılmıştır.

YÖNTEM

Çizelge 1.’de hazırlanan reçete oranlarına göre, hammaddelerin hassas terazide reçete oranı 1000 gr olacak 
şekilde kuru tartımları yapılmıştır. Daha sonra hammaddeler, atıklar laboratuar koşullarında bulunan halkalı 
değirmende öğütülen reçeteler nemlendirilerek granül haline getirildi. Hazırlanan granüller 6,5 cm boyutla-
rındaki kalıp ölçüsü ile MSE PE 75 Hidrolik pres ile her bir numune yaklaşık 10 gr olacak şekilde 10 saniye 
bekleme süresi ve 8 ton basınç ile preslendi. Şekillendirildikten sonra numuneler yüzey neminin atılması 
amacıyla etüvde sabit ağrılığa gelinceye kadar kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Kurutulan numuneler fırın 
tabanına yapışma ihtimali düşünülerek uygun refrakter plakalar ve kuvars tozu üzerine yerleştirilmiş labora-
tuvar ortamında bulunan Protherm marka fırında 1000°C, 1100°C ve 1200°C olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta 
pişirilmiştir. Hazırlanan atık ilaveli reçetelerin tane boyut analizi yapılarak referans reçetenin tane boyutu ile 
karşılaştırılmıştır. 

1 http://www.yapimalzeme.com.tr/turkiye-seramik-sektorunde-abye-girdi/

Seramik ve çini atıkları ile oluşturulan reçeteler; mukavemet, yoğunluk, gözeneklilik ve dayanım yönünden bu 
üç pişirim sıcaklığı dikkate alınarak referans stoneware bünye reçetesine göre değişim sonuçları irdelenmiştir. 
Ayrıca farklı sıcaklıkta pişirilen numunelerin XRF, XRD, SEM gibi deney ve karakterizasyon teknikleri ile 
özellikleri incelenmiştir.  

Çizelge 1. Referans reçete, seramik atıklı ve çini atıklı reçetelerin eldesi (ağırlıkça %).

Numune Sodyum 
Feldspat

Potasyum 
Feldspat

Kaolen Döküm 
Kili

Mihalıççık 
Kili

Türkmen 
Kili

Atık

Referans 15 10 20 25 15 15 -

Çini 15 10 20 20 10 5 20

Seramik 15 10 20 20 10 5 20
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BULGULAR

Çalışmada hazırlanan reçetelerin kimyasal analiz değerleri ………..marka model XRF cihazı ile belirlenmiştir. 
Analiz sonuçları Çizelge 2’de verildiği gibidir. Reçetelerin SiO2/Al2O3 oranları sırasıyla 3,3, 3,5 ve 3,4 olarak 
değişmektedir. Hazırlanan reçetelerin tane boyut analizi sonuçları incelendiğinde ise seramik atıkların standart 
öğütme prosesi sonrasındaki ortalama tane boyut dağılımının referans stoneware reçetesinin ortalama tane 
boyut dağılımından daha fazla çini atıkları ile hazırlanan reçetenin ortalama tane boyut dağılımının daha az 
olduğu Şekil 2’de görülmektedir. 

Çizelge 2.  Referans, çini ve seramik reçetelerinin XRF ile yapılan kimyasal analiz sonuçları  (ağırlıkça %)

% Referans Çini Seramik

SiO2 64,44 65,26 65,14

Al2O3 19,74 18,52 18,95

K2O 2,22 2,13 2,15

Na2O 2,15 2,37 2,25

CaO 1,96 2,66 3,29

Fe2O3 0,65 0,58 0,65

MgO 0,58 1,39 0,77

TiO2 0,52 0,5 0,55

SO3 0,23 0,23 0,21

P2O5 0,14 0,11 0,12

Cl 0,06 - 0,05

SrO 0.05 0.06 0.06

ZrO2 0.03 0.05 0.10

CuO - 0.05 -

PbO - 0.21 0.12

BaO - - 0.13

A.Z. 7,31 6,25 5,87
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Şekil 2. Refarans (mavi), çini atıklı (kırmızı) ve seramik atıklı (yeşil) reçetelerin tane boyut analizi.

Çizelge 3. 1000°C, 1100°C ve 1200°C’de pişirilen numunelerin pişme sonrası mekanik özellikleri

% Pişme Küçülmesi % Pişme Küçülmesi % Su Emme Mukavemet (MPa)

Referans 1000 °C 4,96 24,35 1,12

Çini 1000 °C 5,59 24,40 2,6

Seramik 1000 °C 5,33 25,88 1,21

Referans 1100 °C 4,48 22 4,09

Çini 1100 °C 6,99 22,38 4,91

Seramik 1100 °C 5,48 22,34 4,85

Referans 1200 °C 8,73 5,69 25,52

Çini 1200 °C 11,55 3,03 32,84

Seramik 1200 °C 10,61 5,27 29,51

Üretilen ürünler kullanım yerlerine göre genelde standartlar dahilinde öngörülen mukavemet değerlerine sahip 
olmalıdır. Bu nedenle ürünün pişme sonrası mukavemetinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yüksek oranda kü-
çülme davranışı gösteren seramik ürünlerin yavaş ısıtılmaları gerekir. Aksi taktirde deformasyonlar ve çatlak-
lar meydana gelebilir. Çizelge 3’ te hazırlanan reçetelerin pişirme işlemi sonrasında elde edilen 3 nokta eğme 
testi ile elde edilen mukavemet analizi sonuçları ve elde edilen değerler MPa cinsinden verilmiştir. Seramik 
ürünler genelde yapılarında katı fazların yanı sıra gözenek de bulundurmaktadır. Klasik seramik gözenekler 3 
şekilde değerlendirilmektedir;  

a) Kapalı gözenekler (geçirgen değil) 

b) Torba şeklinde gözenekler (dışarıya bağlantılı) 

c) Kanal şeklinde gözenekler (geçirgen). 

Seramik ürünlerdeki kapalı gözenekler dışındaki diğer gözenekleri tespit etmek için söz konusu numunelerin 
su emme kapasiteleri tespit edilmelidir. Yani bir numunenin açık gözeneklilik durumu su emme oranıyla oran-
tısal özellik göstermektedir. Su emme kabiliyetini tespit etmek suretiyle bir numunedeki diğer bir takım teknik 
özellikleri yorumlayabiliriz. Atık malzemeler ile hazırlanan seramik numuneler, pişme işlemi sonrasında ilk 
ağırlıkları alınarak 4 saat süre beher içerisinde kaynatıldıktan sonra ikinci ağırlıkları alınıp % su emme mik-
tarları belirlenmiştir ve Çizelge 3’te sonuçları verilmiştir. Daha sonra Arşimet terazi kullanılarak Çizelge 4.’te 
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verilen gözenek miktarları hesaplanmıştır. Farklı sıcaklıklarda pişen reçetelerin su emme değerleri sıcaklık 
artışıyla birlikte azalmaktadır. Katkı çeşidi karşılaştırıldığında ise çini atığı katkısı her sıcaklık için seramik 
katkısından daha az su emme değeri göstermiştir. Benzer şekilde teorik yoğunluk, açık gözeneklilik, kapalı 
gözeneklilik ve toplam gözeneklilik sonuçları da pişme küçülmesi ve su emme değerleri ile paralellik göster-
mektedir .

Çizelge 4. Numunelerin yoğunluk ve gözenek miktarları.

 1000°C 1100°C 1200°C

Referans Çini Seramik Referans Çini Seramik Referans Çini Seramik

Teorik Yoğunluk 1,79 1,81 1,82 1,81 1,84 1,85 2,10 2,23 2,20

% Açık 
Gözeneklilik

38,89 38,76 40,23 36,00 35,61 37,20 11,79 6,66 10,98

% Kapalı 
Gözeneklilik

11,17 12,70 14,83 9,39 13,58 14,05 1,42 1,34 3,63

% Toplam 
Gözeneklilik

50,06 51,46 55,06 45,39 49,19 51,25 13,21 8,00 14,61

Çizelge 5. Numunelere uygulanan CIELab (renk) analizi sonuçları

1000°C 1100°C 1200°C

L a* b* L a* b* L a* b*

Referans 88,80 4,85 8,88 89,08 3,85 7,17 81,30 3,04 10,11

Çini 89,09 4,31 8,08 89,63 3,26 6,20 75,96 2,02 9,10

Seramik 89,00 3,99 7,74 82,90 3,14 5,81 76,43 3,40 9,61

Şekil 3. Sırasıyla seramik, çini ve referans numunelerinin XRD desenleri.
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Şekil 4. SEM görüntüleri; a) Referans numunesi, b) Seramik numunesi ve c) Çini numunesi

Şekil 5. Referans Numune EDX analizi ve numune yüzeyinden seçilen 2 nokta

Çizelge 6. Referans reçetesi ile hazırlanan bünyenin EDX analizi sonuçları.

 Nokta 1 Nokta 2

Element Ağırlıkça % Atomik % Ağırlıkça % Atomik %

Na2O 1,15 1,19 1,15 1,19

MgO 0,41 0,65 0,41 0,65

Al2O3 10,80 6,76 10,80 6,76

SiO2 52,95 56,20 52,95 56,20

K2O 9,18 6,22 9,18 6,22

CaO 25,50 28,99 25,50 28,99

Şekil 6. Çini atık ile hazırlanan numunenin EDX analizi ve numune yüzeyinden seçilen 4 nokta
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Çizelge 7. Çini atık reçetesi ile hazırlanan bünyenin EDX analizi sonuçları.

Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3 Nokta 4

Element Ağırlıkça 
%

Atomik 
%

Ağırlıkça 
%

Atomik 
%

Ağırlıkça 
%

Atomik 
%

Ağırlıkça 
%

Atomik 
%

MgO 50,84 60,90 58,12 67,54 28,26 38,71 69,82 77,12

Al2O3 1,45 0,68 0,75 0,34 12,47 6,75 0,00 0,00

SiO2 46,69 37,53 40,2 31,34 58,16 53,44 20,35 15,08

CaO 1,03 0,88 0,93 0,78 1,11 1,09 9,83 7,80

Şekil 7. Seramik atık ile hazırlanan numunenin EDX analizi ve numune yüzeyinden seçilen 3 nokta

Çizelge 8. Seramik atık reçetesi ile hazırlanan bünyenin EDX analizi sonuçları.

 Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3

Element Ağırlıkça % Atomik % Ağırlıkça % Ağırlıkça % Atomik % Ağırlıkça %

Al2O3 4,82 2,90 18,3 11,65 3,78 2,26

SiO2 94,42 96,27 81,00 87,53 95,40 96,85

CaO 0,76 0,83 0,70 0,81 0,81 0,88

Şekil 8’de seramik atık ve çini atık katkısı ile hazırlanan reçetelerin şekillendirme özelliğinin incelenmesi ama-
cıyla çark yöntemi ile bu reçetelerden üç boyutlu seramik ürün yapılmış ve 1000 C’lik laboratuvar ortamındaki 
fırında pişirilmiştir. Tane boyutu yüksek olan seramik atık katkılı çamur ile şekillendirilen üründe yüzeysel ha-
taların ve şekillendirme zorluklarının çini katkılı çamura göre biraz daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Pişme 
sonrasında her iki çamur ile elde edilen üç boyutlu formun mukavim ve standart seramik özellikleri gösterdiği 
görülmüştür.

SONUÇLAR

Tane boyut analizi sonuçları incelendiğinde; referans stoneware reçetesinin literatürdeki d50 değerinin 7.503 
µm olduğu incelenmiş olup, yapılan referans reçete numunesinin bu değere yakın geldiği görülmüştür. Atık-
lardan oluşturulan reçetelerde ise; referansa göre d50 değerine en yakın sonuçları veren numunenin çini atıklı 
numune olduğu görülmektedir. Seramik atıkların tane boyut değerinin referansa göre oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir.
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Reçetelerin pişme sonrası küçülmelerine genel olarak bakıldığında sıcaklık artışı ile % pişme küçülmesinin 
arttığı görülmektedir. Seramik atıkları ile hazırlanan numunelerin % pişme küçülmesinin çini atıkları ile hazır-
lanan numunelere göre yaklaşık olarak % 1 daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Hazırlanan reçetelerin mukavemet analizleri incelendiğinde sıcaklık artışı ile birlikte reçetelerin mukavemete 
değerleri artmaktadır. Atıklar kendi içinde karşılaştırıldığında ise 1200°C ‘de pişirilen reçetenin çini atıkları 
ile hazırlanan reçetelerin 32 MPa ile seramik atıklar ile hazırlanan reçetenin 29 MPa değerlerinde mukavemet 
gösterdiği gözlemlenmiştir

Sıcaklık artışına bağlı olarak su emme değerleri tüm reçetelerde azalmaktadır. Çini atıkları ile hazırlanan ve 
1200°C’de pişirilen numunelerin en düşük su emme miktarına sahip olduğu görülmektedir.Seramik malzeme-
lerde su emme kabiliyeti ile sinterleme hakkında bir fikir yürütmek de mümkündür. Su emme oranının düşük 
olması numunenin iyi sinterlenmiş olmasına bir işarettir. Buna karşın fazla por ihtiva eden bir numune iyi 
sinterlenmemiş demektir. Prensip olarak sıcaklık artışına bağlı olarak su emme oranı düşüş gösterir. Ancak, 
optimum pişirim sıcaklıklarının aşılmasıyla tekrar gözenekli bir yapı oluşumu söz konusu olabilir. 

Sırsız seramik bünyeler renk açısından incelenirken “L” değeri göz önüne alınır. L değerindeki arttıkça beyaz-
lık derecesi artar. Çizelge 7’da CIELab analizi incelendiğinde çini ve seramik atıkları ile hazırlanan numune-
lerin “L” değerinin referans bünyeye göre azaldığı görülmektedir. 

Saf kaolinit için SiO2/ Al2O3 oranı 1,3 civarındadır. Bu değerden küçük değerler alüminyum oksitler, büyük 
değerler ise serbest silis varlığını işaret eder. Çizelge 2’de hazırlanan reçetelerin XRF analizleri bu yönden 
değerlendirildiğinde bütün reçetelerin SiO2/Al2O3 oranı 1,3 değerinin üzerinde olduğundan dolayı bu yüksek 
değerler incelenen reçetelerin serbest halde silis içerdiklerini göstermektedir.

Şekil 3. İncelendiğinde XRD analizinde numunelerin yapısında başlıca kuvars, kalsiyum silikat, korundum, 
kristobalit, alüminyum silikat ve mullit fazları bulunduğunu göstermektedir.

Şekil 5.’te referans bünyenin EDX analizinde seçilen 1 ve 2 noktalarının kuvars taneleri olduğu Çizelge 8.’de 
elde edilen veriler ile belirlenmiştir. Şekil 6. İncelendiğinde 1,2 ve 4 ile gösterilen bölgelerde magnezyum si-
likat, 3 ile gösterilen bölgede ise kuvars tanelerine rastlanmıştır. Şekilde kümelenmiş yuvarlak yapılar mevcut 
olup bunların dışında küçük çubuksu kristaller de anortit fazını temsil etmektedir. Şekil 7.’ye göre 1, 2 ve 3 ile 
gösterilen bölgelerde kuvars bulunmaktadır. Bunun dışında küçük siyah pulcuklar alüminyum silikatı temsil 
etmektedir. Şekilde koyu siyah ile gözüken bölgeler ise gözenekleri ifade etmektedir denilebilir.

Bu çalışmayı genel olarak değerlendirecek olursak; su emme miktarına bağlı olarak sinterleme hakkında bir 
fikir yürütmek mümkündür. Su emme oranının düşük olması numunenin iyi sinterlenmiş olmasına bir işarettir. 
Buna karşın fazla por ihtiva eden bir numune iyi sinterlenmemiş anlamına gelmektedir. Mukavemet sonuç-
ları da göz önüne alındığında en yüksek değerler 1200°C‘deki çini atıklı reçetelerde tespit edilmiş olup en az 
gözeneklilik yine bu numunede saptanmıştır. Yani seramik atıklı numune göz önüne alındığında; çini atıklı 
numunenin daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir.          

Çalışma sonucunda; 1000°C, 1100°C ve 1200°C olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta pişirilen çini ve seramik atıklı 
reçetelerden; 1200°C’de pişen çini atık katkılı reçetenin referans numuneye en yakın sonuçlar veren numune 
olduğu görülmüştür. 
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SICAK ŞEKİLLLENDİRME KALIPLARININ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
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1 Yıldız Teknik Üniversitesi , Makine Fakültesi, İstanbul/Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli

Öz: Araç ağırlığının azaltılması ve güvenliğinin arttırılması gereksinimi, otomobil üreticilerini, sac metal şe-
killendirme teknolojilerinde yeni çözümler aramaya sevk etmektedir. Özellikle günümüzde, parçaların yüksek 
dayanımlı, korozyon direnci yüksek ve hafif olarak üretilebilmesi için, östenitleşme sıcaklığına kadar ısıtıl-
dıktan sonra kalıp içerisinde şekillendirilebilen yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılmaktadır. Sıcak şe-
killendirme kalıplarında; geri yaylanma miktarının az olması, geometrisi karmaşık olan parçaların daha kolay 
şekillendirilebilmesi , iş parçasında çekme gerilmesinin 1500 MPa’a kadar çıkabilmesi, soğuk şekillendirmeye 
göre kıyaslandığında cazip olmaktadır. Bu teknik avantajlar ile birlikte, sıcak kalıplarda şekillendirilen yüksek 
mukavemetli saclar sayesinde  araçların güvenlik seviyesinin arttırılması da önemli bir avantaj olarak öne 
çıkmaktadır. Ayrıca  yüksek mukavemetler elde edilirken daha hafif saclara ihtiyaç duyulması da araçların 
daha hafif üretilmesini sağlamaktadır. Bu durum araçların karbon salınımını azaltarak daha çevreci araçların 
üretilmesine olanak tanımaktadır. Sıcak şekillendirme yöntemiyle üretilmiş otomotiv parçaları yeni bir plat-
form ürünüdür. Sıcak pres kalıpları ülkemizde  genellikle yurtdışından tedarik edilmektedir. Bu proje; Sıcak 
şekillendirme ile ilgili sektör ve literatür araştırmalarını, sektörde genellikle kullanılan mevcut sıcak şekillen-
dirme sistemlerini iyileştirmek için geliştirilen yöntemleri ve bu yöntemler geliştirilirken elde bulguları, sıcak 
şekillendirme yöntemine uygun kalıpların  tasarım aşamalarını, tasarımda dikkat edilmesi gereken önemli un-
surları, kalıpta kullanılacak standart ve standart olmayan elemanların seçimi konusunda bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Sıcak Pres, Otomotiv, Ultra Yüksek Dayanımlı Çelik Sac Malzeme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Otomobillerin B sütunu olarak bilinen orta direği, eşik, tampon sacı, tavan direği, kapı içi güvenlik çubuğu 
gibi parçaların imalatında sıklıkla tercih edilen ultra-yüksek dayanımlı çelik saclar, sıcak pres yöntemi kulla-
nılarak rahatlıkla şekillendirilebilmektedir. Saclar sıcak preslerde şekillenirken aynı zamanda ısıl işleme tâbi 
tutularak istenilen mukavemet ve sertlik değerlerine ulaşırlar. Ortalama 900°C sıcaklıkta östenitlenen saclar 
özel tasarlanmış ve imal edilmiş sıcak form verme kalıplarında şekillendirilir ve su verilerek sertleştirilir. Su 
soğutma işlemi aynı zamanda kalıp sıcaklığının da oda sıcaklığı seviyelerinde korunmasını sağlamaktadır. 
Uygulanan su soğutmalı deformasyon işlemi esnasında hızla soğuyan malzeme içerisinde karbon ve bor atom-
larının difüzyonu engellenerek mümkün olduğunca martenzit mikroyapı elde edilmeye çalışılır. Hızlı soğuma 
ile doğrudan ilgili olduğu bilinen martenzitik dönüşümün yüksek oranda, tercihen %100 olacak şekilde ger-
çekleştirilebilmesi için belirli bir hızının üstünde soğuma gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu hız genel olarak aşağıdaki grafikte verilmiş olan Zaman Sıcaklık Dönüşüm (ZSD) diyagramından belirle-
nebilmektedir.
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Şekil 1. Zaman Sıcaklık Diyagramı(ZSD)

Şekil 2.Sıcak Şekillendirme Süreci

Östenitleşmeyi sağlamak üzere fırında ısıtılan ve bekletilen saclar fırından 800 ~ 950°C sıcaklıkla çıkış yap-
maktadır. Fırında ısıtılmış parçanın hızlı bir şekilde fırından prese taşınması gerekmektedir. Bu taşıma sürecin-
de parçanın sıcaklığı 600°C ~ 700°C mertebelerine düşmektedir. Presde basılan iş parçası,  kalıp çeliklerinin 
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içerisindeki  kanallardan geçirilen soğutma sıvıları ile soğutulmaktadır. Kalıp içerisinde şekillendirme ve so-
ğutma işlemlerine tâbi tutulan parçalar kalıptan 150°C ~ 200°C  civarında çıkarılmaktadır.

Sektörde yaptığımız araştırmalarda genellikle parçadaki kesme-delme işlemlerinin kalıp dışında yapıldığı göz-
lemlenmiştir. Kalıp içerisinde, başta çelikler olmak üzere yüksek sıcaklığa dayanabilen kalıp elemanlarının 
kullanıldığı tespit edilmiştir.

AMAÇ 

Sıcak şekillendirme kalıplarının Toyotetsu bünyesinde tasarlanıp üretilmesi, sektöre göre yenilikçi yöntemler 
elde edilerek kalıp yapılarının geliştirilmesi ve dünyada trend olan sıcak şekillendirme teknolojisi ile ilgili  
know-how elde edilmesi hedeflenmiştir. Sıcak şekillendirme kalıpları ülkemizde çok fazla gelişme göstereme-
miştir. Toyotetsu,sahip olduğu teknik kadro yapısını, elde edeceği know-how ile geliştirerek ülkenin gelişimi-
ne de katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Yaptığımız araştırmalarda sektörde genellikle kullanılan sıcak şekillendirme kalıplarındaki soğutma sistemle-
rinin, kesme-delme proseslerinin geliştirilebilir olduğu görülmüş ve yapılan çalışmalar bu gelişmeyi sağlaya-
cak doğrultuda ilerletilmiştir.

KAPSAM

Sıcak şekillendirme kalıplarındaki kalıp bileşenlerinin soğuk şekillendirme kalıplarına göre farkları ve gerek-
lilikleri detaylı olarak analiz edilmiş, tüm bileşenlerin sıcak şekillendirme sistemine  uyacak şekilde tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Sektörde genel olarak sıcak şekillendirilen parçalarda kalıp dışında lazer ile yapılan kesme delme işlemlerinin 
kalıp içine alınması ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında bizleri sektörün önüne geçirebilecek iyileştirme ça-
lışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca proses hızını arttırmak için soğutma sistemlerinin geliştirildiği çalışmalar,  kalıplarda yüksek ısı kay-
naklı kalıp bileşenlerinin  deformasyonlarını engellemek için  yapılan doğru ürün seçimleri ile imal usulleri 
projenin temel kapsamını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Sıcak şekillendirme kalıplarının tasarlanabilir ve üretilebilir hale gelmesi için yapılan araştırma ve incelemeler 
neticesinde  kalıpların çelik yapılarına ve kaplama türlerine, döküm yapılarına, hareketli elemanların çalışma 
şekillerine karar verilmiştir. Proses hızını arttırmak için soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak 
çelik yapısında yer alan su kanallarının çapları ve konumu üzerine çalışmalar yapılmıştır. Genel kalıp içi so-
ğutma sistemlerinden farklı olarak parçanın direkt sıvı teması ile soğutulması üzerine çalışmalar yapılmış ve 
sonucunda soğutma proses süresinde azaltma sağlanmıştır. İş parçasında sıcak form verme işlemi sonrasında 
kesme ve delmelerin lazer kesim ile yapılması yerine kalıp içerisinde yapılacak kesme çelikleri ve zımbaların 
tasarımları gerçekleştirilmiş, doğru zamanlama ile kesme delme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Bu çalış-
maların yanısıra hurda tahliyesi için kalıp çekirdek ve döküm yapısına uyacak şekilde  hurda tahliye sistemi 
geliştirilmiştir. 
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BULGULAR

-Soğutma hızını arttırma 

 Proses hızını arttırmak amacıyla çelik içerisinde yer alan sıvı kanalları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 

Şekil 3. 8mm ve 10mm çapındaki soğutma kanallarının çelikleri soğutması

Sabit kaynak debide, çeliklerin içinde bulunan soğutma sıvısı kanal çaplarının,  çeliklerin ve dolayısı ile iş 
parçasının soğuma hızını etkilediği görülmüştür. Kanalların pozisyonunun soğuma şeklini etikilediği görül-
müştür. Soğutma kanallarından geçirilen soğutma sularının akış şekli de  soğumayı etkileyen diğer bir faktör 
olarak tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak ısı transfer katsayının akışın türbülanslı hale geldikçe artması ile 
alakalı olduğu görülmüştür. Akışın türbülans özelliği kazanması ile ısı transfer katsayısıda gözle görülür ölçü-
de farklı bir ivme ile artış göstermektedir. Artan ısı transfer katsayısı ile birlikte kalıbın soğutulması daha hızlı 
hale gelecektir. Tasarlanan kalıplarda türbülanslı akış ile soğutmayı elde edebilmek için akışkanlar mekaniğine 
ait formüller kullanarak soğutma kanal tasarımları gerçekleştirilmiştir ve su debisine karar verilmiştir. Mevcut 
sistemlerde yapılan debi ölçümlerinde kalıp içi soğutma kanallarına, parça sıcaklığına ve kalıp büyüklüğüne 
göre değişken değerlerdeki debilerde su verilmekle beraber ortalama debi değeri 40~50 lt/dk.’dır. Tüm bu 
parametreler göz önüne alınarak uygun delik çapları ve konumları belirlenmiştir. Bu çaplar belirlenirken sabit 
debide çapın artışına ters orantılı olarak, düşen akış hızının da türbülanslı akışı sağlayamayacak kadar düşme-
mesine dikkat edilmiştir. Soğuma hızını arttırmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz bu 
yöntemler sonucunda sıvı parça ile temas etmektedir. Kullanılan iş parçasının sıvı temasından olumsuz etkilen-
me ihtimalleri de dikkate alınarak parçada meydana gelebilecek korozyon ve aşınmaya karşı çinko kaplamalı 
iş parçasının kullanılabilirliği teyid edilmiştir.
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Şekil 4. Reynold Sayısı  ile Isı Transfer Katsayısının İlişkisi

-Lazer Kesme ve Delme  Yerine Kalıpta Kesme ve Delme Yapılması 

Yapılan literatür araştırmalarında sektörde sıcak pres üzerinde delik delme ve kesme işlemlerinin delik geo-
metrilerindeki ve kesme hatlarındaki bozulmalar sebebi ile genellikle yapılamadığı ya da kısmi olarak uygula-
nabilirliği  görülmüştür. Sıcak şekillenen iş parçasınında sertlik değerleri çok yüksek olduğu için bu parçaların 
soğuduktan sonrada preslerde kesilip delinmesinin zımba ve kesme çeliği gibi parçalar üzerinde ciddi hasarlara 
yol açtığından dolayı bu yöntem yerine genellikle ek bir proseste lazer kesme yöntemi tercih edilmektedir.

Şekil 5. Sıcak şekillendirme sonrası soğutulmuş parçalarda yapılan kesme denemeleri ve kesme çelik-
lerinde oluşan hasar görselleri

Sektörde konu ile ilgili yapılan son çalışmalarda sıcak presler üzerinde deliklerin yarım kademe olarak deline-
bildiği ve kalan delme işleminin de soğuk presler üzerinde tamamlanabildiği görülmektedir. Bu şekilde lazerde 
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delik delme işlemine gerek kalmamaktadır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde  kesme ve delme işlemlerinin 
tamamen sıcak şekillendirme  kalıbı içerisine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada presin standart hare-
ketinden bağımsız bir zamanlama ile devreye girebilen tahrik sistemi devreye alınmıştır. İlk yapılan deneme-
lerde iş parçası sıcakken yapılan kesme çalışmalarında süneklik, soğutulduktan sonra yapılan çalışmalarda ise 
yüksek sertlik problemleri nedeni ile başarılı olunamamıştır. Bu sebeplerden dolayı kesme işlemlerini kalıpta 
parça soğurken ara sıcaklıklarda yapılması üzerine karar verilmiştir. Yapılan denemelerde optimum kesme ve 
delme sıcaklığına karar verilmiştir. Kalıp içerisine alınan kesme ve delme prosesi için hurdaları tahliye edecek 
sistem geliştirilmiştir.

-Isıya Dayanıklı Kalıp Bileşenlerinin Seçimi ve İmal Usûllerinin Belirlenmesi

Sıcak şekillendirme kalıplarında, ortamdaki yüksek sıcaklık ve soğutma sıvısının  bir çok standart kalıp bi-
leşenine olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yüksek sıcaklık genellikle kalıp elemanlarının mekanik özelliklerini 
bozmakla birlikte soğutma sıvısının da korozyon etkisi olmaktadır.

Kalıplarda kullanılan civatalar suya maruz kaldığı için galvaniz kaplatılmıştır. Bununla birlikte soğutma sıvı-
sını taşıyan hortumlar ısıya dayanıklı olarak seçilmiştir.Su giriş çıkışlarını sağlayan tüm bağlantı elemanları 
paslanmaz olarak imal edilmiştir. Gazlı yayların korunması hareketli elamanlarının çalıştığı noktalarda sızdır-
maz ısıya dayanıklı contalar kullanılmıştır. Aynı zamanda zımbaların seçiminde sıcaklık ve ısıya dayanıklılık 
parametresi dikkate alınmış ve  bu koşullara uyum sağlayacak kaplama türü seçilmiştir.

Ultra yüksek dayanımlı çelik saclarda yüksek imalat hızlarını sağlıklı bir şekilde sağlamak ve sürdürebilmek 
için aşınma ve ısıl şok direnci yüksek olan kalıp çeliklerinin ve kaplamalarının kullanılmasının gerekliliği 
görülerek ısıya dayanıklı sıcak iş takım çelikleri seçilmiştir. Bu çelik yapısına uyan kaplama türü belirlenip 
denemeler yapılmıştır. 

Yaptığımız araştırmalar ve iletişime geçtiğimiz imalatçılar ile görüşmelerimiz neticesinde bu sıcaklık ve aşın-
ma değerlerinde 1.2379ESR tipi sıcak iş takım çeliği (geliştirilmiş versiyonunun) kullanımına karar verilmiş-
tir. 1.2379ESR   çeliğin aşağıda sayılan özellikleri tercih edilmesini sağlamıştır. Çelikler:

•Yüksek ısıl yorulma direncine sahiptir.

•Çok yüksek sıcak mukavemet direncine sahiptir.

•Çok yüksek meneviş direncine sahiptir.

•Yüksek tokluk / süneklike sahiptir.

•İyi sıcak aşınma direnci vardır.

•Yüksek sıcaklıklarda çok iyi mekanik özelliklere sahiptir.

Sıcak form verme kalıbı uygulamalarında kaplanmamış olarak kullanılan  takım çeliklerinin 400°C üzerinde 
sıcaklıklara uzun süre maruz kaldığı, yüksek sürtünme kuvvetlerinin veya kontakt basıncının meydana geldiği 
durumlarda aşınma performansları yetersiz kaldığından kalıp çeliklerinin sektörde genellikle kaplama ile ko-
runduğu görülmüştür. Nitrürleme, plazma nitrürleme, lazer ile sertleştirme ve fiziksel buhar biriktirme (PVD) 
yöntemi kaplama yöntemlerinin en önde gelen seçenekler olduğu görülmüştür. Yan sanayilerimizin de desteği 
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ile yaptığımız denemelerde kalıp çeliklerinde PVD kaplama ile birlikte uyguladığımız ısıl işlem çalışmalarının 
sonucunda çeliklerde oluşan aşınmalar istediğimiz seviyelere indirgenmiştir.

SONUÇ

Çalışmaların sonucuna bakıldığında Toyotetsu bünyesinde tasarımlar gerçekleştirilip sistemsel iyileştirmeler 
yapılarak sıcak şekillendirme kalıpları üretilmiştir. Üretim sonrasında deneme aşamasında hedeflendiği gibi 
kesme prosesi sıcak şekillendirme prosesine dahil edilmiş ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesiyle proses 
süreleri başarıyla kısaltılmıştır. Bunun  yanısıra hurda tahliye sisteminde hurda akışını kolaylıkla yapabilecek, 
prese entegre vakum sistemi oluşturulmuş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle çeliklerle ilgili araş-
tırma ve geliştirme yapılmış bunun yanısıra sıcak şekillendirme kalıplarında ürün seçimi ve imal usullerine 
yönelik, özellikle çelikler ve kaplamaları konusunda   know-how elde edilmiştir. 

Elde edilen tüm tecrübe, bilgi ve yetkinlikler şirketimize ve ülkemize uluslararası platformda daha güçlü bir 
şekilde rekabet etme fırsatı oluşturmaktadır.
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Öz: 18ci yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte üretim ve fabrikasyonun artması, enerji ihtiyacının gün yüzüne 
çıkmasına sebep olmuştur. Küreselleşen dünyada üretim, rekabet ve inovasyon kavramlarıyla beraber sürekli 
bir pazar arayışı söz konusudur. Bu arayış sınırsız üretim ve çılgın tüketim toplumunun çevreye verdiği tahribat 
ve bu tahribatın onarılması için ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı neticesinde tüm alanları etkilemiştir. 
Çevresel sorunların en başında gelen CO2 miktarının artması ve sera gazı salınımının yoğunlaşmasında çarpık 
kentleşme, endüstriyel atıklar, sanayileşme, orman tahribatı, yenilenemeyen enerji kaynaklarının fazlaca 
kullanımı nedenler arasındadır. Mimaride yeşil binalar konusu, kendi kendine yetebilme anlayışı ile ekolojik 
yapılar, akıllı evler , hareketli ve akıllı cepheler , enerji ve suda etkinlik gibi pek çok kavramla karşımıza 
çıkmaktadır. Mimarlık günümüzde, elektrik, makine, bilgisayar, malzeme, jeoloji gibi çok boyutlu mühendislik 
dallarından faydalanarak teknolojik gelişmelerle, çevreye duyarlı, multidisipliner yaklaşımlı bütünleşik bir 
tasarım örüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mimarlar mevcut 
yapılaşmada düşük enerji tüketimi ve düşük karbon salınımı yapan binalar tasarlamış olsa da artık öncelikli 
hedef hiç tüketmeyen ve zararlı salınımı yapmayan yapılar üretmek olmuştur. Mimari tasarımda proaktif 
planlama sayesinde su tasarrufu, ısıtma ve soğutma için enerji tasarrufu, iç hava kalitesinin artırılması ve 
atık yönetiminin kontrolü gibi yenilikçi yaklaşımların daha tasarım aşamasında mimari, çevresel ve inovatif 
boyutta değerlendirilmesi çalışmamızın esasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, yeşil mimari, ekolojik yapılar, sıfır enerji mimarlığı, yeşil inovasyon, 
değer inovasyonu

Yazar Notu: Bu çalışma Doçent Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Burak BİLGİN tarafından danışmanlığı 
yapılan Amasya Üniversitesi, Teknolojive İnovasyon Anabilim Dalı ,Fen Bilimleri Enstitüsü ‘nde 
yayınlanmış/yayınlanmakta olan  Hatice ŞEKER ‘in ‘‘ Sürdürülebilir İnovatif Mimari Tasarım Modeli ’’ 
Konu başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnovasyon; yenilik, yenilikçilik, yenileme manasına gelmekte ve bir fikrin, pazarlanabilir bir ürün veya hizmete 
dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Sosyal, ekonomik ve katma değer yaratan yenilik anlamı taşımaktadır. 
[1]

Yeşil inovasyon; çevreye en az zararı veren tasarım ve uygulamaların insan-toplum-çevre ve maliyet ölçeğinde 
değerlendirilen gelecek kuşaklara sağlıklı çevre ve ekosistemler bırakabileceğimiz sürdürülebilirliği ön plana 
çıkaran yenilik, başkalaşım ve farkındalık olarak adlandırılmaktadır. Çevre dostu yenilikçilik olarak tanımlamak 
mümkündür. Leenders ve Chandra (2013) yeşil inovasyonun (green innovation) inovasyon ve çevresel 
yönetim olmak üzere iki temel kavrama dayandığını ifade etmişler ve yeşil inovasyonu yeni teknolojilerin 
geliştirilmesini de kapsayan enerji tasarrufuna, kirliğin önlenmesine, atıkların geri dönüşümüne ve eko-verimli 
tasarımlara odaklanan ürün ve süreç inovasyonu olarak tanımlamışlardır [2].

Chen vd. (2006) yeşil inovasyonu “Enerji tasarrufu, kirlilik önleme, atık geri dönüşümü, yeşil ürün tasarımını 
kapsayan yeşil ürün veya süreçlerle ilgili donanımsal veya yazılımsal inovasyonlar veya kurumsal çevre 
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yönetimi” olarak tanımlamışlardır [3]. Bu tanıma göre yeşil inovasyonun yeşil ürün inovasyonu, yeşil süreç 
inovasyonu ve yeşil yönetimsel inovasyon olmak üzere üç temel kategoriye ayrıldığını söylemek mümkündür.

Mimarlıkta yeşil inovasyon; çevresel tahribat karşında doğanın, iklimsel değişiklikler, buzulların erimesi, 
endemik türlerin yok olması, ekosistemsel bozulmalar gibi bize verdiği cevaplar tüketim toplumunun 
farkındalığı oluşturulmazsa doğanın absorbe edemeyeceği bir hal alacaktır. Doğal tolerans aralığının oldukça 
azaldığı günümüzde bireysel etkilerden çok üretim yapan büyük firmaların toplumsal örgütlerin tasarımcılara 
düşen rol oldukça fazladır. Bireysel değil çoğunluklu bakış açısı geliştirmek ve bu otoriteler eşliğinde 
tasarımları yönlendirmek geleceğimiz ve insanoğlunun kaliteli bir dünyada yaşamını devam ettirmesinin temel 
şartıdır. Yeşil inovasyon sürecinde yalnızca çevresel tahribatı ve olumsuz etkileri azaltmak değil, maliyet, 
insan kullanımı, ergonomi ve toplumsal refah da göz önünde bulundurulmaktadır.

AMAÇ

Teknolojik ve çevresel yenilik anlamına gelen yeşil inovasyonun neredeyse binlerce iş kalemini etkileyen 
mimarlıkta kullanılan detayları incelenerek sürdürülebilirlik kavramının bu alana nasıl yansıdığını görmek adına 
bu çalışma yapılmıştır. Mimaride nasıl tüm kubbeler pantehonun geliştirilmiş ve yenilenmiş birer üst modeli 
ise sanayileşme öncesi kullanılan doğal ve iklimsel verilerle oluşan yöresel mimari ve yerel farkındalıklarda 
bir öncekinden öğrendiğini iyileştirerek gelişmiştir. İnsanoğlu yüzyıllarca güneşle ısınmayı ve aydınlatmayı, 
rüzgarla serinlemeyi, topografyaya göre şekillenmeyi bilmiş ve doğaya uyum sağlayarak yaşantısını devam 
ettirmiştir. Sanayileşme sonrası hızlı ve çarpık kentleşme, orman arazilerinin tahribatı, yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının kullanımının artması ile birlikte insan, kendine yalnızca barınma şartını sağlayacak mekanlara 
yöneltmiştir. M.Ö.600’lerde mısırlıların kullandığı zigguratlarda Babil’in asma bahçelerinde yeşil çatı ve 
bahçeler sıkça kullanılagelmiştir. Bodrumda teras evler karşımıza çıkarken ve teras çatılarında deniz yosunu ile 
karıştırılıp su yalıtımı sağlanan malzemeler geliştirilmiş, Harran’da kubbesel kerpiç ile sıcaktan korunulmuş, 
Petra’da hem suyu tutmak hem de baskını önlemek amacıyla baraj ve sarnıçlar yapılmıştır. Sürdürülebilirlik 
kavramı ile farkındalığı oluşan çevre sorunları adına mimarlıkta da yeşil çatılar enerji etkin yapı tasarımı suyun 
tasarruflu kullanımı, atık yönetimi, hareketli cephe sistemleri, alternatif taşıyıcı sistem ve malzemeler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

KAPSAM 

Her gün yeni bir yenilikle karşımıza çıkan yeşil mimarlık, kırmızı çizgili malzeme ve kullanımların yerine daha 
güvenilir ve konforlu ürünler sunmaya devam etmektedir. Yeşil inovasyonla birlikte karşımıza sertifikasyon 
sistemlerini çıkaran dünya ile yönetimsel ve geri dönüşümle ilgili verilere sahip olabiliypruz. Sertifikasyon 
sistemlerinin incelediği alt başlıklarla ilgili kavramsal tanımlar ve örnekler verilmek istenmektedir. Bu çalışma 
son sistemdeki cephe, çatı, malzeme ve yapım sistemlerini mali boyutta inceleyerek on yıllık değerlendirme 
sonuçlarını ve kazançlarını ortaya koymak için hazırlanmıştır.

BULGULAR 

Yeni mimari formları, yüzyıllardan beri biriken yeniliklerin sonucudur. Endüstri devrimi, teknoloji ve mimarlık 
arasındaki ilişkiyi çarpıcı biçimde değiştiren bir dönüm noktasıdır. Yeni teknolojiler, toplum üzerinde devam 
eden bir etkiye sahip daha büyük yeniliklere izin vermekle beraber mimariyi ve formu uyum sağlamaya 
zorlamıştır. 20. yüzyıl boyunca üstel sanayi artışı teknolojinin mimarlık üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu 
ilişki günümüzde daha da önem kazanmaktadır, çünkü geçmiş eylemlerimizin sonuçlarının üstesinden gelmek 
için sürdürülebilir çözümler uygulamaya çalışılmaktadır. Tasarım ve mimarlığın rolü tamamlayıcı değil, çok 
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önemli ve hayatidir. Mimarlık insanlığa unuttuğu değerleri yeniden hatırlatıp hayatına entegre edecek önemli 
bir anahtardır.

Mimarlıkta da malzemenin “yeniden kullanabilirliği” ile “geri kazanımı” mevcut kaynakların tükenme tehlikesi 
ile karşı karşıya kalınması ve buna bağlı olarak gelişen sürdürülebilirlik hareketi ile birlikte günümüzde daha 
fazla önemsenen bir konu haline gelmiştir. Mimarlıkta kullanılan atık malzemeler seramik, tuğla gibi inşaat 
atıkları mevcut yapı elamanları olabildiği gibi [4] plastik, pet şişe, cam şişe, kâğıt bardak, palet, araba lastiği, 
konteyner gibi yapı dışı elamanlar da olabilmektedir.

Mimarlıkta yeşil inovasyon ve sürdürülebilirlikle beraber farkındalıkların oluşması, sertifikasyon sistemlerinin 
tasarımcıları teşvik ederek yapıları derecelendirmeleriyle bütünleşik yapı tasarımına geçilmiş, simülasyon 
araçlarının kullanımıyla yapım öncesi hesapların ve maliyetlerin öngörülebilir olması sağlanmıştır. Yapı 
tasarımında aşağıdaki kriterler doğrultusunda tasarımlar şekillendirilmiştir.

1. Binanın çevresiyle uyumu

2. Enerji verimi

3. Bina yapımında kullanılan malzeme verimi

4. Su verimi

5. Kullanıcı sağlığı ve güvenliği

6. Satın alınabilirlik [4]

Bina çevresiyle uyum; binanın yerleşeceği arsanın topografik, iklimsel özellikleri, toprak ve su verimi, doğal 
şartlarının; jeotermal potansiyeli, güneş açısı, rüzgar etütlerinin doğru analizi ile malzeme yapım ve yönlenme 
tercihlerinin doğru yapılması durumudur. Endemik ve yerel bitki örtüsüne, mevcut dokuya zarar vermeden 
konumlandırılan yapı çevresiyle birlikte doğal yaşamın içerisine karışmalıdır.

Resim-1: Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi – 2008 San Francisco / ABD

Renzo Piano; San Francisco’nun topografik yapısını, özelliklerini, çatıda inişli-çıkışlı dik kubbeleşmiş yapılar 
ile bütünleştirerek yeşil dokuyla doğal görüntüye uyum sağlamasını istemiştir. Biri planetaryumda, diğeri 
yağmur ormanı sergi alanında bulunan kubbelerin üzerinde yuvarlak açılıp kapanabilen tavan pencereleri ile 
müzenin içinde doğal hava sirkülasyonu sağlanmış ve iç hava kalitesi artırılmak istenmiştir. Kubbelerin birleşme 
noktasında yaklaşık 7.5 milyon m3 yağmur suyu toplanarak yeşil çatının sulanmasında kullanılmış ve %70 su 
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tasarrufu sağlanmıştır. Termal iç izolasyona sahip olan bina, bitki ve bakterilerce ayrıştırılabilen güçlendirilmiş 
ve hızla yenilenebilir hindistan cevizi elyafı sayesinde bitkiler için büyüme ve suyun biriktirilmesine yardımcı 
olurken binanın ısı korunumunu, yapay klimalandırmaya ihtiyaç duymadan sağlamaktadır. Ayrıca çatının 
transparan kanopisini yerleştirilmiş fotovoltaik paneller ile elektrik ihtiyacının %5’i karşılanmaktadır.

Enerjinin verimi; enerji etkin yapı tasarımı, mimari tasarım sürecinde iklim, yön ve hakim rüzgar gibi değişken 
fiziksel çevre verilerinden yararlanarak, enerjiyi etkin ve verimli kullanmaya yönelik tasarım yapılması olarak 
tanımlanabilir. Enerji etkin yapı tasarımı, yapıya uygun aktif ve pasif denetim olanaklarının yaratılarak, ısıtma, 
soğutma, havalandırma, doğal aydınlatma konularında yapı performansını arttırmaya ve enerji korunumu 
sağlamaya yönelik denetim sağlanması, tasarım ölçütlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda mimari tasarımlar 
yapılmasını gerektirir [5]. 

Resim-2 : Pixel – 2010 Melbourne / Avustralya

Studio 505 tarafından tasarlanan yapı elektrik ve suyu kendisi üreten, Avustralya’nın ilk karbon nötr ofis 
binasıdır. Yapımında kullanılan malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemleri içinde bulunan karbonun 
dengelenmesini sağlar. Renkli cepheleri sabit gölgeleme panjurlu, çift camlı; pencere, duvarlar ve güneş 
paneliyle gölgeleme oluşturan bir ekoklimatik sisteme sahiptir. Isı ve ışık kontrolü için piksellenmiş cephe 
panelleri kullanımı, çift camlı pencereler, gün ışığı ve doğal havalandırma içeren, enerji ihtiyacını en aza 
indiren yapı performansına sahiptir. Piksel cephenin iç mekandaki hava sirkülasyonunu sağlamak üzere gece 
saatlerinde otomatik olarak açılan akıllı pencere teknolojisi, çalışma alanında %100 temiz hava sağlamaktadır.

Bina yapımında kullanılan malzeme verimi; malzeme ve kaynak kullanımı konusunun amacı çevre dostu ve 
yerel malzeme kullanımını teşvik etmektir. Yapı malzemeleri üretim süreçlerinde ve yaşamları boyunca enerji 
israfı, çevre kirliliği ve kaynak tüketimi gibi birçok olumsuz çevresel etki oluşturmaktadır. Binanın inşaat 
sürecinden kaynaklanan etkileri azaltmanın yanı sıra malzeme üretiminde de çevresel etkilerin azaltılması 
gerekmektedir. [6]

İnşaat yıkım ve yapı analizi ile ilgili malzeme yönetimi, yerel malzeme kullanılması, kullanım ömrü bittikten 
sonra geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler seçilmesi, katı atık yönetiminin yapılması, 
insan sağlığı açısından kırmızı çizgili, kimyasal malzemelerden uzak durularak yeşil, nefes alabilen ve konfor 
sağlayan malzeme seçimi sürdürülebilir mimarlık açısından oldukça önemlidir.
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Tablo-1 : Üretim enerjisi düşük malzeme seçimi

Resim-3 : 2023 yılında bitmesi planlanan River Beech Tower ahşap gökdelen

Geleneksel yapılarda kullanılan ahşap, inovasyonla yeniden yorumlanıp şekil değiştirerek pek çok alanda 
konforlu kullanım sağlamıştır. Cross - Laminated - Timber (CLT) yani Çarpaz Lamine Ahşap olarak 
isimlendirilen bu kontroplak, farklı tür ağaçlardan alınan kerestelerin birleşimiyle oluşmuş olup sağlamlık 
yönünden çeliğe meydan okumakla beraber, hafif, yeşil ve nefes alabilen malzeme olması açısından ergonomi 
sağlamaktadır.

Suyun etkin kullanımı; yaşamsal döngünün temeli olan temiz su kaynakları hızla tükenmektedir. Sürdürülebilir 
su kullanımı için suyun tasarrufu, geri dönüşümü ve etkin kullanımı hayli önem taşımaktadır. Mimaride gri 
suların direkt yahut arıtılarak kullanılmaları için gri atık su yönetimleri geliştirilmiş, yağmur suyu toplama 
depoları ile bahçe sulama ve az kirli suların geri dönüşümü sağlanmak istenmiştir [7].

Tablo-2 : Günlük Evsel Tüketim Tablosu ve Gri Su Geri Kazanım Sisteminin Kurulum Şeması

Gri su, evlerde kullanılan şebeke suyunun kimyasallarla kirlenmesiyle oluşmaktadır. Gri su içeriği yaşam 
standardına, sosyal ve kültürel alışkanlıklara, evde yaşayan insan sayısına ve evde kullanılan kimyasallara 
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bağlı olarak değişmektedir. Suda kirliliğe neden olan kirletici maddeler, oluşan kirlilik, kullanılan kişisel 
hijyen ürünlerinin, deterjanların bir sonucudur. 

WC’lerde düşük su tüketimli sifonlar, lavabolarda sensörlü bataryalar kullanmak, ısıtma ve soğutma da 
kullanım noktaları belirlemek, bahçe sulamada mikro sulama sistemli fıskiyeler kullanmak, sensörlü ve zaman 
ayarlı hortum başlıkları, uygun yerlerde damlama yahut otomatik sulama sistemleri kullanımı suyun verimli 
kullanımı açısından önemlidir.

Kullanıcı sağlığı ve güvenliği; tasarıma başlarken yapı kimyasalları ile hava kirliliğine sebep olacak, 
yenilenemeyen enerji kaynaklı, gaz ve petrol türevi ya da ağır kimyasal içeren malzemelerden uzak durmak, 
kaynak ve enerji verimliliğini arttıran malzemelerle havalandırmada uygun filtreleme, ısıtma ve soğutma 
sistemleri kullanmak, nem direnci olan, mikrobiyal büyümeye karşı dirençli ve nanoteknolojik malzemeler 
seçilmelidir. Güvenlik açısından yangın korunumu, su izolasyonu, bağıl nem tutucu, ısı yalıtımlı yeşil 
malzemeler tasarıma yön vermelidir.

Satın alınabilirlik; bir yapının yeşil inovasyonundan bahsedebilmek için satılabilir olması, pazara girmeye 
uygunluğu, seri üretimi ve kullanımı önemlidir. Sürdürülebilir yapılar alanında faaliyet gösteren kurum ve 
şirketler tarafından, yeşil binaların kuruluş aşamasında geleneksel binalardan daha maliyetli olabileceği fakat 
bina kullanımı sürecinde, düşük işletim giderlerinin bu maliyeti karşıladığı söylenmektedir. Yeşil binaların 
önemi anlaşıldıkça satılabilirliği de artmaktadır. İlk yapım maliyetinin %10-20 arasında artış gösterdiği 
söylenen yeşil binaların, enerji tasarrufunda %50-70’e varan kazanç sağladığı bilinmektedir. Uzun dönemde 
yeşil binaların işletme maliyetleri oldukça düşüktür [4].

Son yıllarda kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üreten, suyunu verimli, geri dönüşümlü ve enerjisini 
etkin kullanabilen, sıfır karbon salınımlı, atık üretmeyen, enerji tüketmeyen ve otomasyon sistemleri ile 
yönetilebilir, iklimsel değişikliklere ve çevreye ayak uydurabilen yeşil binalar tasarlanmaya başlanmıştır.

SONUÇ

Doğayla uyumlu, sürdürülebilir, yeşil tasarım yapılırken, iklimsel ve topografik verilerin analizi, güneş, 
rüzgar, su kaynaklarının etütlerinin yapılması, gölge boyu, hâkim rüzgar yönü, jeotermal hesaplar, kaynak ve 
şebeke suyu verileriyle birlikte geniş malzeme olanakları, yerinde ve özgün yapı detayları tasarımcıya esneklik 
sağlamaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak elektrik üretimi, inovatif malzemelerle inşa edilen aktif ve 
pasif dış cephe kabukları ile ekoklimatik yapı tasarımlarına geçilmesi, ekstra soğutma – ısıtma yüklerinin 
azaltılarak, sera gazı etkisi yaratan ve iklimsel değişikliklere sebep olan atıkların azaltılması ve mekânsal hava 
kalitesinin arttırılması, gri atık suların geri dönüşümü, yağmur sularının aktif olarak kullanılması, teknolojiyle 
birlikte insanoğlunun ergonomik, konforlu, yönetilebilir ve sağlıklı kullanımına uygun olarak çevreye uyumlu, 
yöresel mimariyi bozmayan, yerel malzemeler kullanan yapı tasarımı sürecine geçilmiştir.
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50.000 TON KALDIRMA KAPASİTELİ YÜZER HAVUZUN DENİZE  
İNDİRİLİŞİNİN ELE ALINMASI

Burak Galip ANIK1, Şükrü EREN1, Görkem KANPARA1, Serap ÖZHAN DOĞAN1 

1TERSAN Tersanecilik San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Yalova / Türkiye
Öz: Deniz yapılarının karada imalatları yapıldıktan sonra denize indirilmesi gemi inşa sanayisi için her zaman 
son derece önemli bir konu olmuştur. Sektörde, geçmişten günümüze kadar denize indirme operasyonlarında 
birçok yöntem uygulanmıştır. Son yıllarda Çin’de geliştirilmiş olan balon ile indirme metodu düşük yatırım 
maliyeti ile küçük/büyük demeden birçok yapı için uygulanmaktadır. Gemi inşa indirmelerinde bu yöntemin 
uygulanışı, balonların belli bir sisteme göre yapının altına yerleştirerek, yapı tamamen balonların üstüne 
oturtulur. Sonrasında ilk hareket verilerek veya eğimli kızak kullanılarak denize iniş işlemi gerçekleştirilir. 
Balonla indirme metodunda balonların çok aksi bir durum olmadıkça tekrar tekrar kullanılabilme özelliğinin 
olması önemli etkenlerden biridir ve başka yapı iniş çalışmalarda maliyeti bu bakımdan da düşürmektedir. 
Bu çalışmada; Tersan Tersanesinin Ar-Ge Merkezi projelerinden olan 50.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer 
havuzun iki eşit parça halinde balonla denize indirme operasyonunun ilk parçadaki uygulanan uygulamaları ve 
iniş operasyonu incelenmiştir. Bu kapsamda kullanılan balonların teknik özellikleri, sayıları, yerleştirmeleri, 
kullanılacak takaryaların sayısı, yapısı, hacmi ve tüm bu gerekliliklerin aynı zamanda uygulama metotlara yer 
verilmiştir. Ayrıca havuz bağlantı detayları, denize iniş öncesi yapılacak çalışmalara ve iniş esnasında yapılan 
operasyon basamakları detaylı incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde; denize balonla indirme metodunun çok 
büyük tonajlı yapıların denize indirilişinde alternatif, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir bir metot olduğu 
görüldü. Zaman ve maliyet bakımından daha uygun olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Denize İndirme, Balonla İndirme Yöntemi, Yüzer Havuz

1. Giriş

Denize indirme işlemlerinin dünyadaki tüm tersanelerde ve armatör firmalarda ayrı bir yeri, önemi vardır 
(İlkay, 2006). Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerle beraber, gemi inşaatı sektöründe klasik denize indirme 
yöntemleri yanında yeni bir yöntem olan balonla denize indirme yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. İlk 
olarak Çin’de Xiao Qinghe tersanesinde 20 Ocak 1981 tarihinde kullanılarak uygulanmaya başlanmıştır. Sun 
Juxiang adlı kadın mucit tarafından geliştirilen, oldukça ekonomik ve güvenli bir denize indirme yöntemi olan 
bu teknolojinin temel malzemesi balonlardır. Bu balonların yapısının ve teknik özelliklerinin iyi bilinmesi 
oldukça önemlidir. Bir diğer husus denize iniş aşamalarında uyulması gereken kuralların ve standartların iyi 
anlaşılması güvenli iniş için hayati öneme sahiptir (ISO, 2011).  Balonla denize indirme yönteminde gerekli 
kuralların ve standartların sağlanması, havuz ve balon hazırlıklarının en iyi şekilde tamamlanması güvenli 
bir iniş açısından da son derece önemlidir. Ayrıca balonlar yüzer havuzların denize indirilmesinin yanı sıra; 
gemi inişi, ağır nakliye, deniz kurtarma vb. içinde kullanılmaktadır [ISO 17682:2011]. Balonla denize indirme 
yönetimi, deniz yapılarının en kısa sürede ve güvenli olarak denize indirilme olanağı sağlayan bir yöntemdir. 
Dolayısıyla, bu teknolojik gelişme gelecek yıllarda daha da yaygınlaşarak tersanelere ekonomik anlamda 
faydalar sağlayacaktır (Hakan, 2008).

Balonlar; iki konik başlı ve bir uçta sızdırmaz hava girişi kiti diğer uçta balonu çekmek için kullanılan 
döner hava sızdırmaz uçlu kulak olan, uzun silindir şeklinde iç ve dış kauçuk tabanları olan ağır hizmet tipi 
sentetik kord katmanlarından oluşmaktadır.  Teknik detayda; 1,5m =4,92ft çapa sahip, balon başına 0,13Mpa 
(18.85psi) basınç dayanımlı, 6 kord katmanlı, 0,9m çalışma yüksekliği için birim boya düşen taşıma kapasitesi 
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13,73(ton/m), 0,8m çalışma yüksekliği için birim başına taşıma kapasitesi 16,02(ton/m)’ dir (ISO 14409 
standart).  Standart balon yapısı Şekil-1’de paylaşılmıştır.

Şekil 1. Standart Balon Yapısı

D :  Balon çapı

L :  Etki yaratan balon uzunluğu

LOA :  Balon tam boyu

2. İniş Hazırlık Çalışmaları

Çalışma konusu olan yüzer havuz; toplamda 15.000 ton ağırlığında 263 metre uzunluğa ve 60,9 metre genişliğe 
sahiptir. Balonla yüzer havuzun denize indirme işlemi iki eşit parça halinde yapılmıştır. Çalışma kapsamında 
indirme operasyonunda incelenen birinci parça Şekil- 2’ de paylaşılmıştır.

Şekil -2. Yüzer Havuz Birinci Parça

Bir yüzer havuzu balonla denize indirme işlemi için öncelikle eğimi düşük olan kızaklara gereksinim duyulur. 
Kızağın, deniz ile buluştuğu son 10 metrede beton ile zemin iyileştirilmesi yapıldı. Denizle birleştikten sonraki 
26 metresinde ise jet grout zemin iyileştirilmesi yapıldı ve özel yapılı prekast beton uygulaması kullanıldı. 
Yüzer havuzun blok imalatının bitmesinin ardından, %2 eğime sahip kızak üzerine taşındı ve sistematik olarak 
dizilen takaryalara oturtularak montajı tamamlandı. Toplamda 433 adet beton taş kullanılmıştır. Bunların 366 
adeti takoz takaryalı, 67 adeti ise kum takaryalıdır. Takarya yapısı Şekil-3’te paylaşılmıştır.
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Şekil -3. Takaryaların Teknik Bilgileri

Sistematik olarak takaryaların üzerine oturtulan yüzer havuzun üstten görünüşü Şekil-4’te teknik resimde 
paylaşılmıştır.

Şekil- 4. Takaryaların Yüzer Havuz Altındaki Dizilimi

2.1. Havuz İniş Bağlama Detayları

Yüzer havuzun altına balonları yerleştirmeden önce havuz takaryaların üzerindeyken bağlama çalışmasının 
yapılması gerektiğinden; havuzun başından yaklaşık 20 metre ötesine sancak ve iskele olmak üzere 290 ton 
geçici ağırlıklar yerleştirildi. Yerleştirilen ağırlığın mapasına; 7 dilli ve her biri ∅22x8metre çelik halatlı 
palanga sistemi (PL1) 75 ton SWL kilit (KL1) vasıtası ile bağlantısı yapıldı [ISO 2408 Genel amaçlı çelik 
halatlar minimum gereksinimler]. Bu bağlantıya ∅64mmx6 metre (HL2) çelik halat ve sonrasında iki adet 
ardı ardına olacak şekilde ∅64x15 metre (HL1) çelik halat bağlantıları 75 ton SWL kilitler (KL1) vasıtası ile 
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yapıldı. Bu havuz iniş bağlantısı yüzer havuzun 2.part kısmındaki mapalara 75 ton SWL kilit (KL1) yardımı 
ile sabitlendi. Kullanılan malzeme listesi Tablo-1’de paylaşılmıştır.

Tablo- 1. Bağlama Malzeme Listesi

Havuzun sabitleme işlemi tamamlanmış oldu ve bu durum Şekil-5’te paylaşılmıştır. Havuzun denize 
indirilmesinde ilk hareket, balonların şişirilmesinden sonra yükü yüklenen halatların patlatılması ile 
gerçekleştirildi. Havuzun inişine ilişkin teknik resim Şekil-5’te paylaşılmıştır.

Şekil- 5. Havuz İniş Bağlantısı

2.2. Denize İniş Öncesi Yapılan Hazırlıklar

Denize indirme işlemi hazırlıklarının tamamlanması ve güvenli bir şekilde denize indirilmesi için aşağıdaki 
hazırlıkların tamamlanmış olması gereklidir.

 Su hattının altında kalan alanlar için tüm çalışmalar (Boya işlemleri, su hattı altındaki mühendislik 
çalışmaları, açıklıklara monte edilecek ekipmanlar, vanalar) tamamlanmış olmalıdır.

 Yüzer havuzun balon ile temas ettiği yüzeyde kesinlikle çapak, kaynak artıkları ve benzeri pürüzlülük 
bulunmaması gerekmektedir.

 Bütün kaynak kontrolleri ve sızdırmazlık testleri yapılmış olmalıdır.

 Kızak yüzeyi üzerinde balonlara zarar verebilecek inşaat demirleri, demir parçaları ve sivri beton parçaları 
varsa temizlenmelidir.

 Kızak yolu, yatay yönde pürüzsüz ve yük taşıma kapasitesinin ise uniform olması gerekmektedir.

 Havuz iniş yolu, sıkıştırılmış kum zemin ya da beton zemin vb. olmalıdır. Zeminin dayanma kapasitesi en 
az balonların çalışma basıncının iki katı olmalıdır.

 Kızak yolu, deniz içinde de belli bir mesafe devam etmelidir.
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 Havuz altında, vinç rayları gibi kaldırılamayacak tipte yapılar varsa bu alanlar çakıl ile doldurularak 
balonların rahat dönmesi sağlanmalıdır.

 Balonlar yerleştirilmeye başlamadan önce kompresör vanalarının havuz çevresi boyunca (gerekli durumda 
havası indirilen balonun acil olarak şişirilmesi için) yerleştirilmelidir. 

 Havuz sancak ve iskele tarafına, balonlar şişirildikten sonra havuzu tutmak için kaynatılan mapaların 
montaj ve kaynağının sağlam olduğuna dikkat edilmeli, gerekirse mapa kaynaklarının UT’sinin bakılmasına 
dikkat edilmelidir.

 Mapalara bağlanacak halatların yeni kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

 Takaryalar havuz altından çekilirken takarya yerleri gözden geçirilmeli, herhangi bir çapakla karşılaşılırsa 
taş motoru ile temizlenmelidir (Hakan,  2008), (Hakan, 2010).

2.3. İnişte Yapılan Çalışmalar

Hesaplamalar sonucunda balon ile yüzer havuzu denize indirme işleminde kullanılacak balonlar Qingdao 
Florescence Co. Ltd. adlı Çinli şirketten tedarik edildi. Sayısı ve uzunlukları belirlenen balonlara ait teknik 
veriler Tablo-2’de paylaşılmıştır.

Tablo- 2. Balonların Teknik ve Adet Bilgileri

Balonlara ait tipik bağlantı modeli Şekil-6’da paylaşılmıştır.

Şekil-6: Balonlara ait bağlantı şekli

Balon ve Takaryaların oluşturduğu düzenek Şekil-7’da paylaşılmıştır.
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Şekil -7. Balonların ve Takaryaların Dizilimi

Denize iniş için gerçekleştirilen çalışmalar operasyon aşamasına göre aşağıda paylaşılmıştır. 

I. Operasyon:

2, 4, 6, 8, 20, 21, 23, 35, 46, 48 sıra nolu takaryalar söküldü.

II. Operasyon:

Çıkarılan takaryalardan açılan alana 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 balon 
sıra nolu takımlar sürüldü.

III. Operasyon:

1 ve 2 kollektörlere bağlı alandaki takaryalardan yükü alacak şekilde, kontrollü olarak (Tablo-3’e göre) 
balonlar şişirildi. Sonrasında; 1 ve 2 kollektörlere bağlı alanda bulunan 1, 9, 12, 14, 17, 18 sıra nolu takaryalar 
söküldü. Bu opersyon sırasında en son; 1 ve 2 kollektörlere bağlı alandaki sürülemeyen 2, 4 ve 13 balon sıra 
nolu takımların altına sürüldü ve şişirildi.

Tablo 3. Takaryaları Çıkarılmasında Uygulanacak Balon Basınç Değerleri

*Balonların tarife göre şişirilmesi (Tüm balonların 950 mm yüksekliği için)

IV. Operasyon:

İlk olarak; 1 ve 2 kollektörlere bağlı alandaki yük, şişirilen balon ve taşlara eşit olarak paylaştırıldı. 3 ve 
4 kollektörlere bağlı alandaki takaryalardan yükü alacak şekilde, kontrollü olarak (Tablo 3’e göre) balonlar 
şişirildi. 3 ve 4 kollektördeki 27, 30, 36, 38, 39, 40, 45, 47, 48 sıra nolu takaryalar söküldü. Ve son olarak; 3 
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ve 4 kollektörlere bağlı alandaki sürülemeyen 14, 16, 22,  26, 29 balon sıra nolu takımların altına sürüldü ve 
şişirildi.

V. Operasyon:

3 ve 4 kollektörlere bağlı alandaki yük şişirilmiş balon ve taşlara eşit olarak paylaştırıldı. 1 ve 2 kollektorlere 
bağlı alandaki takaryalardan yükü alacak şekilde, kontrollü olarak (Tablo 3’e göre) balonlar şişirildi. Son 
olarak; 1 ve 2 kollektörlere bağlı alanlardan 5, 10, 15, 16 sıra nolu takaryalar söküldü.

VI. Operasyon:

1 ve 2 kollektörlere bağlı alandaki yük şişirilmiş balon ve taşlara eşit olarak paylaştırıldı. 3 ve 4 kollektorlere 
bağlı alandaki takaryalardan yükü alacak şekilde, kontrollü olarak (Tablo 3’e göre) balonlar şişirildi. Sonrasında; 
3 ve 4 kollektörlere bağlı alanlardan 24, 25, 32, 41, 42, 43 sıra nolu takaryalar söküldü.

VII.  Operasyon:

3 ve 4 kollektörlere bağlı alandaki yük şişirilmiş balon ve taşlara eşit olarak paylaştırıldı. 1 ve 2 kollektorlere 
bağlı alandaki takaryalardan yükü alacak şekilde,  kontrollü olarak (Tablo 3’e göre) balonlar şişirildi. 1 ve 2 
kollektörlere bağlı alanlardan 3, 6, 7, 11, 13, 19 sıra nolu takaryalar söküldü. En son; 1 ve 2 kollektörlere bağlı 
balonlar (Tablo 4’e göre) şişirildi. 

Tablo-4. Yüzer Havuz Balon İniş Değerleri

*Balonların tarife göre şişirilmesi (Tüm balonların 800 mm yüksekliği için)

VIII.  Operasyon:

3 ve 4 kollektörlere bağlı alandan 22, 26, 28, 29, 31, 34, 37, 44 sıra nolu takaryalar söküldü.

Üstten ve yandan havuz inişe ait çizimler Şekil-8 ve Şekil-9’de paylaşılmıştır.
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Şekil -8. Havuz İniş Durumu (Üst)

Şekil -9. Havuz İniş Durumu (Yan)

İniş işlemi için tüm balonlar Tablo 4’e göre iniş basıncına getirildi [CB/T 3837-1998].Yan taraflarından halatla 
bağlı olan havuz balonlar üzerine oturduktan sonra yük, sadece halatlara bindi. İniş öncesi çevre güvenliği 
alındıktan sonra, yan taraftaki halatlar patlatılarak havuzun denize inişi başlatıldı. Yüzer havuz, suya doğru 
ilerledikçe altında tekerlek gibi dönen balonlar da ilerleme gösterdi. Havuz tamamıyla suya girdiğinde ise 
balonların yaklaşık yarısı karada diğer yarısı ise havuz ile beraber suya girmiş oldu. Böylelikle, yaklaşık 30-
40 saniye arasında denize iniş tamamlandı. Daha sonra, römorkörler havuzu tutarak sabitlenmesini sağlandı. 
Yüzer havuzun balonla indirilişine ait resim Şekil-10’da paylaşılmıştır.
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Şekil -10. Yüzer Havuzun Balonla Denize İndirilişi

Güvenli bir iniş için denize indirme hesapları yapılır. Bu tür hesaplar genellikle tecrübeli ve bu tür hesaplarla 
ilgilenen özel bir tasarım mühendisi tarafından yapılmalı ve defalarca kontrol edilmelidir (Yılmaz, 1993). 
Çünkü, yapılacak küçük bir hata onca emek, prestij ve paranın kaybı anlamına gelmektedir. Bu işlemler 
sonunda gerekli önlemler alınarak denize indirme işlemi tamamlanır. Çalışmaya konu edilen yüzer havuzun 
denize güvenli bir şekilde indirilmesi sağlanmıştır. 

3. Sonuç

Bu büyüklükteki bir yapı büyük eğimli bir kızak ile denize indirilmeye müsait değildir. Üretilen yapı kuru 
havuz veya yüzer havuz ile indirilebilmektedir fakat bu büyüklükteki bir yüzer havuzu indirebilecek kuru veya 
yüzer havuz Türkiye’de mevcut değildir. Bu sebeple çalışılan metot alternatif çözüm olmuştur.

Kullanılan kızağın inşa maliyeti ve tamamlanma süresi daha büyük eğimli kızaklara göre oldukça düşük 
olmuştur. 

Balonla denize indirme yönteminde; zaman ve ekonomik açıdan tasarruf sağlamıştır.

İndirme işleminin hızlı gerçekleşmesiyle, bakım faaliyetlerinden hızlı başlanılması açısından da bir avantaj 
sağlanmıştır.

Bu büyüklükteki bir yüzer havuzu başarılı bir şekilde denize indirilmesi, ulusal ve uluslararası tersaneler için 
kullanılabilirlik için alternatif bir çözüm olmuştur.
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Öz: Günümüzde internet, fiber optik, mobil, uydu haberleşme iletişim ağlarının etkin bir boyutta olması bilgi 
teknolojilerinin bilgisayar teknolojisi ve programlarıyla kullanımını hızla arttırmaktadır. Dolayısıyla paket ya-
zılımlar vasıtasıyla sanal laboratuvarlar oluşturulabilerek, kullanıcılar için zaman ve yer önem teşkil etmeden 
bilgisayar ortamında mühendislik ve teknik uygulamalar mümkün olmakta ve analizler yapılabilmektedir. 
Asenkron motorlar ev cihazlarında ve sanayi alanlarında en yaygın kullanılan elektrik motorlarıdır. Devir sa-
yılarının yük ile çok az değişmesi, daha az bakım gerektirmesi ve daha ucuz olması avantajlarını içermektedir. 
Devir sayıları kutup sayıları veya frekansları değiştirilerek ayarlanabilir. Kutup sayıları değişimiyle kademeli 
yüksek veya düşük devir sayısı sağlanabilir. Sargılarına uygulanan alternatif akımın frekansına bağlı olarak 
döner manyetik alan üretirler. Güç elektroniği tabanlı frekans dönüştürücüler kullanılarak bu motorlarda geniş 
bir hız aralığı elde edilebilmektedir, motor olarak kullanılmalarının yanı sıra jeneratör olarak da çalıştırılabi-
lirler. Literatürde asenkron motor eş değer devresinin çizilmesi ve matematiksel ifadelerinin yaygın olması ve 
kolaylıkla bulunabilmesi benzetiminin yapılabilirliğini artırabilmektedir. Matematiksel modelleme ile gerçek 
bir fiziksel sistem yorumlanabilmekte ve sistem daha karmaşık problemlerle, koşullarla beraber çözümlene-
bilmektedir. Yapılan çalışmada fen bilimleri, finans ve mühendislik alanlarında yaygın bir kullanıma sahip 
MATLAB/Simulink paket programı ile asenkron motorun benzetimi açıklanmakta ve değişik değerde yük 
giriş parametrelerine göre sistemin tork/hız çıkış grafikleri verilmektedir. Bu sayede asenkron motor sisteminin 
daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. 

Abstract: Induction motors are the most widely used electric motors in home appliances and industrial fields. 
It has the advantages that the rate of speed slightly changes with load and, it requires less maintenance and, is 
cheaper. In the literature, drawing the asynchronous motor equivalent circuit and its widespread and easy to 
find mathematical expressions can increase the feasibility of the simulation. A real physical system can be 
interpreted with mathematical modeling and the system can be solved with more complex problems and con-
ditions. In this study, simulation of asynchronous motor is explained with MATLAB package program which 
is widely used in science, finance and engineering fields and output graphics of the system are given according 
to different input parameters. In this way, the asynchronous motor system has been better understood. 

Keywords: Modeling, Simulation, Induction Motor 

GİRİŞ 

Karmaşık yapıdaki fiziksel sistemlerin matematiksel ifadelerinin çıkartılması ve işlemlerin modellemesi mü-
hendislik ve fen bilimlerinde ilgi odağı olan bir konudur (Karakuzu vd. 2017). Burada amaç belirli bir fiziksel 
sistemde veri giriş-çıkış bağlantısını temsil eden ve davranışının anlaşılmasını ve istenilen doğrultuda sonu-
cunu ön görmemizi sağlayan matematiksel modelin elde edilebilmesidir (Erdal vd. 2012). Bilgisayar paket 
programlar sayesiyle modelleme esnek olarak geliştirilebilmekte ve gerçeğine yakın sistem tasarımı mümkün 
olabilmektedir.  Matematiksel modelleme süreci beş basamakta düşünülebilmektedir ve bu süreç problem ana-
liziyle başmaktadır. Burada gerçek durumun formüle edilmesi önem arz etmektedir, matematiksel modelleme 
süreci akış şeması Şekil 1’de görülmektedir (Hıdıroğlu vd 2013). 
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Şekil 1. Matematiksel Modelleme Süreci [3] 

Simülasyon kelime olarak Türkçe’de benzetim, benzerini yapma, taklit etme anlamlarına gelmektedir (Güneş 
vd. 2019). Simülasyon vasıtasıyla fiziksel bir sistemin bilgisayar ortamında uygulaması yapılabilmekte ve sis-
tem parametreleri değiştirilerek modelin tepkisi görülebilmektedir. Simülasyon tekniği günümüzde mühendis-
lik, fen, finans ve sağlık alanlarında uygulanabilmektedir. Dolayısıyla laboratuvar ortamına bağımlı olmadan 
kullanım esnekliği sunulmaktadır. Matlab/Simulink günümüzde mühendislik alanında yaygın kullanılan ben-
zetim ortamı sunan bir programdır. 

Yapılan çalışmada elektrik mühendisliğinde yaygın kullanım alanına sahip Asenkron Motor benzetimi simu-
link ortamında yapılarak çeşitli giriş yük parametrelerine göre çıkış gücü veren bir model oluşturulmuştur. 

Materyal 

Simulink yazılımı kütüphanesi içerisinde matematiksel ifadelere göre oluşturulmuş bloklar bulunmaktadır ve 
bu bloklar seçilerek veya sürüklenerek kullanılabilmektedir.  Ayrıca kullanıcılar blokları birleştirerek kendi 
bloklarını tasarlayabilme imkanına sahip olabilmektedir. Şekil 2’de Matlab/Simulink penceresi görülmektedir. 
Simülasyon kütüphanesinde kullanacağımız bloğu seçip çalışma alanına sürükleyebiliriz. Bloklar arasında 
bağlantı mouse tıklanarak yapılabilmektedir, sistem bloklar arası bağlantı yapılıp tamamlandığında çalıştırma 
butonu tıklanarak benzetim aktif hale getirilebilmektedir. 

  

Şekil 2. Matlab/Simulink pencereleri 

Asenkron motorlar genel olarak Rotor ve Stator olmak üzere 2 kısımdan meydana gelmektedir, stator kısmı 
sabit olup burada döner manyetik alan oluşur, rotor ise hareketlidir ve milinden mekanik güç alınır. Şekil 3’te 
asenkron motor yapısı görülmektedir. 

Problemin 
Analizi 

Matematikselleştirme Modelin 
Çözümü 

Modelin 
Doğrulanması 

Sonuçların 
Yorumlanması 
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Problemin 
Analizi 

Matematikselleştirme Modelin 
Çözümü 

Modelin 
Doğrulanması 

Sonuçların 
Yorumlanması  

Şekil 3. Asenkron Motor Yapısı (Demir vd. 2018). 

Asenkron motorlarda stator devir sayısı (ns) rotor devir sayısına (nr) eşit değildir ve bu yüzden kayma (S) 
meydana gelir, kayma ifadesi eşitlik 1’de verilmektedir. 

 

  𝑆𝑆 = 𝑛𝑛𝑠𝑠−𝑛𝑛𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑠𝑠

                                                                                                                                             (1) 

Asenkron Motorun Simulinkte Modellenmesi 

Simulink tarayıcısına asenkron motor yazıldığında motora ait bloklar Şekil 2’de görüldüğü gibi malzeme ku-
tusundan çıkmaktadır. Buradan model seçilip çalışma alanına getirilip çift tıklandığında Şekil 4’te görüldüğü 
gibi değişik motor yapıları listelenmektedir. Buradan rotor türünü sincap kafesli, motor gücünü 10 HP (Beygir 
gücü) veya 7.5 kW seçebiliriz. 

 

 

Şekil 4. Simulinkten Asenkron Motor Modelinin Belirlenmesi 
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Şekil 4’te görülen motor modelleri seçimi dışında, parametre sekmesinden asenkron motor elektriksel güç, 
voltaj, frekans, rezistans, endüktans değerlerini klavyeden girerek istediğimiz asenkron motor modelini oluş-
turabiliriz. Parametre sekmesinden seçtiğimiz 10 HP motorun tam ve yarım yükte çalışması için hesaplama 
yapacak olursak: 

 

Pçıkış = 10hpx746 = 7460 W                                                                                                 (2) 

 

𝑤𝑤 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
60 = 2𝑥𝑥3.14𝑥𝑥1440

60 = 150.72 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                                                                              (3) 

 

𝑇𝑇 = 𝑃𝑃ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş
𝑤𝑤 = 7460

150.72 = 49.49 𝑁𝑁. 𝑚𝑚                                                                                             (4) 

 
𝑇𝑇
2 = 24.745 𝑁𝑁. 𝑚𝑚                                                                                                                      (5) 

 

Sırasıyla aktif güç, devir, tam ve yarım yük tork değerlerini elde ederiz. 

Bulgular 

Simulink kütüphanesinden elde ettiğimiz tork değerlerini girmek ve bu değerlerin hangi zaman değerinde aktif 
olacağını belirlemek için step bloğu, tork değerlerini arttırmak ve azaltmak için sum(toplam) bloğu, sayısal 
değerleri görmek için display bloğu, grafik değerleri görmek için scope bloğu, motora gerilim uygulamak için 
voltage source bloğu, motor çıkışındaki parametreleri görmek için bus selector blokları seçilerek ara bağlantı-
lar fare tıklanıp bağlantılar sürüklenerek bloklar birbirleriyle irtibatlandırılarak devre modeli şekil 5’te görül-
düğü oluşturulur. 

 

Şekil 5. Asenkron Motor Modelinin tam ve yarım yükte modellenmesi 

Sistem modellenmesi tamamlandıktan sonra simulink penceresindeki çalıştırma butonu tıklanarak aktif yapıl-
dığında Şekil 5’te görüldüğü gibi hız ve tork eğrileri alınabilmektedir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan araştırmada, matematiksel hesaplamaları yapılan asenkron motorun, simulink ortamında oluşturul-
ması ve çalıştırılması açıklanmaktadır. Seçilen 10 HP motorun tam ve yarım yük için tork değerleri hesapla-
narak, bu değerler istediğimiz zaman aralıklarında motor girişine uygulanabilmektedir. Giriş parametreleri ise 
istenilen yüzdeliklere göre belirlenerek sistem daha detaylı görülebilir. Elde edilen grafikler ve değerler ince-
lendiğinde motor davranışı hakkında yorum yapılabilmektedir. Bu sayede mühendislik eğitiminde sistem mo-
dellemesi ve araştırmacılara asenkron motor sistem tasarımı konusunda kolaylık sağlanmıştır. 
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SOSYAL KONUTLARIN ENERJİ YENİLENMESİNDE KAYNAK GELİŞTİRİLMESİ

Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Bu çalışma çok aileli konutların yenilenmesine, özellikle de 1950-1970 arası sosyal konutların yenilenme-
sine odaklanmaktadır. Ülkede tahmini 600.000 sosyal konut birimi bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı 
1979’da ulusal bina yönetmelikleri dikkate değer ölçüde sıkılaştırılmadan inşa edilmiştir. Bu nedenle, bu özel 
tipolojiye değinerek inşaat sektöründeki toplam enerji tüketimini azaltmak için belirlenmiş bir potansiyel var-
dır. Enerji optimizasyonu ihtiyacı, sosyal konut stokunun güncellenmesi için yaygın bir ihtiyaç ile örtüşüyor. 
Peki, “enerji yenilemesi” ile ne demek istiyoruz? Konu son yıllarda iklim değişikliğine genel odaklanılması 
nedeniyle büyük ilgi gördü (Havelund 2011: 8) ve çeşitli anlamları kapsıyor. Bu, sosyal konutların enerji yeni-
lemesinde yer alan tipik eylemlere de genel bir bakış içeren bu metnin sonraki bölümlerinin konusu olacaktır. 
2010 yılında Yapı Enstitüsü, mevcut bina kütlesinin yenilenmesinin 2050 yılında karbon nötr bir toplumun 
genel hedefine nasıl katkıda bulunabileceğine dair üç senaryo ortaya koydu. Bu tür azalmalar, yapılı çevrenin 
algısını dramatik olarak etkileyecektir (Acre ve Wyckmans 2015) (Maden ve ark.2015) (Hvejsel ve ark.2015). 
Bir örnek, ilave bir mekanik havalandırma sisteminin bir alanın yüksekliğini nasıl etkilediği, dolayısıyla algı-
lanan uzamsallığı ve gün ışığına erişimi potansiyel olarak etkileyebileceği olabilir. Alternatif olarak, eklenen 
bir dış yalıtım katmanının, bir binanın komşularına deneysel tutarlılığını kültür-tarihsel bakış açısından nasıl 
olumsuz etkileyebileceği. Enerji yenilemesinin diğer yolu, fiziksel çevrenin çağdaş konut ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak için yeniden tasarlanabilmesi durumunda yeniden düşünme fırsatı olabilir. Örneğin, termal zarfı 
özel açık alanlara daha iyi erişim sağlayan veya yeniden yalıtım nedeniyle duvarın ek derinliğini kullanarak 
daha samimi pencere nişleri sağlayan bir şekilde değiştirerek.

Anahtar Kelimeler: Konut, Yenileme, Kaynak, Enerji, 
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TELEKOMİNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKABETÇİ PAZAR YAPILANMASINDA SUNDUĞU 
KATMA DEĞER HİZMETLERDEN DİJİTAL MÜZİK YATIRIMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Mihalis (Michael) KUYUCU

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Dijital iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında diğer pek çok sektör gibi müzik sektörü de 
bir değişim sürecine girmiştir. MP3 dosyalarının ücretsiz paylaşımını sağlayan Napster ile başlayan, Steve 
Jobs’un dehası sayesinde iTunes müzik ile ödemeli bir servis haline dönüşen dijital müzik servisleri pek çok 
teknoloji yatırımcısının ilgi odağı olmuştur. İnternet hızlarında yaşanan artık, web 2.0 ile beraber dosyaların 
paylaşımının ve ulaşımının kolaylaşması müzik tüketicisinin müzik ürünlerine dijital platformlar aracılığı ile 
ulaşmasının önünü açmıştır. Napster’ın hukuki nedenlerden dolayı kapatılması ve dijital müzikte korsan mü-
zik paylaşımının önüne geçilmesine yönelik yapılan faaliyetler birincil hedef kitlesi gençler olan müzik ve 
teknolojinin ortak hareket etmesine neden olmuştur. İnternet penetrasyonunun artması, müziğe geçmişte daha 
hızlı ve daha kolay biçimde erişim imkanlarının ortaya çıkması ile birlikte özellikle 2010lu yıllarda dijital 
müzik pazarında büyümeler yaşanmıştır. Ortaya gelinen bu safhada müzik tüketiminin dijital platformlardan 
yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, geleneksel müzik tüketimi olarak adlandırılan Plak – Kaset-  CD gibi fiziki 
materyaller aracılığı ile sunulan müzik ürünlerinin aldığı talepte düşüşler yaratmış ve dijital müzik endüstrisi 
fiziki satışların üstüne çıkan bir talep ve beraberinde bir ekonomi yaratmıştır. Dijital müzik endüstrisinin geli-
şim göstermesi pek çok firmanın bu endüstriye odaklanmasına ve hem genç hedef kitleye ulaşmak için hem de 
cirolarını arttırmak için dijital müzik platformları kurmasına neden olmuştur. Bu alana yatırım yapan en önem-
li firmalar ise telekomünikasyon alanında yatırım yapan GSM operatörleri olmuştur.  Türkiye’de dijital müzik 
endüstrisine yatırım yapan ilk telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olmuştur. Türk Telekom Türkiye’nin ilk 
dijital müzik platformu TTNET Müzik’i 2008 yılının Ocak ayında faaliyete soktu. TTNET Müzik isim değişti-
rerek Muud adıyla faaliyetlerini sürdürdü. TTNet Müzik yada günümüzdeki adıyla Muud Müzik, Türkiye’nin 
ilk telekomünikasyon şirketinin dijital müzik platformu oldu. Türk Telekom’un bu yatırımından sonra o dönem 
AVEA ismi ile faaliyette olan GSM operatörü Avea Müzik adlı dijital platformu faaliyete sokmuştur. Avea’nın 
daha sonra isim değiştirmesi ve Türk Telekom’un bünyesine katılması ile bu müzik platformu kapanmıştır. 
Müziğe yatırım yapan bir diğer telekomünikasyon şirketi ise Turkcell olmuştur. fizy müzik Turkcell adlı GSM 
operatörünün müzik hizmeti olarak faaliyete geçti. Fizy ilk olarak 22 Aralık 2008 tarihinde bir girişimci ta-
rafından kurulmuş daha sonra 2012 yılında Turkcell’e satılmıştı. Fizy, Turkcell’in  bünyesine geçtikten sonra 
ciddi bir değişim yaşanmış ve gerek gerçekleştirdiği müzik etkinlikleri gerekse dijital müzik platformunda 
sunduğu hizmetlere Türkiye’nin en önemli dijital müzik platformlarından biri olmuştur. Türkiye’nin yabancı 
sermayeli telekomünikasyon şirketi Vodafone’da dijital müzik piyasasına yönelik yatırımlar da bulunmuştur. 
Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell gibi kendi dijital müzik platformunu kurmak yerine dünyanın en büyük 
dijital müzik platformlarından biri olan Spotify ile ortaklıklar kurmayı tercih etmiştir. Bu ortaklıklar kapsa-
mında Vodafone, 500 MB’lık internet paketi alan müşterilerine Spotify Premium üyeliğini bedelsiz vermeye 
başlamıştır. Araştırmada görülmektedir ki Türkiye’nin üç büyük telekomünikasyon GSM şirketi dijital mü-
zik piyasasına yatırımlar yaparak müzik sektörünün gelenekselden dijitale geçerken yaşadığı değişime ayak 
uydurmuşlar ve büyük bir bölümü genç kitleden oluşan  dijital müzik kullanıcılarını yarattığı pazara hizmet 
sunmuşlardır. Telekomünikasyon şirketlerinin teknoloji ile içiçe olan gençleri direkt hedef kitlesine alan dijital 
müzik servislerine yönelik yatırım yapmaları onları hem dijital müzik ekonomisinden faydalanmalarına hem 
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de birbirleri ile olan rekabetlerinde dijital müzik platformları vasıtası ve sundukları hizmetlerin özellikleri ile 
rekabetçi bir avantaj elde etmeye çalışmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Telekomünimkasyon,  GSM, Dijital Müzik, Muud Müzik, Fizy Müzik
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PASSIVE HEATING SYSTEMS: A CASE STUDY IN THE MOUNTAINOUS  
REGION OF CZECH REPUBLIC

Věroslav STEHLIK 

Czechia

Abstract: The examination of thermal comfort in the built environment is of great importance as it encour-
ages the development of more sustainable buildings that are suitable for the local climate and can meet hu-
man welfare needs. The purpose of this research was to develop, construct and test a passive heating system 
that could be adapted to existing buildings, to reduce the need for major interventions and to increase thermal 
comfort in the interior. The accepted methodological approach was a case study in a single-family residence 
in the Czech Republic, a mountainous region with a humid subtropical climate and a challenging winter. The 
proposed passive heating system is completely isolated, thereby alleviating air infiltration and promoting in-
door temperature rise through absorption of solar energy and greenhouse effect. This kind of solution is par-
ticularly interesting for residents of the region since most of the city buildings are not ready enough to handle 
low temperatures. Therefore, given the local climatic conditions, residents need to spend a lot of money on the 
purchase and operation of electric or gas heating systems. The results showed that the developed system actu-
ally increased the temperature of the room under examination compared to an adjacent room without receiving 
the device. The findings of this article therefore provide a valuable reference for experts and practitioners in 
the selection of heating systems to be used in cold areas, and have demonstrated that passive systems can also 
provide thermal comfort to optimize the interaction of the building.

Keywords: Republıc, Systems, Thermal, Comfort
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GROWING FOOD ON GREEN ROOFS: THE FIRST STEP OF AN  
INTERDISCIPLINARY APPROACH

Bino POMPILIO 

Italy

Abstract: Under many existing strategies for the adoption of sustainable practices, urban agriculture is emerg-
ing as a relevant alternative. Urban naturalization is the vegetative treatment of surfaces constructed using 
plants adapted to local environmental conditions. Vegetation is highly relevant to the regulation and balance of 
extreme climatic conditions. It also affects the thermal comfort and energy use of buildings if there are control 
functions related to solar radiation, air relative humidity and air movement. In addition to the role of climate 
control, vegetation can also play a role in food production. Cultivation of vegetable plants, spices and medici-
nal plants has won the urban areas of Italian cities. Growing plants at home or in an urban setting defined as a 
productive landscape, becomes one of the few ways to come into contact with the elements of nature. There-
fore, urban agriculture can create natural spaces in urban centers, thus promoting comfort on two scales: urban 
scale and building scale. On the other hand, the addition of vegetation for food production on built surfaces 
requires a multidisciplinary effort. It is necessary to respond technically to the selection of suitable substrates 
and plant species, nutritional values of cultivated foods and therefore the structural physics that support food 
production. The aims of this research project are: (i) to increase relevant international partnerships (Pelotas 
Federal University in Brazil; Lund and ALNARP Universities in Sweden; Madrid Polytechnic University of 
Madrid and Arizona State University, USA); (ii) to provide information on both building energy efficiency and 
outdoor microclimate as a result of the green roof facility; (iii) to provide a breeding guide for food production 
on roofs. Therefore, this paper presents the first step of an interdisciplinary approach to the construction of the 
Guidelines for Rooftop Farming. . Through a literature review, data from 19 food plant species were compiled 
to report appropriate growth and management. In addition, the same data will be used as inputs for modeling 
the outdoor microclimate and indoor thermal comfort provided by these species. This exemplary article in the 
form of synthesis tables shows the data of the substrate and vegetation for two types of vegetables. 

Keywords: Interdisciplinary, Food, Management
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POINT OF INTEREST RECOMMENDATION SYSTEM FOR INTELLGENT URBAN TOURISM 
BASED ON PRIORITY CONDITIONS OF USERS

Gabriel PELLOWSKI 

Poland

Abstract: This study aimed to design, develop, operate and evaluate a trip point suggestion system as a smart 
tourism tool that collects and accumulates trip point information, as well as priority conditions to support tour-
ism activities, particularly in tourist regions. The system has been developed by integrating web-geographical 
information systems (Web-GIS), suggestion system and evaluation system. In addition, the system was oper-
ated for 6 weeks in the central part of Warsaw, Poland with a total of 89 users. According to the results of the 
web survey research, the system was extremely useful for sightseeing activities, and further use of each func-
tion could be expected by continuing the operation. From the results of access analysis of the users’ log data, it 
is clear that the system is used by different information terminals as designed and the system is used according 
to the purpose of this study. The system supports users’ sightseeing activities. However, the number of visits to 
pages related to the function of evaluating the waypoints and the function of presenting new waypoint infor-
mation is few. This can be improved if the system is run in the long run. In the developed information society, 
a wide range of information is transmitted via the Internet, and such information can be transmitted, received 
and shared easily through “always”,”anywhere” and “information ”and various information and communica-
tion technologies (ICT). The Internet provides a variety of sources of information, such as social networking 
services (SNS), blogs, and review pages, which are used to easily transmit and receive information. The same 
can be applied to tourism, because in addition to the traditional way of using journals and guide books, infor-
mation is often collected by using the Internet. However, in urban touristic areas, there is an excessive amount 
of information about the main sightseeing points while it is difficult to collect information about the other 
sightseeing points. In addition, it is difficult to choose among the many sightseeing points appropriately for 
those who meet personal preference. To solve such problems, there is a need for a suggestion system to gather 
large amounts of information about sightseeing spots and to make recommendation according to the prefer-
ences of each individual. 

Keywords: Networking Services, Information, System, Tourism 



1387

ÖZET SÖZEL METİNLER

HISTORICAL BUILDINGS IN THE CITY CENTER AND HOW TO IMPROVE APPRAISAL?

Anton Anatolijovych MARCHENKO

Ukraine

Abstract: As a system and as part of the whole system, the existing building (EB), the precious heritage build-
ing (HB) or the county-city building (CCB) leads to the expansion information we need if needed. For many 
reasons, HB should not be a capital issue and therefore not dependent on supply and demand. The valuation 
of HB or CCB should pay attention to understanding the difference between buildings, even if they are part of 
the same street or city. This intangible heritage includes location on the street, sun exposure, traffic, subway, 
bus terminal, school, parking and so on. We need enough information and mechanisms to achieve this. How 
to obtain sufficient information for HB or CCB valuation? The background to the real estate value of cultural 
HBor CCB stems from the system that needs many elements. First, understanding the building as a system with 
material, facilities, detail and intangible cultural heritage has an impact on the details of the buildings. Second, 
HB or CCB are important for understanding our history and are like books with history engineering and art 
knowledge. Third, property value does not always arise from buildings. It contains value, traffic, exposure to 
the sun, distance to the social buildings (hospital, bus station, railway station) or to the park, noise, air pollution 
and so on. HB or CCB is a part of high/big system. Such real estate offers many reasons to promote interdisci-
plinarity and is part of a complete global system. Interdisciplinarity requires knowledge and new approaches 
to help in obtaining information. The purpose of these approaches is to obtain information about the object, 
HB and CCB and the wider system in a simpler and faster way. Information technology enables a faster and 
better collection of information than ever before. At the same time, the same information becomes the neces-
sary information, but the question is whether we have enough data and what kind of data we need. The paper 
shows the theoretical background for the valuation of the HB and CCB system. As a system and as part of the 
whole system, the existing building (EB) causes the expansion information we need for the HB or CCB valu-
ation. For many reasons, HB should not be a capital issue and therefore not dependent on supply and demand. 
The valuation of HB or CCB should pay attention to understand the difference between buildings even if they 
are on the same street or part of the city. For this reason, we want to get the answers of some questions. How 
to obtain sufficient information to assist in the assessment of HB or CCB? What is the meaning of valuation? 
Is the interest only for sellers and buyers? What are the interests of the nearest owners in a wider system, for 
example in municipalities, neighborhoods? Is it only capital that determines the value of facilities?

Keywords: Capital, Hospital, System, Information
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BATHROOM IN RESIDENTIAL ARCHITECTURE: FROM A PERSONAL HYGIENE POINT TO 
A HAPPINESS POINT

Rikkert KNIEPPERT 

Netherlands

Abstract: In addition to personal hygiene, bathrooms have an emotionally important function when it comes 
to taking a break, pampering and relaxing. Planners are increasingly required to have knowledge of the tech-
nical requirements and areas of action of sanitary facilities, as well as to cope with customer demands and 
provide personalized solutions. In addition to producing well-designed floor plans, experts need to consider 
sustainability and accessibility as well as materials, light, color, fixtures and fittings that have evolved over the 
years. A few years ago, the author conducted research on two environments that underwent major changes over 
the centuries: kitchen and bathroom [1]. The author felt the need to continue this research to document the pro-
found changes that these environments face in the new millennium. New materials and technologies give these 
two rooms the same importance as the living room and bedroom areas. In recent years, a continuous evolution 
of the concept and the way of living of the house has conditioned the design and flooring criteria of the entire 
home environment. The bathroom has played a leading role in this changing process, both functionally and 
aesthetically. The first example of a bathroom with hygienic appliances dates back to 2000 BC and was found 
at the Knossos palace in Crete. It was equipped with a terracotta vessel covered with wood, perforated in the 
middle and a drainage channel that ends in a black grave. Ablution and foot baths and the queen’s bathtub were 
also found in the palace. Designed as a place to purify one’s body from impurities, the bath began to reach its 
peak in the early years of the Roman Empire and later in the greatest political and cultural splendor. The large 
areas equipped with hot and cold water, hot and humid air are testimonies. In the Middle Ages, personal hy-
giene practices were abandoned, their use reduced to a few wealthy people and they often saw them as sinful.

Keywords: Personal, Materials, Technical, Importance
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EARLY DESIGN METHOD TO IMPROVE SHADING DEVICE EFFICIENCY: SOLAR 
CONNECTION INDEX

Ditver ZHUGLI

Albania

Abstract: To reduce solar gains, the areas of the sky dome are masked where the solar path will cross at times 
when shade is desired. However, these zones masked by shade devices can provide diffused lighting by reduc-
ing the need for artificial lighting during the day. When a shade device is perfectly designed, it does not mask 
the sky excessively, avoiding unwanted sun attack. In the early stages of architectural design, many decisions 
have not yet been made that will affect the energy efficiency of the project, and no information is available to 
make realistic energy or daylight simulations. The goal was to define an index to characterize the effective-
ness of a shaded aperture from the minimum input data, maximizing visibility to the sky while minimizing 
unwanted shadow-free paths. Through using basic 3D models and algorithms, it was possible to calculate the 
above mentioned index. The results explain why similar shadow devices offer variable Solar Coupling Indexes 
and why the pre-design of an efficient shadow device is a non-intuitive task. The method allows to measure the 
gap between the best available solar performance and the performance achieved by a particular solar controller, 
helping to increase the energy efficiency of architectural housings from the early design stages. Preventing the 
energy needs caused by unwanted solar attack is at the top of the list of energy strategies for the construction 
of tropical buildings. For this reason, sustainable construction regulations generally devote the first parts to the 
proper orientation of buildings and appropriate solar control of their openings. Efficiency under solar control 
is a prerequisite for the energy quality of a building; for the best benefit of time, it is important to participate 
in the early stages of design. This is a task that is not always undertaken, as seen in the subsequent loss of time 
and effort caused by this malicious practice.

Keywords: Important, Intex, Time, Caused
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THE EFFECT OF THE GEOMETRIC STRUCTURE OF THE DOMES ON THE ACOUSTIC 
PERFORMANCE IN THE CHURCH

Branislav PODRUG

Croatia

Abstract: Mosques are regarded as one of the most important architectures for Islam, which they evolved to 
achieve Islamic conditions. Within these public architectures, various worship activities are performed and 
these activities require various acoustic needs. The geometry and intuition of mosques are greatly influenced 
by acoustic properties. Domes are the most used form for building the ceiling of the mosque. The geometric 
architecture of the domes represents one of the important factors affecting the performance of acoustics within 
the mosque. Therefore, this study aims to determine the effect of the geometric architecture of the domes on the 
quality of acoustic properties within the mosque. The sample mosque was chosen as a case study to address this 
issue. In addition, many mosques from the literature have been studied to determine the effect of the geometric 
structure of the domes on acoustic properties and speech intelligibility. Several parameters have been used to 
measure acoustic performance such as RT, clarity, dome volume, dome shape, dome height and material used 
to cover dome surfaces. According to the studies in the literature and the case study in this paper, the effect of 
the geometric structure of the domes was determined and the effect of these parameters on the sound quality in 
the mosque was determined at the end of this study. Mosques are regarded as one of the most important archi-
tects for the Muslim as they evolved to achieve Islamic conditions. Within these public architectures, various 
worship activities are carried out, requiring various acoustic needs. In addition, sounds and speech intelligibil-
ity are particularly important for sacred tones that should be effective and spacious. There are several acoustic 
parameters that control the amplitude of the sound and the intelligibility of the speech for example; sound 
transmission index, sound pressure distribution and reverberation time.

Keywords: Example, Muslim, Determine, Mosque, Architecture 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Abdullah Engin ÖZÇELİK

Türkiye

Öz: Dünyada ve Türkiye’de toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji üretimi, tü-
ketimi ve ticareti çağımızın en stratejik uluslararası sorunu haline gelmektedir. Ülkelerin; yerli enerji kaynak 
potansiyeline ve bu potansiyelin hangi sektöre ne miktarda ve nasıl tahsis edileceğine ilişkin enerji planlama-
sına dayalı kısa, orta ve uzun dönemli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, enerji politikaları son derece titizlikle tasarlanmalıdır. Enerji gereksiniminin karşılanması için 
tüketilen enerji kaynaklarının iklim değişikliğine etkileri kadar, iklim değişikliğinin de enerji kaynaklarının 
varlığını ve tüketim oranını etkilemesi beklenmelidir. Bu etkilenme, gerek küresel ortalama yüzey sıcaklıkla-
rında beklenen artışla ısınma kaynaklı enerji gereksiniminde, gerekse tüketime sunulacak enerji kaynaklarının 
niteliğinde ve niceliğinde ortaya çıkabilecek değişimlerdir. Küresel ısınma 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya 
kaldığı en önemli konulardan biridir. Dahası, küresel ısınma toplumun bütün kesimlerini, bütün disiplinleri ve 
tüm dünyayı etkilediği için küresel ısınmayı yavaşlatabilmek için çözüm getirecek tek bir çözüm veya politika 
bulmak oldukça uğraştırıcı ve zordur bu karmaşık etkileşimler kabaca özetlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Ta-
rım, hayvancılık, turizm, sağlık, gibi birçok sektör küresel ısınmanın etkilerine maruz kalacaktır. Bu sektörlere 
olan etkilerde doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıları, piyasaları, ticareti dolayısıyla da ülke politikalarını 
etkileyecektir. Ülkeler, ulusal iklim değişikliği politikalarını belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji 
altyapısı, insan kaynakları, gibi kendilerine özel şartları da göz önünde bulundurularak belirlemektedirler. Bu 
çerçevede ön plana çıkan temel politika ve tedbirler; enerji, ulaşım, endüstriyel işlemler, tarım, atık yönetimi 
ve arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, İklim Değişikliği, Tarım 
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GALVANİZ SAC ÜZERİNE TOZ BOYA TUTUNDURMA İŞLEMİNDE KİMYASAL 
PASİVASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abdulkerim KAZEL, Çağlayan AÇIKGÖZ

Türkiye

Öz: Pasivasyon işleminde çinko fosfat ve demir fosfat banyoları sonrasında kaplama üzerinde meydana gelen 
su kaynaklı iyonik yapılar temizlenmektedir. Fosfat kaplama sonrası uygulanan pasivasyon işleminin kendi 
başına metali paslanmaya karşı koruma özelliği yoktur. Boya öncesi pasivasyon işleminin boya yapışma ka-
biliyetini ve korozyon dayanımını arttırdığı literatürde belirtilmektedir. Bu çalışmada ucuz ve kolay bulunan 
farklı konsantrasyonlarda organik ve inorganik asitler kullanılarak pasivasyonu yapılan numunelere toz boya 
kaplaması yapılarak pasivasyon kimyasallarının ve uygulama şartlarının boya yapışma kabiliyetine etkisi in-
celenmiştir. Yapılan bu çalışmada, 100x75mm ebatlarında galvaniz sac plakası üzerine çinko fosfat yüzey 
kaplama, kimyasal pasivasyon ve elektrostatik toz boya kaplama işlemi yapılmıştır. Galvaniz sac plakalarına 
çinko fosfat yüzey kaplama işlemi sırasıyla ön yağlama, yağlama, durulama, aktivasyon, çinko fosfat ve saf 
su ile muamele edilerek tamamlanmıştır. Kimyasal pasivasyon işlemi için asetik asidin, formik asidin ve nitrik 
asidin farklı konsantrasyonlarında (kütle/hacimce %1, 3 ve 5), farklı sürelerde (20, 40 ve 60 saniye) daldırma 
yöntemiyle uygulaması gerçekleştirilmiştir. Pasive edilen plakalar 30 saniye boyunca saf su ile durulanmıştır. 
105oC’ de 1 saat kurutulan numunelere toz boya kaplama yapılmıştır ve 200oC’ de 10 dakika boyunca kür-
lenmiştir. Kimyasal yöntemle pasive edilmiş elektrostatik toz boya kaplı plakaların metal yüzeyi ve toz boya 
arasındaki adezyon etkinliğinin incelenebilmesi için cross-cut, tuzlu su banyosu, sıcak su banyosu, darbe, si-
lindirik bükme ve cupping testleri uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde formik asit ve nitrik asit ile pasive 
edilmiş plakalarda daha homojen toz boya kaplandığı ve toz boyanın metal yüzeyine bağlanmasının etkin şe-
kilde arttığı görülmüştür. Asetik asit ile pasive edilmiş plakalar üzerinde toz boyanın metal yüzeyine bağlanma 
etkinliğinin zayıf olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Cross-Cut, Kaplama, Pasivasyon, Toz Boya 
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KUM GEOMEMBRAN ARAYÜZEY KAYMA DİRENCİNE DANE ŞEKLİNİN ETKİSİ

Abdulmuttalip ARI, Suat AKBULUT

Türkiye

Öz: Kum-geomembran arayüzeyi, geoteknik mühendisliği uygulamalarında sıklıkla karşılaştığımız arayüzey-
lerdendir. Geomembran ile güçlendirilmiş zemin yapılarında, kayma türü yenilmelerin nedeni büyük oranda 
arayüzey kayma direncine bağlı olduğu bilinmektedir. Arayüzey davranışını etkileyen parametreler hakkın-
da kapsamlı bir bilgiye sahip olmak, mühendislere güvenli zemin yapıları tasarlama yetkinliği vermektedir. 
Dane şeklinin, granüller zeminlerin içsel ve geomalzemeler ile oluşturdukları arayüzey kayma dirençlerine 
etki ettiği bilinmektedir. Zemin danelerinin şekilsel özelliklerini parametresel olarak değerlendirilmesi, görsel 
değerlendirmeye kıyasla daha bilimseldir. Bu çalışmada, 2 mm- 4.75 mm aralığında bulunan kum daneleri 
görüntü işleme tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve danelerin yuvarlaklık dereceleri belirlenmiştir. Daneler 
köşeli ve yuvarlak olarak iki kum sınıfına ayrılmıştır. Sınıflandırılan kumlar üzerinde üç farklı normal gerilme 
altında direkt kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiş ve içsel sürtünme açıları elde edilmiştir. Sonrasında, 
pürüzsüz ve rijit bir yüzeye sabitlenen geomembran ile kumların arayüzey kayma davranışı dört farklı normal 
gerilme altında modifiye edilmiş kesme kutusu deneyleri ile araştırılmıştır. Sonuç olarak dane yuvarlaklığının, 
içsel sürtünme açısına ve geomembran ile oluşturduğu arayüzey sürtünme açısına etkisi değerlendirilmiştir. 
Köşeliliği yüksek kumun yüksek içsel sürtünme açısına sahip olduğu görülmüştür. Kum-geomembran arayü-
zey kayma direnci danelerin köşeliliğinin artması ile artış göstermiştir. Arayüzey kayma gerilmesi- yatay yer 
değiştirme davranışının lineer olmadığı çalışma sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile 
karşılaştırılmış ve gelecek çalışmalar için öneride bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dane Şekli, Geomembran, Arayüzey, Kayma Direnci 
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BANKA OTOMATİK ÖDEME TALIMATLARININ DIJITALLEŞTIRILMESI

Abdurrahman EKER, Serhat BOYRAZ, Şeyma AKAR

Türkiye

Öz: Son zamanlarda teknoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte yazılım tabanlı uygulamalar hayatımızın en 
önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Bu uygulamaların hemen hemen her alanda kullanılmaya başlan-
ması, dijitalleşemeyen kurumların zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Dijitalleşmenin önemli başlık-
larından biri olan elektronik imza, dijital ortamda yer alan bir belgeye eklenerek ilgili belgeyi imzalayanın 
kimliğini doğrulayan ve temel güvenlik bileşenlerinden kimlik doğrulama/inkar edememe (non-repudiation) 
konseptini sağlayan veridir. Mevcut sistemlerde, kurumsal organizasyonlar bankalar üzerinden gerçekleştirile-
cekleri nakit transfer taleplerini, süreci ıslak imzaları ile tamamladıkları Otomatik Talimat Sistemleri (OTS) ile 
gerçekleştirmektedirler. Bu süreç çok fazla kağıt masrafına neden olduğu gibi, imza yetkisine sahip olan insan-
ların farklı coğrafik konumlarda olmasından dolayı aşırı zaman kaybına da neden olmaktadır. Bu çalışmada, 
kurumsal firmaların bankalar üzerinden gerçekleştirdikleri otomatik ödeme talimat sistemlerinin elektronik 
imza ile açık anahtarlama altyapısına uygun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Firmaların finans birimlerin-
ce gerçekleştirilecek bir ödeme talimatı oluştuğunda ilgili talep firma gereksinimlerine uygun olarak iş akışına 
dönüştürülerek gerekli onay aşamalarından geçirilecek ve son aşamada istenilen sayıda elektronik imza ile im-
zalanarak ödemenin talep edildiği bankaya imzalı bir veri paketi olarak iletilecektir. Böylece firmaların gerek 
e-dönüşüm süreçlerine katkı sağlanacak gerekse de ilgili dönüşümün güvenli bir açık anahtarlama altyapısı ile 
gerçekleştirilmesiyle ödeme talimatlarında ortaya çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi mümkün ola-
caktır. Geliştirilecek proje başlangıçta prototip olarak soyut bir mimaride tasarlanacak olsa da satış sürecinde 
belirlenecek bir ERP ürününe entegre edilerek firmaların banka ödeme süreçleri bütünleşik ve güvenlikli bir 
dijital ortam üzerinden sağlanabilmesi mümkün olacaktır 

Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, Otomatik Talimat Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama 
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MULTI CONTOURS APPLICATION ON THE INNER SURFACE WITH FLOWFORMING 
PROCESS

Acar Can KOCABIÇAK, Güneş AYDIN, Aptullah KARAKAŞ, Tevfik Ozan FENERCİOĞLU,  
Senai YALÇINKAYA

Turkey

Abstratc: The flowforming is a continuous cold forging technique to produce thin-walled cylindrical parts 
with high strength and increased surface roughness. The flowforming technique is used to obtain seamless, 
conical and both inner and outer surfaces counters by forming the suitable preform. This technique provides 
continuous cold forging effect in order to reduce the wall thickness of the cylindrical shape preform, stretching 
and extruding the part with forming rollers and the material flows along a mandrel. The flowforming techno-
logy plays a significant role in a number of sectors including, automotive oil and gas, medical particularly in 
aerospace and defense industries. Many different types of materials such as aluminum, highly temperature-
resistant steels, stainless steel, titanium or Inconel can be used in flowforming technology. This technology has 
been used in the aerospace sectors in order to produce drive shafts, control & piston rods, hydraulic cylinders 
and hollow tubular parts. There are two known conventional methods which are called as forward and back-
ward flowforming. It is difficult to produce the parts that are longer than 4 meters by using these conventional 
methods and also have more than one contour on the inner surface. Thus, an innovative technical solution 
of the problem was developed by Repkon Inc., and the new method of the flow forming is called as ‘‘Core 
Mandrel Flowforming’’. The aim of this study is to present technical details of the core mandrel method and 
metallurgical examinations of the flowforming technique. 

Keywords: Flowforming, Cold Forging, Core-Mandrel, Aerospace, Cold Working 
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BETONARME YÜKSEK YAPILARIN TBDY 2018’E GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

Ahmet Akif AKÇORA, Barış SEVİM

Türkiye

Öz: Yüksek katlı binalar, artan nüfus ihtiyacından dolayı son yıllarda ciddi artış göstermiştir. Özellikle, ticaret 
alanlarında yoğunlaşan yüksek binalar gerek çok fazla oturum alanı kaplamaması gerekse ülkeler için prestij 
olması nedeniyle tercih edilmektedirler. Tabi, bina yüksekliğinin artması, yapıya gelecek deprem kuvvetleri-
nin de artarak yapıda daha fazla etki oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten, meydana gelebilecek olası 
büyük depremlerde can kayıplarını önlemek için bu yapıların deprem performanslarının araştırılması önem 
arz etmektedir. Bu yüzden birçok ülkede yüksek katlı yapıların tasarımı ve değerlendirilmesi için özel şartlar 
istenmektedir. Türkiye’de ise “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018)”, yüksek katlı yapılar 
için özel tasarım ve değerlendirme kuralları getirmiştir. TBDY 2018’e göre yüksek katlı yapıların tasarımı ya-
pıldıktan sonra doğrusal olmayan hesap yöntemleri kullanılarak performans değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu 
çalışmada amaç betonarme bir yüksek binanın tasarımı ve değerlendirmesinin TBDY 2018’e göre yapmaktır. 
Çalışmanın amacına uygun olarak 30 katlı çerçeve + perde taşıyıcı sistemine sahip betonarme bir bina plan-
lanmış ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. İlk olarak Mod Birleştirme Yöntemi (MBY) ile doğrusal 
analiz yapılmış ve bu analizlere göre yapı elemanları tasarlanmıştır. Daha sonra aynı model Zaman Tanım Ala-
nında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi (ZTADOHY) kullanılarak farklı deprem ivme kayıtları altında analiz 
edilmiş ve TBDY 2018’e göre performans değerlendirmesi yapılmıştır. Modelden elde edilen analiz sonuçları 
TBDY 2018’de verilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yüksek Binalar, Performansa Dayalı Tasarım, TBDY 2018, Zaman Tanım 
Alanında Doğrusal Olmayan Analiz 
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EXPOSURE ASSESSMENT OF EXTERNAL RADIATION OF URANIUM MINE OUTCROPS

Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU

Turkey

Abstract: Monitoring of external radiation in uranium mines is essential to maintain the radiation levels within 
safe limits. In this study, ambient radiation doses were measured around uranium outcrops and mining waste 
in Turkey. Ambient gamma radiation doses were measured with a portable Spectroscopic Radiation Detector 
(SPRD). Absorbed dose rates and radioactivity values were used to calculate annual effective dose (AED). 
The measurements were performed from different places of the outcrops and excavated uranium ore piles in 
the research area. The radioactivity of these materials depends on the grade of ore and varies from less than 1 
Bq per gram to more than 100 Bq. The principal radiation risks from these types of natural uranium ores are 
gamma radiation. The gamma radiation comes from radium decay. In several places, mining waste and low-
grade uranium ore left on the surface contain radioactivity above regional background. Depend on the radiation 
measurements, health and environmental impacts were evaluated. Results from this preliminary environmental 
assessment indicate that gamma dose rates in the air of uranium outcrops ranged between 0,52 µGy/h and 2,21 
µGy/h. The calculated AED values show that annual effective dose with an average value of 0,12 mSv/y and 
6,79 mSv/y depend on the estimated occupational time. These values are higher than the world average values. 

Keywords: Exposure, Radiation, Environmental Assessment, Dose, Uranium 
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SURFACE ADSORPTION CAPACITIES OF MINERAL-BASED FILTERS FOR RADON

Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU

Turkey

Abstract: In this research, several mineral based filters have been tested for their potential to reduce the 
exposure in terms of the total effective dose for mixed radon and thoron indoor atmospheres. For this purpo-
se, the well-defined microporous structure of natural materials that were selected according to their surface 
adsorption capacity was used to prepare cylindrical mineral filters. The tests were performed inside a small 
laboratory type closed chamber providing stable conditions. Based on radioactive equilibrium in natural rocks, 
the activity of Ra-226 will also develop accordingly. Radium-226 is the parent of Radon-222 gas and produ-
ces Radon 222 during its decay. In the initial experiments of the project, radon gas was expected to reach the 
equilibrium within the vessel by following the measurements of the radon gas from the uranium colloids in 
the closed container. Rn-222 gas was collected in a closed container and used in experiments. After the Radon 
accumulation and radon, measurement tests were carried out successfully and their values were recorded. The 
results obtained in the preliminary experiments where the reference samples can hold radon gas between 63 - 
72%As a result of this research, it was found that the effects of each mineral in the composite filters have its 
own adsorption property to hold radon gas. 

Keywords: Adsorption, Filter, Mineral-Based, Radon 
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CONVOLUTIONAL LSTM NEURAL NETWORK FOR TIME SERIES FORECASTING 
PROBLEM WITH MULTI-OUTPUT

Ahmet KARA

Turkey

Abstract: Time-series forecasting has been a challenging task in real-world applications due to data with non-
linear, non-stationary and noisy characteristics. In the past decades, machine learning and statistical techniques 
have been widely applied for real-world time series forecasting problems. With the new developments in the 
field of deep learning in recent years, it has received the attention of most researchers in order to propose more 
effectively and accurately forecasting systems. in this work, it has been proposed an air pollution forecasting 
approach by using the Convolutional Long Short-Term Memory (ConvLSTM) neural network model recently 
developed for analyzing and extracting high-level spatiotemporal features. This model presents a forecasting 
system for multivariate, multi-time step and multi-output real-world time series problems. The hourly data set 
including the PM2.5 concentrations and the weather information from January 2010 to December 2014 in Be-
ijing, China was selected for the proposed ConvLSTM model. To evaluate the performance and efficiency of 
the proposed model, it is compared with several state-of-the-art approaches consisting of Decision Tree Reg-
ression (DTR) based on machine learning, a single-structure fully connected layer and LSTM neural network 
with a fully connected layer based on recurrent neural network. Taking into account different performance 
metrics, the experimental results indicated that the presented model outperforms other approaches in terms of 
forecasting accuracy. 

Anahtar Kelimeler: Air Pollution Forecasting, Convolutional LSTM, Deep Neural Network, Multi-Output 
Time Series Forecasting 
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ANTİ VANDAL ASANSÖR KAPISI TASARIMI

Ahmet Kerem GÜZEL, Uğur KESEN, Serkan KOÇAK, Murat AYAZ

Türkiye

Öz: Asansör, bir kabin veya platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, iki veya daha fazla 
durak arasında yolcu ve yük taşıyan sistemdir. Asansörler, günlük hayatımızda ihtiyaç duyulan dikey taşımada 
kullandığımız güvenli ve vazgeçilmez ulaşım araçlarıdır. Seyahat süresinin kısa olmasına rağmen asansörleri 
kullanan kişiler güvenli ve konforlu bir seyahat beklentisi içerisindedir. Bireyin hiç tanımadığı başka kişilerin 
mallarını hedef alıp, bilinçli ve kasıtlı olarak onlara zarar verme eğilimine Vandalizm denir. Vandalizm; sos-
yal, psikolojik, ekonomik ve hukuki boyutları olan, çağımızın önemli sorunlarından biridir. Özellikle metro, 
stadyum ve alışveriş merkezleri gibi insanların kalabalık olduğu yerlerdeki asansörlerde Vandalizm’e karşı 
ek yönetmelikler uygulanmaktadır. Yönetmelikler ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler neticesinde TS EN 
81-20:2014, TS EN 81-50:2014 ve TS EN 81-58:2006 standartları 2017 yılında uygulanmaya başlamıştır. Bu 
standartlar kasıtlı tahribata maruz kalan asansörler için uygulanmak zorundadır. Ön tasarım çalışmaları Auto-
desk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli mukavemet analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında standartlarda belirtilen dayanıklılık ve mekanik testler anlatılmış 
ve uygulanmıştır. Kapı mekanizmaları ve kontaklar bir koruma kutusu içerisine yerleştirildi. Ekstra kalın ve 
sert paneller kullanılarak kapılar darbeye dayanıklı hale getirildi. Bu panellerin kılavuz raydan çıkmasını ön-
leyecek önlemler alındı. Kapanma tarafındaki panel bir profil ile güçlendirildi. Paneller kapandığında asansör 
içinden veya dışından kuyuya 10 mm çapında bir cisim sokulmaması için labirent geçme sistemi kullanıldı. 
Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleşti-
rilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asansör, Mukavemet, Vandalizm 
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OXYGEN CONSUMPTION RATE (OTH) CHANGES IN INDUSTRIAL WASTEWATER DUE TO 
THE DILUTION FACTOR

Ali Rıza DİNÇER

Turkey

Abstract: The aim of this study was to measure the oxygen consumption rate of activated sludge obtained 
from the organized industrial (OSB) activated sludge plant by diluting the wastewater of an organic peroxide 
producing plant. The oxygen consumption rate, which varies depending on the dilution factor, gives important 
information about the state (activity) of the sludge or the inhibition of the plant’s wastewater. In this experi-
ment, the mixture water was subjected to aeration. When the oxygen concentration of the activated sludge and 
wastewater mixture reaches the maximum value, the aeration process was terminated. In order to calculate the 
oxygen consumption rate, the oxygen consumption rate was calculated from the slope of the current curve. 
Oxygen consumption rate is generally mg/L.da. The inhibition rates of the present wastewater are calculated 
from the tested sample and the wastewater oxygen consumption that constitutes the inhibition. In general, 
difficult-to-decompose complex organic materials (high molecular weight, long chain) have low oxygen con-
sumption rates. As a result of this study, as seen from the oxygen consumption rate curves, the rate of oxygen 
consumption decreased as the dilution rate of the wastewater generated in the plant decreased. Adapted cultu-
res are of great importance for efficient operation in organized industrial wastewater. In case of 40% dilution 
of activated sludge obtained from the organized industrial wastewater treatment plant and the wastewater of 
the existing plant, oxygen utilization rate is 0.0012 mg O2/L.sn. 

Keywords: Chemical Industry, Organized Industrial Zone, COD, Biological Treatment 
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POSSIBLE IMPACTS OF CHEMICAL INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT PLANT 
EFFLUENT WATER MIXED WITH ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE EQUALIZATION TANK 

WASTEWATER 

Ali Rıza DİNÇER, Demet DARCAN CİNKAYA

Turkey

Abstract: In this study, the characterization and biological treatability of a chemical industry producing orga-
nic peroxide, initiator, accelerator and dye dryers and its biological treatability and dilution factor when mixed 
with OSB(organized industrial Zone) waters were investigated. After sampling, the samples were delivered to 
the laboratory and stored in a refrigerator at 4oC according to standard methods and laboratory analyzes were 
performed as soon as possible. The biological treatability tests were carried out using a batch reactor. Catalysts 
and composite materials produced in the plant were used in many sectors such as paint, plastic, chemical and 
petrochemical, rubber. The production of the enterprise includes chemicals, initiators, accelerators and ca-
talysts used in polyester and paint industries. The COD pollution concentrations of the mixture produced in the 
chemical plant effluent and O.S.B influent wastewater were 1634, 1397, 1345 and 1420 mg / l, respectively. 
The sulfate concentrations of both plant wastewater mixtures were 634, 468, 432 and 484 mg / l, respectively. 
This wastewater was not toxic to microorganisms. In the biological treatment process in a pilot scale semi-
batch reactor with a volume of 5 m3, the COD value decreased from 10030 mg/l to 6400 mg/l at the end of the 
8th day. Key words: Chemical industry, Organized industrial zone, COD, Biological treatment 

Keywords: Chemical Industry, Organized Industrial Zone, COD, Biological Treatment 
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FARKLI ROTOR KONFİGÜRASYONLARINDAKİ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARIN 
ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Ali YILMAZ, Bekir ÇAKIR

Türkiye

Öz: Fırçasız doğru akım motorları, rotor kısmında sürekli mıknatısların bulunmasından dolayı bakım maliyet-
leri düşüktür olup, yüksek verime, yüksek momente ve yüksek güç yoğunluğuna sahip motorlardır. Belirtilen 
avantajlarından dolayı fırçasız doğru akım motorları endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Rotor konfigü-
rasyonları fırçasız doğru akım motorlarının performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada radyal 
akılı bir fırçasız doğru akım motoru için beş ayrı iç rotor konfigürasyonu düşünülmüştür. Beş ayrı motor yapısı 
için stator nüve uzunlukları hariç tüm stator parametreleri sabit tutulmuştur. Rotor yapıları ve rotor parametre-
leri değiştirilerek motorlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu görülmüştür ki motor çekirdeklerinde kul-
lanılan manyetik malzemeler ve rotor kısmında bulunan sürekli mıknatıslar motor tasarımında önemli bir yere 
sahiptir. Bu nedenle analizi yapılan motorlarda adil bir karşılaştırma yapabilmek için stator ve rotor manyetik 
çelik malzemeleri ve sürekli mıknatıs malzemesi aynı seçilmiştir. Rotor yapıları ve parametreleri değiştirilerek 
tüm rotor tipleri için aynı verim ve güç değerleri elde edilerek maliyet analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 
sürekli mıknatıs tipe sahip motorların en önemli sorunu olan moment dalgalanmaları da rotor tiplerine bağlı 
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Maliyet analizinde, ağırlık parametreleri kullanılmıştır. Fiyat analizi mıknatıs 
malzemesi dahil edilerek ve dahil edilmeyerek iki şekilde yapılmıştır. Bu iki fiyat analiziyle mıknatıs malze-
mesinin motorun fiyatı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz verilerine, ağırlık, hacim ve fiyat değerlerine 
göre motorlar karşılaştırılarak beş ayrı yapı için en uygun olanı seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fırçasız Doğru Akım Motorları, Sonlu Elemanlar, Maliyet 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MOBBING’İN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA 
ETKİLERİ

Alican KUTKAN, Şenay ATABAY

Türkiye

Öz: Türkçe’deki anlamı bezdiri olan ve işyerinde psikolojik şiddet anlamına gelen mobbing, 20. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren Dünya’da giderek yaygınlaşmaktadır. Bir çalışanın makam, mevkii fark etmeksizin he-
def olarak seçtiği kişiye karşı uyguladığı baskı ve hem psikolojik hem de fiziksel şiddet unsurları ne yazık ki 
ülkemizde de karşılaşılan bir durumdur. Ancak, bu konuda pek çok çalışmalar yapılmasına rağmen, çok yönlü 
ve karmaşık bir konu olmasından dolayı bugüne kadar rasyonel çözümler üretilememiştir. Ayrıca, bu konunun 
çalışanlar tarafından bilinmemesi ve bilinse dahi göz ardı edilmesi çözüm bulma konusundaki zorluğun baş-
ka sebepleridir. Oysa ki, işyerinde sistematik olarak mobbing’e maruz kalan bir kişi bir daha çalışamayacak 
düzeyde mesleki hastalığa yakalanabilmekte veya şantiyede çalışan biriyse hayatına mâl olabilecek iş kazası 
da geçirebilmektedir. Bu çalışmada, hayati bir öneme sahip olan bu güncel konuyu tüm yönleriyle irdelerken, 
inşaat sektöründe çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir anket uygulaması da yapılmıştır. Online sistem üze-
rinden yöneltilen ankete, inşaat sektöründe ağırlıklı olarak teknik personel veya yönetici pozisyonunda çalışan 
169 kişi katılmıştır. Üç aşamadan oluşan ankette öncelikle katılımcının genel bilgileri yer almaktadır. Daha 
sonra ise mobbing’e maruziyet ile ilgili çeşitli sorular yöneltilmiş ve son bölümde sadece bu duruma maruz 
kaldığını düşünenlere yönelik sorular hazırlanmıştır. Bulgular, istatistik programı SPSS vasıtasıyla bilimsel 
metotlarla analiz edilmiş ve inşaat sektöründeki mobbing geniş bir bakış açısıyla irdelenerek elde edilen so-
nuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde iş hayatındaki mobbing 
tehlikesine karşı alınan yasal önlemlerin ülkemizde de yer alabilmesi ve çalışanların daha bilinçli olması adına 
bu çalışmanın önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Mobbing, İş Güvenliği, İş Sağlığı, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları 
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SIRALI ENJEKSİYON ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK SÜTTE YAĞ MİKTARININ 
ÖLÇÜLMESİ

Alime Gül GÖNEŞ, İbrahim IŞILDAK

Türkiye

Öz: Giriş: Süt yağı sütün en değerli kısmı olarak bilinmektedir. Sütün bileşimindeki yağ oranı, süt teknoloji-
sinde üretim planlama, proses şekillendirme, maliyetlendirme aşamalarında önemli bir parametredir. Süt ve süt 
ürünlerindeki yağ miktarı Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğlerine göre verilen kriterlere uygun olmak zorundadır. 
Süt ve süt ürünlerinin yağ oranının belirlenmesinde 1891 yılından beri “Gerber Yöntemi” kullanılmaktadır. 
Amaç: Gerber yönteminin Sıralı Enjeksiyon Analiz (SEA) sistemine adapte edilmesi ile sütte yağ analizi ya-
pabilen yeni bir yarı otomatize analizör cihazın geliştirilmesi. Yöntem: Funke Gerber süt bütirometresi %97 
oranında küçültülerek mini bir süt bütirometresi tasarlandı. Mini bütirometre SEA sistem hattına portatif ola-
rak eklendi. Mini bütirometreye eklenecek olan reaktanlar küçültme oranıyla doğru orantılı olacak şekilde 
azaltıldı. SEA sistemi reaktanların hat boyunca karışmasını önleyecek şekilde programlandı. SEA sistem ile 
yağ analizinde taşıyıcı reaktan kullanılmadı. Tüm reaktanların ve örneğin µL seviyelerinde SEA tarafından 
alınıp minibütirometreye aktarılması sağlandı. Mini bütirometre santrifüj edilip süt yağı hesaplandı, İşlem 
10 farklı süt örneği için, 3’ er kez tekrarlandı. Aynı süt örneklerinin yağ miktarları klasik Gerber yöntemi 
kullanılarak bulundu. Her iki yöntemin farklılıkları kıyaslandı. Bulgular: Her iki yöntemle yapılan analizin 
sonuçları istatistiksel açıdan değerlendirildi. Sonuçların dağılımları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit 
edildi. Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde geliştirilen yöntemin sütte yağ analizine alternatif bir uygulama 
olabileceği, SEA sisteminin sunduğu, aynı anda farklı analizleri yapabilme olanağı kullanılarak sütte aranan 
diğer parametrelerin de sisteme eklenmesi ile, süt yağ analizini otomatize edebilen bir cihazın geliştirilebile-
ceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sıralı Enjeksiyon Analizi, Yağ Analizi, Gerber Yöntemi, Bütirometre 
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OTOMOTİV SANAYİNDE SAÇ YERİNE KULLANILAN ALÜMİNYUM VE KOMPOZİT 
MALZEMENİN, ÇEKME VE UZAMA TEST DENEYİ UYGULAMASI

Aper ÖNER, Senai YALÇINKAYA

Türkiye

Öz: Rekabetin yoğun olduğu otomotiv sektöründe, yakıt tüketimine doğrudan etkisi olması nedeni ile araç 
ağırlıklarının önemi çok büyüktür. Bu ağır rekabet ortamında ağır olan çelik malzemelerin yerlerini hafif 
metaller, plastikler ve kompozit malzemeler almaktadır. Hafif malzeme seçimlerinde malzemelerin fiyatla-
rı, kullanım yerine göre çekme dayanımı ve kuvvet altında uzamaları önem verilen özelliklerdendir. Çeşitki 
Alüminyum alaşımları ve bir çok kompozit yapı geliştirilerek saçların ve çelik parçaların yerini almıştır. Bu 
çalışmada otomotive parça üreten H.P. Pelzer Pimsa firması laboratuvarında, alüminyum malzeme ile kendi 
geliştirdikleri kompozit malzemenin , tek kat ve çift kat olarak çekme dayanımları ve uzama testleri yapılmış-
tır. Burada beklenen, karşılaşacakları kuvvetlere karşı dayanımları hakkında fikir edinmek amacıyla, çekme 
kuvvetleri açısından doğru malzeme seçimi için bir deneysel sonuç elde etmektir. Aynı zamanda bu malzeme-
lerin uzamalarınıda öğrenerek bu tip kuvvetler karşısında araç içinde ne derecede ölçü farklılıkları yaratacağı 
hakkında bilgi sahibi olmaktır. Her bir malzemeden dört adet test edilmiş olup değeri medyan’ı gösteren test 
sonucu görsel olarak sunulmuş ve tabloda kullanılmıştır. Karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda tek 
kat kullanımda, kompozit malzemenin çekme dayanımı alüminyuma göre iki katın üzerinde, çift kat kulla-
nımda iki katına yakın bulunmuştur. Tek kat kullanımda, kompozit malzemenin kopma anına kadar uzaması 
alüminyuma göre 7.5 kat fazla, çift kat kullanımda ise yaklaşık iki kat fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çekme Testi, Uzama Testi, Hafif Otomotiv Malzemeleri, Kompozit Malzeme, Otomotiv-
de Alüminyum 
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TURNED MANUFACTURING STEEL PARTS EFFECT OF PROCESSİNG TIME ON SURFACE 
IMPROVEMENT IN VIBRATING MACHINE

 Armin GHARİBİ, Senai YALÇINKAYA, Özhan KITAY

Turkey

Öz: Today, manufacturing steels are used at a high rate. These steels contribute greatly to the machine elements 
produced by machining methods. Different processes are performed to improve the surface characteristics of 
the parts produced by machining. Surface Treatment in Circular Vibratory Vibration Machine is one of the 
most common of these processes. In this study, after the turning operation of the Ck45 steel material, the surfa-
ce of the parts which were turned by using a vibration machine was studied. In turning operation, two different 
cutting speeds, two different feeds and two different tooltip radius were used. During the turning tests, float co-
oling method used as coolant and lubricant. Thus, turning tests have been carried out in similar parameters and 
conditions to the machined parts in industry .After machining, the surface roughness of the parts was measured 
and the parts were subjected to surface treatment in the vibration machine. Fixed frequency and liquid mixing 
ratios were used in the vibration machine. The effect of the processing time on the surface roughness of the 
parts was investigated by keeping the parts in this machine for different times. During this research, the parts 
were taken from the vibration machine at 1 hour intervals and a total of 6 parts were processed for each cutting 
pattern. Thus, the effect of the time in vibration machine was observed between 1 hour and 6 hours. The surface 
roughness of the parts held in the vibration machine at different times was measured separately. The measured 
surface roughness values of the parts held in the vibration machine at different times were determined by using 
the Minitab program and the effect of the factors and their interactions on the result by the Two-Way ANOVA 
method. In addition, the factors that best improve the surface roughness value were determined. 

Anahtar Kelimeler: Machining, Surface Quality, Surface Improvement, ANOVA
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İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-ENDÜSTRİYEL PARK 
TASARIMI: LOKASYON OPTİMİZASYONU

Atıl KURT, Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ

Türkiye

Öz: Kapalı döngü endüstriyel ağların başarılı bir şekilde uygulanması, hızla büyüyen bir nüfusun taleplerini 
karşılamak için gerekli olan iki temel faktörü; çevreyi korurken aynı zamanda ekonomik büyümeyi mümkün 
kılacaktır. Daha verimli ve sürdürülebilir endüstriyel süreçlerle üretimi arttırmak, bu hedeflerin gerçekleştiril-
mesi için yan ürünlerin/atıkların tamamen yeniden kullanılmasına bağlıdır. Endüstriyel simbiyoz temel olarak, 
bir firma tarafından üretilen atıklar, diğer firmalar tarafından üretim girdilerinin yerini almak için veya yeni 
ürünler üretmek için kullanılabilir prensibine dayanır. Bu prensibe göre firmalar, girdileri atıklarla değiştirerek, 
üretim verimliliğini arttırmak ve aynı zamanda çevresel ve sosyal faydalar yaratmak için ekonomik avantajlar 
elde edebilirler. Endüstriyel simbiyozun temel amacı; insan üretiminin ve tüketiminin tüm alanlarında doğrusal 
sistemden kapalı döngü sisteme geçmektir. Doğrusal sistemde üret-tüket-at prensibi benimsenmişken, kapalı 
döngü sistemde atık tekrar üretim prosesine sokularak böylece hammadde ve kaynağa bağımlılık azaltılmış, 
çevreye verilen zarar minimuma indirgenmiş olur. Endüstriyel simbiyozda birbiri ile atık alış-verişi yapabile-
cek sektörlerinin tespiti kadar bunların bir alanda ne şekilde konumlandırılacağı da önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada, rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu ve tam kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu 
sonucu elde edilen sektörlerin, aralarındaki simbiyotik ilişki özelliklerine göre bir alanda ne şekilde konumlan-
dırılabileceği bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir. Belirlenen amaç ve kısıtlar doğrultusunda bir ma-
tematik model oluşturulmuş ve Microsoft Visual Studio kullanılarak çalıştırılmıştır. Optimizasyon sonucunda 
istenen optimum değerler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Endüstriyel simbiyoz, Eko-Endüstriyel Parklar 
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İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-ENDÜSTRİYEL PARK 
TASARIMI: TAM KAPASİTELİ EKO-PARK TASARIMI

Atıl KURT, Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ

Türkiye

Öz: Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebil-
me kapasitesini ifade eder. Bu genel anlamıyla sürdürülebilirlik, birçok farklı şekillerde algılanabilmekte ve 
tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini 
ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır. Kavram, ekonomi açısından 
değerlendirildiğinde, sürdürülebilir gelişme kavramıyla birlikte ele alınarak, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile 
tanımlanabilir. Bu yaklaşımda amaç, üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmak, üretim 
sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek, kaynaklardan kullanımları sırasında maksimum değeri elde et-
mek için mümkün olduğunca uzun süre kullanılmasını sağlamak ve her kullanılabilir ömürleri sonunda ürün 
ve malzemeleri geri kazanarak yeniden ürün üretmektir. Farklı endüstrileri; malzeme, enerji ve hizmetlerin 
fiziksel olarak değişimi ile birbirine bağlayan endüstriyel simbiyoz günümüz endüstrisi için sürdürülebilirliğin 
anahtarı konumundadır. Biyomimikri ise; doğanın modellerini, sistemlerini, oluşum süreçlerini ve elementleri-
ni inceleyen, elde ettiği bilgileri taklit ederek ya da ilham alarak yararlanan, problem çözmeye yönelik bir bilim 
dalıdır ve doğal sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Bu çalışmada, biyomimikrinin ekosistem düzeyi kullanılarak 
ve endüstriyel simbiyoz anlayışı benimsenerek, başka bir çalışmada tasarlanan rastgele kapasiteli inşaat eko-
parkı optimizasyonu sonucundan elde edilen 18 adet inşaat endüstrisi tesisinin, simbiyotik ilişkilerde kullanıla-
bilecek atıklarını tüm potansiyel alıcılara dağıtılması yerine aralarından bir tanesine gönderilmesi durumunda 
simbiyotik ağın nasıl tasarlanacağı besin ağı metrikleri ışığında bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Endüstriyel Simbiyoz, Eko-Endüstriyel Parklar 
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ÇATI BAHÇELERİNDE KULLANILAN KONVANSİYONEL VE YENİLİKÇİ TAŞIYICI 
SİSTEMLERİN İRDELENMESİ 

Ayin BIZHANZAD, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Türkiye

Öz: Sanayi Devrimi sonrasında kentleşme olgusuna bağlı olarak kentler her geçen gün daha fazla talep gör-
mekte ve göç hareketleri neticesinde kentlerde nüfus artmaktadır. Bunun sonucunda daha çok çevresel sorunlar 
yaşanmakta ve bun sorunlara çözüm arayışları gerek akademik gerekse uygulama alanlarında aranmaktadır. 
Yoğun kentleşme geçirimsiz yüzeyler olan sert zeminleri, hava kirliliğini ve insan sağlığına zararlı birçok un-
suru artırmaktadır. Bu da yoğun yapılaşma, geniş kaldırım, araç yolları, otoparklar ve minimuma indirgenmiş 
geçirimli yüzey olan yeşil alanlar anlamına gelmektedir. Şehirleşmenin bu noktalara gelmesi sonucu, insanlar 
çalıştıkları ya da yaşadıkları yerden uzaklaşmadan kolayca ulaşabilecekleri kentsel yaşam içinde konforlu 
rekreasyon alanları olarak yeşil alanlar tasarlama ihtiyacı içine girmişlerdir. Bu arayışların en önemli sonuç-
larından biri çatı bahçeleridir. Çatı bahçeleri tarihi perspektiften günümüze uygulama alanları ve teknikleri 
açısından büyük değişkenlikler göstermektedir. Bu çalışmada çatı bahçelerinin tasarımının değişkenli bir ya-
pıda olması nedeniyle, bu alanlarda kullanılacak yapı materyalleri ve oluşabilecek sorunlar konusunda çeşitli 
çözüm önerileri ortaya konmuştur. Bu bağlamda çatı bahçelerinde geleneksel olarak kullanılan malzemeler ile 
bu malzemelerin detayları ve kullanım şekilleri belirlenmiş, bu malzemelerin avantaj ve dezavantajları, birim 
alanda meydana getirdikleri yükler, kullanım olanakları ve bunların tasarımlara getirdikleri kolaylık ve zor-
luklar ortaya konmuştur. Geleneksel malzemelere ek olarak, yeni gelişmekte olan yapı malzemeleri de detaylı 
olarak araştırılmış ve çeşitli karşılaştırmalarla geleneksel malzemelerden ayrıldıkları özellikleri vurgulanmış-
tır. Bu araştırma ile Türkiye’nin çatı bahçeleri konusunda nerede olduğu konusunda bir fikir sahibi olunması, 
yeni gelişen bu kavrama uluslararası gelişmelerin ışık tutması, yeni fikir ve teknolojilerin bu şekilde ortaya 
konulması ve uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çatı Bahçeleri, Konstrüksiyon Elemanları, Yapısal Katmanlar, Uygulama Teknikleri 
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KAHVEHANE: BİR HETEROTOPİK MEKAN

Ayni Deniz KABAKOĞLU, Gaye BİROL, Berrin AKGÜN

Türkiye

Öz: Kahve tüketiminin dışında bir çok farklı fonksiyona hizmet eden kahvehaneler ilk kuruldukları tarihten 
başlayarak önemli bir sosyalleşme ve toplanma mekanı olmuşlardır. Zaman içerisinde farklı işlevlere dönü-
şebilen, kamusal ile özelin birbirine geçtiği bir katman, bir ara mekan özelliğini içerisinde barındıran kahve-
haneler, tarih içerisinde üstlendiği rollerin ve mekansallığın heterojenliği nedeniyle bugünkü kafeler ve millet 
kıraathanelerinin de kökenini oluşturmaktadır. Michel Foucault’un kullandığı, ‘‘heterotopya’’ kavramı, Türk 
toplumunda kahvehanelerin yerinin anlaşılması açısından önemlidir. Michel Foucault, “Öteki Mekanlara Dair” 
adlı metninde heterotopyanın farklı ölçek, program ve biçime sahip çok sayıda örneğini vermekte ve karakte-
ristik özelliklerini saymaktadır. Foucault, hapishane, akıl hastanesi, huzur evi, kahvehaneler vb. gibi normlar-
dan sapma gösterenlere mahsus öteki mekanları sapma heterotopyaları olarak adlandırmaktadır.Bu çalışmanın 
amacı, kahvehaneleri toplumumuzda tarih içinde üstlendikleri farklı kamusal roller ve norm dışı olanı sisteme 
dahil etme biçimleriyle ‘sapma heterotopyaları’ olarak tartışmaktır. Çalışmada kahvenin keşfi, kahvehanelerin 
ortaya çıkışı, Osmanlı toplumunda yayılışı, farklı dönemlerdeki toplumsal işlevleri; enformel bir eğitim ku-
rumu rolünü üstlenmesi, iletişim, eğlence, kültür-sanat faaliyetleri merkezi olması, sözlü kültür unsurlarının 
devam etmesini sağlayan bir mekan özelliği taşıması, boş zamanların değerlendirilme ve iş bulma ya da aylak-
lık etme mekanı olması gibi özellikleri incelenecek ve Michel Foucault’nun öne sürdüğü heterotopyaların altı 
karakteristik özelliği, kahvehaneler üzerinde analiz edilecektir. Sonuç bölümünde, kamusal yaşam için hem 
sisteme uygun hem de sisteme aykırı çalışan farklı bir iletişim alt yapısı ortaya koyan “öteki mekanlar” olarak 
kahvehaneler, toplumumuzdaki etik ve norm anlayışının meşruluğunun sorgulanması için ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kahvehane, Michel Foucault, Heterotopya, Sapma Heterotopyası 
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DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİNİN ÜRETİM VE TASARIM SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

Aysel KARAGÖZ, Aytaç YILDIZ

Türkiye

Öz: Günümüzde ürün tasarımının başarısı, üreticinin verileri işleme kapasitesine giderek daha fazla dayan-
maktadır. Ürün ile ilgili veriler; tasarım, üretim, dağıtım, kullanım, bakım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere 
bir ürünün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında toplanabilir. Ancak geleneksel tasarım yöntemleri, veri 
odaklı ürün tasarımını desteklemek için doğrudan kullanılamadığından dolayı dinamik olarak değişen verilere 
ve ortaya çıkan yeni durumlara hızlı bir şekilde cevap verememektedir. Bunun sonucu olarak mevcut üretim 
ve tasarım teknolojilerinin Endüstri 4.0 teknolojileri gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleşmesiyle 
üretim ve tasarım aşamaları hızla dijitalleşerek bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Bu teknolojilerden biri olan 
dijital ikiz, bilgisayar destekli simülasyonlara dayanan tüm üretim döngüsündeki aşamaların yanı sıra ürünün 
tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi devamlılığını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Dijital ikiz, nesnelerin in-
terneti (IoT), veri madenciliği ve makine öğrenmesi gibi teknolojileriyle günümüzün üretim paradigmasının 
(akıllı tasarım, akıllı işlemler, akıllı kontroller ve yönetim açısından) akıllı üretime dönüştürülmesinde büyük 
potansiyel sunmaktadır. Ayrıca, ürünlerin tasarım döngüsünü hızlandırma, kalite sorunlarının kaynağını be-
lirleme ve hataları önleme gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, fiziksel bir ürünün sanal kopyasını 
oluşturarak ürünü her yönden analiz etmeye yardımcı olan dijital ikiz teknolojisinin incelenmesi amaçlanmış-
tır. Dijital ikiz teknolojisinin akıllı tasarım ve üretimdeki önemi incelenerek çeşitli endüstrilerdeki uygula-
malarından örneklere yer verilmiştir. Ayrıca dijital ikizin çeşitli sektörler üzerinde gelecekte yapacağı etkiler 
açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Üretim, Dijital İkiz 
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YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ AHP TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Aytaç YILDIZ, Aysel KARAGÖZ

Türkiye

Öz: Küresel ve rekabetçi bir iş ortamında, firmaların hayatta kalmak ve rekabet avantajı elde etmeleri için 
sürekli yeni ürün akışı sağlamaları ve maliyetleri kontrol ederken pazara hızlı bir şekilde yenilikçi ürünler 
sunmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak, kendi iş ortamlarına uygun kaynakları satın alarak ve dağıtarak 
uygun katma değer stratejileri izlemeli ve bunları uygulamalıdırlar. Bu tür çabalar genellikle maliyetli ve riskli 
olsa da, benzersiz avantajlara sahip yeni ürünler geliştirerek, firmaların karlarını arttırması bakımından çok 
önemlidir. Pazara sunulacak olan yeni ürünlerin başarılı olabilmesi ve firmanın da yenilikçilik kabiliyetinin 
artması için firmanın hem uygun teknolojiler kullanması hem de ürün ile ilgili olan tüm paydaşları (müşteriler, 
çalışanlar, rakipler, araştırma kurumları vb.) ürün geliştirme sürecine dahil etmeleri gerekmektedir. Bu çalış-
mada, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme çalışmaları yapan firmaların ürün geliştirme 
performanslarının AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemleriyle değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle, ürün geliştirme performansına etki eden faktörler (tedarikçilerin, 
kilit müşterilerin ve çapraz fonksiyonel ekiplerin ürün geliştirme prosesinde yer alması) belirlenmiştir. Sonra, 
bu faktörlere göre ürün geliştirme performanslarının değerlendirilmesi için bir anket formu oluşturulmuş ve bu 
form değerlendirmelerin yapıldığı firma yöneticileri tarafından doldurulmuştur. Anketten elde edilen veriler 
kullanılarak, ürün geliştirme performansına etki eden faktörlerin ağırlıklarının elde edilmesinde AHP yöntemi, 
ürün geliştirme performansına göre firmaların değerlendirilmesi ve sıralanmasında Gri İlişkisel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma sonunda ise firmalar ürün geliştirme performansına göre sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ürün Geliştirme Performansı, AHP, Gri İlişkisel Analiz 
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ESTIMATION OF HIGH BIOMASS CONCENTRATION FROM NANNOCHLOROPSIS 
OCULATA WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

Aytun ONAY

Turkey

Abstract: Algae can be classified to two groups as microalgae and macroalgae. Microalgae generally include 
one cell and don’t have real organelles. They can grow as autotrophs, heterotrophic and facultative. They can 
be used for various goals such as cosmetics, pharmacy, medicine, food and energy in the industry. Nannoch-
loropsis oculata is a kind of microalgae and it can be grown open ponds and reactor systems for various aims. 
In this study, we aimed to show biomass potential of Nannochloropsis oculata in different concentrations of 
macro molecules in Johnsons’s medium. For this, we prepared Johnsons’s medium in different concentrations 
of KH2PO4 (0.1-2 g/L), NaHCO3 (2-32 g/L) and KNO3 (0.1-1.6 g/L). We examined changes on biomass rela-
ted with various concentrations of phosphorus, carbon and nitrogen in this medium. In addition, we researched 
biomass productivity using central composite design (CCD) for obtaining the maximum biomass productivity. 
According to experimental results, the maximum biomass concentration was obtained in 0.2 g/L of KH2PO4, 
16 g/L of NaHCO3 and 0.8 g/L of KNO3 with 2.17g of biomass and the minimum biomass concentration was 
1.27 g/L in 1 g/L of KH2PO4, 4 g/L of NaHCO3 and 0.2 g/L of KNO3. In conclusion, Nannochloropsis oculata 
can be used at these conditions with high biomass for various goals in the industry. 

Keywords: Nannochloropsis Oculata, Biomass, Central Composite Design, Quadratic Model 
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TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

Ayşe Nur KARABAYIR, Mehmet GÜMÜŞ

Türkiye

Öz: İşletmeler rekabet avantajı sağlamak ve pazardaki yerlerini korumak veya artırabilmek için değişen ve 
artan müşteri taleplerine istenilen fiyatta, miktarda ve zamanda rakiplerinden önce ve daha kısa sürede cevap 
vermeye çalışmaktadırlar. Doğru tedarikçilerden yapılan uygun satınalımlar müşteri taleplerine cevap vermede 
önemli rol oynamaktadır. Mevcut veya yeni tedarikçiler arasından çalışılacak tedarikçilerin belirlenmesi ise 
bu aşamada karşımıza çıkmaktadır. Çalışılacak tedarikçiler arasından doğru seçimi yapmak ise birçok seçme 
kriterinin bulunmasından dolayı karmaşık bir hale gelebilmektedir. Bu yüzden tedarikçi seçimi problemi, çok 
kriterli karar verme problemleri arasında yer almaktadır. Tedarikçi seçimi problemleri ele alınırken öncelikle 
değerlendirmede kullanılacak, seçme kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar 
incelendiği zaman genel olarak tek bir endüstriyel sektör için kısıtlı sayıda kriter kullanıldığı görülmektedir. 
Uygulamada da satın alma faaliyetlerin fiyat, kalite ve teslimat gibi belirgin ama birkaç kriter üzerinden ya-
pıldığı, sistematik ve analitik modellere dayanmadan tedarikçi seçimi yapıldığı gözlenebilmektedir. Mevcut 
çalışmalar ve uygulamadaki durum göz önüne alınarak bu çalışmada literatüre ve uzman görüşlerine göre 
belirlenen kriterler, Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara yöneltilen anket çalışması sonucunda elde edilen 
veriler analiz edilerek en fazla cevap alınan iki farklı sektör için değerlendirme kriterleri arasında farklılık 
olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Wilk’s Lambda değeri 0.878 
olarak hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyinin 0.05’ten büyük çıkması H0 hipotezinin reddedilemeyeceğini, yani 
sektörlerin bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığını göstermektedir. 
Yani, incelenen sektörlerde, sektöre göre kriterlerin anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri 
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HISTORY OF ARCHITECTURE FROM THE PERSPECTIVE OF ARCHITECTURE STUDENT

Bahadır Mert ÇINAR

Turkey

Abstract: Until the present century, architecture has undergone various changes and has been influenced by 
different architectural disciplines. This accumulation of knowledge has contributed to the formation of the con-
cept of architectural history and has become an integral part of all architectural undergraduate education. Why 
is architectural history education needed? What are the gains of a student who is an architect candidate from 
the history of architecture? The concept of architectural history can be seen as the architectural accumulation 
of the world; It has witnessed many movements such as Baroque, Rococo, Romanesque, and the accumulation 
of the historical scene from these different points has always lead the future trends and understandings. Arc-
hitectural Style is one of the main skills that an Architecture student can gain from the History of Architecture 
education. An architect candidate who research to the past and well analyzes the change and development of 
architecture in history gets benefit of this knowledge to play a leading role in his work on his own designs. 
It reflects light to the students’ search for a style that tries to follow and develop the past and to interpret or 
contradict it according to the era and to create their own architectural style. If we make an inference, history 
of architecture education; It is an inseparable part of the “Bachelor of Architecture Education” which gives the 
student the ability to think comprehensively, provides guidance on design, and grasps the relationship between 
society and architecture and strengthens this huge architectural archive. 

Keywords: History of Architecture , Architecture Student, Perspective 
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BALİSTİK ETKİ ALTINDA SERAMİK ÖN YÜZLÜ ÇELİK ZIRH SİSTEMİNİN ÇELİK 
PLAKASINDA OLUŞAN GERİLME DURUMUNUN İNCELENMESİ

Barış KALAYCIOĞLU, Alemdar ONGUN

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, 7,62 mm kalibreli mermi darbesine maruz kalan seramik ön yüze sahip çelik zırh siste-
minin, arka yüzündeki çelik plakasında oluşan plastik von_Mises eşdeğer gerilme durumu balistik sayısal 
analiz yardımıyla incelenmiştir. Tasarımda zırhın seramik ön yüzeyi için 10 mm kalınlığında altıgen Alümina 
(Al2O3) seramikler ve arka yüzeyi için S235 zırh çeliğinden üretilmiş 6 mm kalınlığında plaka tercih edilmiş-
tir. Zırh sisteminin balistik sayısal analizleri Ansys Explicit/Dynamic sonlu eleman programında gerçekleştiril-
miştir. Analizlerde çelik malzeme modeli için yüksek hızlarda plastik deformasyona izin veren Johnson-Cook 
malzeme modeli ve seramik malzeme modeli olarak da Johnson-Holmquist malzeme modeli kullanılmıştır. 
Ansys expicit dynamic modülünde yapılan analiz sonucunda çelik plakada oluşan plastik von Mises eşdeğer 
gerilme değerinin mermi darbesi sonucu çelik plakanın maruz kaldığı birim şekil değiştirme hızında S235 çe-
liğine ait analitik yöntem yardımıyla bulunmuş akma dayanımı ve maksimum yük altındaki gerilme değeri ile 
karşılaştırması yapılmıştır. Zırh sisteminin sayısal analizinde çelik plakada mermi darbesi sonucu maksimum 
578 MPa plastik von Mises efektif gerilmesinin oluştuğu görülmüştür. Elde edilen bu gerilme değerinin çelik 
plakanın mermi darbesi esnasında yüksek şekil değiştirme hızında sahip olduğu akma dayanımı değerinin 
üzerinde, maksimum yük altındaki gerilme değerinin altında çıktığı belirlenmiştir. Böylelikle plakada plastik 
deformasyon dışında herhangi bir hasarın oluşmadığı hem sayısal hem analitik olarak doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik Ön Yüzlü Çelik Zırh Sistemleri, Balistik Analiz, Plastik von_Mises Eşdeğer Ge-
rilme, Yüksek Şekil Değiştirme Hızı 



1418

ÖZET SÖZEL METİNLER

APPLICANT TRACKING SYSTEM APPLICATIONS

Barış ŞENOL, Ufuk CEBECİ

Turkey

Abstract: The traditional recruiting process has been insufficient with task delays and miscommunications, 
resulting in a protracted hiring process and high hiring costs ıf there are a lot of applicants. The use of internet 
has changed many HR processes including recruiting. While e-recruiting goes through the same phases as the 
traditional process, the benefits of e-recruiting are accomplished with the extensive use of a central database 
and of applications. With tools like applicant tracking systems, e-recruiting can more effectively attract, enga-
ge, manage, interview, and hire new employees. Whenever we apply online for any companies, resumes aren’t 
typically sent to the recruiter directly. It first comes to the applicant tracking software(ATS). These systems 
maintain all the resumes of the company position wise in one place and is helpful for the HR managers to ma-
nage and organize all the hiring process. . In many cases they filter applications automatically based on given 
criteria such as keywords, skills, former employers, years of experience and schools attended. The aim of this 
study is to analyze different Applicant Tracking Softwares and determine the most suitable software alternati-
ve. There are many criteria that affects alternatives. The criteria stated in the literature are User Friendliness, 
Candidate Screening Tools, Integration with Other Platforms, Time to Hire, Security, Reliability, Annual Cost, 
Cost of Implementation, Customization Quality. In this study we analyze both important software in the market 
and selection criteria. The important criteria both from literature and according to the experts’ point of view 
are explained. 

Keywords: Human Resources, Applicant Tracking System, E-recruiting 
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RAYLI SİSTEMLERİN YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) İLE ENTEGRASYONU (ATAKÖY-
İKİTELLİ PROJESİ İNŞAATI ÖRNEĞİ)

Bekir BALCI, Gökhan KAPLAN, Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR

Türkiye

Öz: Bu çalışmada ülkemizde de kullanımı henüz yaygınlaşmakta olan Yapı Bilgi Modellemesi – YBM (Bu-
ilding Information Modeling- BIM) sistemine örnek proje üzerinden değinilecektir. Bu yaklaşımla, inşaat 
projesinin süreci boyunca karar almaya destek olmakla beraber performansın da ciddi boyutta artırılmasını 
sağlamaktadır. Yüzyılın büyük problemlerinden ulaşım sorununun çözüm odaklarından biride raylı sistemler 
projeleridir. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan gereksinimler neticesinde inovasyon kavramının anlaşılmasını 
sağlayan yaklaşımların en başında gelen YBM ile entegrasyonunu Ataköy-İkitelli metro hattı projesi yapımı 
örneği üzerinden anlatılmıştır. Bu yaklaşım, sistemlerin tasarımında geleneksel tasarım yöntemlerinin aksine 
tümleşik tasarım yöntemlerini esas almış olup, bu ve buna benzer modellemeler değişen ve sürekli gelişmekte 
olan inşaat sektöründe büyük bir öneme sahip olan maliyet ve zaman yönetimi konularında optimum değerler 
ile en iyi verimi elde etmeyi hedeflemiştir. Tasarımından faaliyet aşamasına kadar uzun zaman alan ve çok 
yüksek maliyetler ile yapımı gerçekleştirilen raylı sistemler projeleri için YBM kullanılması günümüzde ka-
çınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektöründe son dönemlerde ortaya çıkan bu yaklaşım 
mevcut gereksinimleri büyük ölçüde karşılamakta olup hem ülke ekonomisine hem de inşaat sektörüne katkısı 
oldukça büyüktür. İnşaat sektörünün önemli bir lokomotiflerinden olan raylı sistemlerin tasarım, projelendir-
me, yapım ve işletme aşamalarında karşımıza çıkacak olan engelleri aşmak, bu süreçleri minimize etmek ve 
gerekli optimizasyonları sağlamak için tüm dünyada ve ülkemizde birçok büyük projede YBM kullanılmakta-
dır. İBB (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) bu alanda ciddi projelere imza atmış ve hali hazırdaki 
birçok projede BIM kullanılması açısından gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), Raylı Sistemler, Metro, Ulaşım 
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STATISTICAL FEATURE EXTRACTION BASED METHOD FOR PILLING GRADE 
EVALUATION

Bekir YILDIRIM, Gökhan YAŞAR, Berrin ŞAHİN

Turkey

Abstract: Pilling is one of the important quality problems for the consumer which is to be constantly monito-
red and controlled in textile industry. Traditionally, pilling is evaluated by comparing fabrics after the pilling 
process with reference to a set of standard images according to EN ISO 12945-2:2000. This subjective evalu-
ation sometimes results in inconsistency not only in between different laboratories but also even in the same 
laboratory between different evaluators. Objective evaluation approaches using image processing algorithms 
are actively researched. The main aim of this research is to develop an objective evaluation system using image 
processing methods and statistical features to obtain fabric image surface features. First step of the proposed 
method is image preprocessing where non-uniform illumination effects and noise are eliminated. The second 
step is to extract texture features of the fabric images. Texture features of the non-processed and processed fab-
ric surface images will reveal differences which will lead to classification. For this purpose various statistical 
features are extracted. In the last step, obtained features are further used to compare with the standard image 
features. Supervised classification methods are used for pilling grade assessment. The presented research work 
explains the statistical features extracted from images to pilling grade evaluation. 

Keywords: Pilling Grade, Objective Evaluation, Statistical Features, Image Processing 
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DIRECTIONAL DEFECT DETECTION USING IMAGE PROCESSING METHODS

Bekir YILDIRIM, Gökhan YAŞAR, Mustafa KÖSE

Turkey

Abstract: Visual quality is an important quality component of textile fabrics. This component considerably 
affects the value of the product and the consumer willingness to buy decision. Therefore, fabric inspection 
is very important for manufacturers before marketing the textile fabric goods. Until recently, fabric quality 
inspection is performed by human inspectors which have many drawbacks such as; the need for experien-
ced workers increases cost; fatigue after working short periods of time; subjectivity, the same fault might be 
classified into different defect categories by different inspectors; small defects are difficult to be detected by 
human inspectors. Developing fabric defect detection approaches using image processing methods has been a 
popular research topic due to the importance of the automatic inspection systems in textiles. In order to develop 
a robust automatic inspection system, fabric defects are divided into two classes: directional defects (DD) and 
regional defects (RD). Although general aim of the researchers and developers is to focus on an approach for 
detecting all the defect types at once, in this research only directional defects are considered. Partitioning the 
problem leads to effective development of method for each defect type. In this presentation it is shown that 
defect-free standard signals obtained from projection profiles and defected signals difference leads to detecting 
the location of directional defects due to the directional characteristics of the defects and fabric texture 

Keywords: Defect Detection, Image Processing, Projection Profiles, Directional Defects 
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ÇOKLU KARAR VERME TEKNİĞİ VE TRAFİK SİMÜLASYON YAZILIMLARI YARDIMIYLA 
KAVŞAK PERFORMANS ANALİZİ

Berivan BAYDAR, H.Ferit BAYATA, O. Ünsal BAYRAK, A. Oğuz DEMİRİZ

Türkiye

Öz: Karayollarındaki trafik akışını gözlemleyerek bu modelin bilgisayar ortamında simülasyonu gerçekleş-
tiren Çok Kriterli Karar Verme (PROMETHEE) yöntemiyle kavşak performans analizi hedeflenmiştir. Artan 
taşıt sayısı ve ulaşım talepleri sonucunda şehir genelinde bulunan kavşak ve mevcut bağlantı yollarında ciddi 
manada iyileştirilme ihtiyacı doğmuştur. Trafik sistemlerindeki araç akışlarını iyileştirmek amacı ile çözüm 
yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin trafik simülasyon programları aracılığı ile test edilebilmesi 
sayesinde maliyet, zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın simülasyon yazılımı yardımıyla uygulanabilirliği ka-
bul edilmiş çözümler mevcut trafik şebekeleri üzerine uygulanabilmektedir. Geliştirilen Çok Kriterli Karar 
Verme (PROMETHEE) yöntemiyle simülasyonlar için kullanılan çözüm üretim yöntemlerinden mezosko-
bik yani trafik yoğunluğuna bağlı ayrık yaklaşımı ile yapılmaktadır. Mezoskobik yaklaşımda, programların 
performanslarının artmasıyla bağımsız araçları basitleştirilmiş dinamiklerle yol simülasyonlarına dahil etmek 
mümkün olmuştur. Kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçları ortaya konulmuş olup, çalışmada PROMETHEE 
programı kullanılarak belirlenmiş olan kavşaklar simüle edilerek; seyahat süresi, kuyruk uzunluğu, şerit sayısı, 
şerit genişliği ve uygulanabilirlik gibi faktörler dikkate alınarak yapılan analizlerde verilen sayısal değerlerle 
farklı test ve sinyalizasyon parametreleri yardımı ile simülasyondan elde edilen sonuçların karşılaştırılması 
sağlanmıştır. PROMETHEE yöntemiyle sinyalize kavşak ve modern dönel kavşak tiplerinin birbirleriyle olan 
kıyaslamalarını ve her bir kavşağın, simülasyon yardımıyla kavşak performans analizi yapılmaktadır. Bu so-
nuçların karşılaştırılması sayesinde kavşak performans analizi yapılarak trafik sıkışmalarını önleyecek uygun 
çözümlerin bulunması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PROMETHEE, Kavşak Performans Analizi, Trafik Simülasyonu 
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FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METOTLARI İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metodlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metodlar olan Matris 
ve Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde 
saha çalışmaları esas alınarak yüksekte çalışma risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlenerek 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte, 
risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında 
işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Yüksekte çalışma 
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NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN POLİMERİK NANOJEL ÜRETİMİ VE 
KARAKTERİZASYONU

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: Günümüzde nanoteknolojik uygulamalar için mühendislik, tıp ve sağlık alanında (sensörlerde, ilaç üre-
timde kullanılan cihazlarda, ayırma sistemlerinde adsorban olarak, biyoreaktörlerde hücre kültürü materyali 
olarak v.b.) kullanılmak üzere üretilen pek çok materyal bulunmaktadır. Bu materyaller organik, inorganik 
veya biyolojik yapıda olabilir. Yapılan çalışmalar organik ve polimerik yapıda olan materyallerin çalışmanın 
amacına yönelik olarak kolay bir şekilde sentezlenip modifiye edilebildiğini göstermektedir. Bu materyaller 
aynı zamanda yüksek kimyasal ve mekanik kararlılığa da sahip olabilirler. Nano yapıda elde edilen bu mater-
yallerin karakterizasyonu için tanımlama sistemlerinin zaman içerisinde oldukça gelişmesi bu materyallerin 
sentez ve uygulamalarındaki gelişimleri de mümkün kılmıştır. Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve 
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) bu tanımlama sistemlerinden yalnızca ikisidir. Bu çalışmada yüzeyinde 
hidroksil gruplarını barındıran ve bir çok farklı fonksiyonel gruba sahip olacak şekilde modifiye edilebilir 
gliserol dimetakrilat bazlı eşboyutlu nanojel yapıda partiküller presipitasyon polimerizasyonu yöntemi ile sen-
tezlenerek özgül yüzey alanı ve gözeneklilik özellikleri Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile ortalama 
partikül boyutu Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile yapısal 
analizi ise Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) ile saptanmıştır. Polimerik gliserol dimetak-
rilat bazlı eşboyutlu nanojel partiküllerin özgül yüzey alanı 0.71 m2/g ve ortalama gözenek hacmi 0.02 ml/g 
ve ortalama gözenek çapı 101 nm olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalama partikül boyutu ise 54 nm 
olarak ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nanomateryal, Polimerik Nanojel, Presipitasyon Polimerizasyonu, Nanojel 
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ACİL DURUM YÖNETIM SISTEMLERI ILE KRIZ YÖNETIMI ARASINDAKI İLIŞKININ 
İNCELENMESI

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasının ardından ülkemizde bu-
lunan bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüküm-
lülüklerden biri kanun kapsamında hazırlanmış olan ve 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum planlarının hazırlanmasıdır. Özel ve Kamu dahil 
bütün işyerlerinde sabotaj, yangın, patlama, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi birçok acil durumla karşı 
karşıya kalınabilmektedir. Bu çalışmada işyerlerinin acil durumlara hazırlıklı olması için acil durum planını 
hazırlama aşamalarını da içeren Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) ele alınmıştır. ADYS bütün işletme ve 
kuruluşların herhangi bir acil durum anında hızlı, doğru ve etkili veya tehlikelerden kaynaklanan zararı yok 
etme, azaltma veya giderme yöntemine verilen isimdir. ADYS; analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme 
olarak dört ana başlık altında incelenir. İşletmelerde meydana gelebilecek tehlikeler doğrultusunda risklerin 
analiz edilerek planlanması ADYS kapsamındadır. Kuruluşların henüz planlanma aşamasındayken acil du-
rumlar için gerekli hazırlık çalışmaları yapması, en az acil durum meydana geldikten sonraki yaklaşım kadar 
önemlidir. Planlama aşamasında düşünülmeyen tehlikelerin tesisin tamamlanmasından sonra bertaraf edilmesi 
yüksek maliyetler ve büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle tesisin henüz mimari aşamasında 
tüm ADYS senaryolarının ve yapısal uygunluklarının düşünülüp analiz edilmesi ve planlanması büyük önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada; Acil durum yönetim sistemleri ve kriz yönetiminin ne olduğunun açıklanması ve 
acil durum yönetim sistemleri ile kriz yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca 
yönelik olarak seçilen örneklem ile acil durum yönetim sistemi ve kriz yönetimi ilişkisi uygulamalı bir şekilde 
incelenerek proaktif yaklaşımla sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetim Sistemleri, Kriz Yöne-
timi 



1426

ÖZET SÖZEL METİNLER

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİN ÖNEMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
ANALİZLERİNDEKİ YERİ 

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden 
olan risk etmenleri fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor, radyasyon, basınç v.b.), kimyasal 
(maden, solvent, zehirli gazlar, asiy ve bazlar, pestisitler, plastik maddeler, tozlar v.b.), biyolojik (bakteri, virüs, 
parazit, burusella, şarbon vb.), ergonomik (işin fizyolojisi, ağır yük taşıma ve kaldırma vb.) ve psikososyal (iş 
güvencesi, gelecek kaygısı, uzun çalışma süreleri, iş stresi, şiddet, zaman baskısı, iş memnuniyetsizliği, mo-
notonluk, dinlenme molalarının ihlali, mobing vb.) olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(International Labour Organization - ILO) psikososyal riskleri; “iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çev-
resel ve örgütsel koşullar, işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim” temelinde tanımlamıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO), işe bağlı stresin, bir bireyin psikolojik ve fiziksel 
sağlığını ve aynı zamanda bir kuruluşun verimini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip olduğunu, bu 
nedenle iş stresinin dünya çapında işçi ve iş sağlığı için büyük bir zorluk olduğunun kabul edildiğini söylemek-
tedir. Avrupa birliği sağlık ve güvenlik ajansı (AB-OSHA) psikososyal riskler ve işle ilgili stresin iş güvenliği 
ve sağlığında en zorlayıcı konular arasında olduğunu ve bunun bireylerin, kuruluşların ve ulusal ekonomilerin 
sağlığını önemli ölçüde etkilediğini söylemektedir. Bununla birlikte psikososyal risklerin, kötü iş tasarımı, 
organizasyonu ve yönetimi ile işin sosyal bağlamının zayıf olmasından kaynaklandığını ve işle ilgili stres, 
tükenmişlik veya depresyon gibi olumsuz psikolojik, fiziksel ve sosyal sonuçlara yol açabildiğini ifade eder. 
AB-OSHA, psiko-sosyal risklere yol açan bazı çalışma koşullarına, aşırı iş yükü, çelişen talepler ve rol netliği 
eksikliği, işçiyi etkileyen kararların alınmasında işçinin yer almaması ve işin nasıl yapıldığında etkili olama-
ması, kötü yönetilen örgütsel değişim ve iş güvensizliği, etkili olmayan iletişim, yönetim veya meslektaşların 
desteğinin olmaması, psikolojik ve cinsel taciz, üçüncü taraf şiddetini örnek olarak verir. Iş güvenliğinin tanımı 
risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi şeklindedir ve risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için 
yapılan risk analizlerinde belirlenen riskler daha çok fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk etmen-
lerinden kaynaklanan risklerdir. Ülkemizde ve dünyada psikososyal risk etmenlerinden kaynaklanan riskler 
risk analizlerinde ve değerlendirmelerinde neredeyse hiç yer almamaktadır. Doğru yaklaşımla, iş büyüklüğüne 
veya türüne bakılmaksızın, psikososyal riskler belirlenerek önlenebilir yada azaltılabilir ve başarılı bir şekilde 
yönetilebilir. Psikososyal riskler de diğer iş güvenliği ve sağlık riskleri ile aynı şekilde mantıksal ve sistematik 
bir şekilde risk analizlerinde ele alınabilirler. Bu çalışma günümüzde yapılan risk analizlerinde psikososyal 
risk etmenlerine ne kadar yer verildiğini kimya sektöründen örnek bir çalışma ile göstermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Psikososyal Risk Etmenleri, Risk Analizi ve Değerlendirmesi 
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PLASTİK SEKTÖRÜNDE YÜRÜME VE ÇALIŞMA ALANLARI RISK DEĞERLENDIRMESI: 
FINE KINNEY VE L TIPI MATRIS METOTU

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metodlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metodlar olan Matris 
ve Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde 
saha çalışmaları esas alınarak yürüme ve çalışma alanları risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belir-
lenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla 
birlikte, risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konul-
muştur. Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmala-
rında işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Yürüme ve Çalışma Alan-
ları Risk Değerlendirmesi 
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PLASTİK SEKTÖRÜNDE DEPOLAMA VE İSTIFLEME RISK DEĞERLENDIRMESI: FINE 
KINNEY VE L TIPI MATRIS METOTU

Berna SARAÇOĞLU KAYA

Türkiye

Öz: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları koru-
mak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları 
kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygu-
lanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 
- ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. 
ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu neden-
den kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene 
vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk de-
ğerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metodlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metodlar olan Matris 
ve Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde 
saha çalışmaları esas alınarak depolama ve istifleme risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlene-
rek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlik-
te, risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında 
işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Depolama ve İstifleme Risk 
Değerlendirmesi
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ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETON İLE ŞEHİR MOBİLYASI ÜRETİLMESİ

Beyda SARGIN, Halit YAZICI

Türkiye

Öz: Kent mobilyaları, son yıllarda önem verilen, araştırmalara ve uluslararası yarışmalara konu olan bir ko-
nudur. Sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda eğitim ve refah seviyesi artan toplumlarda estetiğe ve sanata 
verilen değerin artması sonucu ortaya çıkan bir arayıştır. İnsanlar, yaşam alanları olarak benimsedikleri park, 
bahçe, kent merkezi vb kamusal alanlarda kent kimliğini yani o kentin sahip olduğu sosyal, kültürel ve eko-
nomik özelliklerinin yanı sıra günümüz ihtiyaçlarına hitap edecek teknolojik, kullanımı kolay ve engelsiz do-
natılar talep etmektedirler. Bu ihtiyaç ve beklentiye, tasarımcılar tasarladıkları ürünlerle cevap verirken farklı 
materyaller denemişlerdir. RPB çok düşük su/bağlayıcı (S/B) oranına sahip, yüksek oranda bağlayıcı içeren 
kompozit bir yapı malzemesidir. Basınç dayanımı 150-200 MPa değerini aşan ve özel uygulamalar başta ol-
mak üzere ileride kullanımının yaygınlaşması beklenen bir kompozit türüdür. Bir başka deyişle, Ultra Yüksek 
Performanslı Beton (UYPB) üstün dayanım ve dayanıklılık özeliklerine sahip bir kompozittir. Bu çalışmada 
geliştirilecek ürünlerde klasik betonun ötesinde yeni nesil Reaktif Pudra Beton (RPB) karışımları kullanılabilir 
hale getirilmiştir. RPB ile ürünler, daha estetik ve uzun ömürlü, daha hafif, hacmi daha az, nakliye ve montajı 
kolay olacaktır. Ayrıca gerek kalıp sistemi gerekse RPB karışımları geliştirilerek estetik, gözeneksiz ve yüzey 
özellikleri daha iyi ürünler elde etmek için araştırılmıştır. Yapılan küçük kalıplara geliştirilen RPB karışımların 
dökülmesi ve karıştırma, yerleştirme, vibrasyon ve kürle, ürün yüzey performansına etkisinin araştırılmıştır. 
Ayrıca RPB nin ürüne göre özelleştirilmesi, fonksiyonellik katma, prototip ürün üretimi ve prototip üründe 
ürün kalitesinin ve performans testleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ultra Yüksek Performanslı Beton, Prefabrik Beton, Beton Kent Mobilyaları 
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RÜZGAR TÜRBİN KULESİ YAPI ÇELİKLERİNDE KÖŞE KAYNAKLARINA UYGULANAN TIG 
DRESSING İŞLEMİ: ISI GİRDİSİ İLE SERTLİK DEĞER İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Beytullah DEMİRTAŞ

Türkiye

Öz: Rüzgar Türbin kuleleri, kulenin yüksekliği, ağırlığı, aerodinamik yapısı ve rüzgar şiddetine bağlı olarak 
belirli frekanslar ile salınım yaparak çalışmaktadır. Bu salınım hareketi, yorulmaya sebep olarak kule ömrünün 
belirlenmesinde başlıca rol almaktadır. Kule ömrünü ve dinamiğini geliştirmek için yorulmaya sebep olan fak-
törleri tespit edip geliştirerek yorulma dayanımının artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
temelini, ana malzemenin mukavemeti, kaynak birleşimi ve yüklerin tipi belirlemektedir. Ana malzemenin mu-
kavemeti ve yüklerin tiplerini, iyi bir dizayn ile geliştirerek yorulma ömrü uzatılabilir, buna ek olarak kaynak 
dikişinin geometrisini geliştirerek de yorulma performansı artırılabilmektedir. Kaynak dikişinin geliştirilmesi 
için uygulanan yöntemlerden başlıcaları: kaynak geçiş bölgesinin taşlanması, tig dressing ve plazma dressing 
ile kaynak bölgesinin eritilmesi, kalıntı gerilimini ortadan kaldırmak için çekiçleme ve termal yöntemleridir. 
Bu makalede kaynaklı dikişlerinin yorulma davranışını geliştiren en etkili yöntemlerden biri olan tig dressing 
yöntemi incelenmiş olup, oluşturduğu ısı girdisi ile o bölgede oluşan sertlik değerleri ilişkisi incelenmiştir. 
Normal köşe kaynağında sertlik değerleri 380 Vickers (HV10) değeri altında iken, farklı parametreler ile tig 
dressing işlemi uygulandığında, bölgelere göre sertlik dağılımı ve sertlik değerlerinin belirlenen üst sınırın 
altında olması için uygulanan parametreler belirtilmiştir. Uygulama aşamasında beş farklı ısı girdisinde tig 
dressing işlemi yapılmış olup, kaynak ve ısıdan etkilenmiş bölgelerinden on iki adet sertlik testi yapılmıştır. 
Uygulama sonuçlarına göre minimum 150 °C ön ısıtma yaparak ve minimum 1 kj/mm ısı girdisi sağlandığı 
takdirde sertlik değerlerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Türbin Kuleleri, Tig Dressing, Sertlik 
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SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ

Beyza OVAT, Eda TAŞÇI, Murat ISPALARLI, Keriman PEKKAN

Türkiye

Öz: Türkiye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden biri olan seramik sektörünün Türkiye ekonomi-
sine katkısı inkâr edilemez bir gerçektir. Hem ülke içi hem de ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve 
ithal ürünlere bağımlılığı en az olan Türkiye Seramik Sektörü, sahip olduğu ihracat hacmi ile Türkiye’nin 
önemli endüstrileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu üretim ve ihracat hacmi bir o kadar da seramik atık 
oluşumuna sebebiyet vermiştir ve ülkemizde seramik sektöründe atık malzemelerin geri dönüşümü sağlana-
rak değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Seramik atık malzemelerin geri dönüşümü ile birlikte çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesi ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek bir katkısı da düşünülmelidir. Pişmiş 
seramik ve çini atık ürünleri öğütülerek reçete içerisinde değerlendirilmiştir. Sonuçları analizlerle desteklene-
rek standart reçetenin pişme sonrası analizleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Pişmiş çini ve seramik 
atıkları kullanılarak yeni seramik ürünlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çini ve seramik atıklar ile hazırlanan 
reçetelerden elde edilen ürünlerin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri standart olarak hazırlanan re-
çetenin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri ile kıyaslanarak seramik malzeme olarak kullanılabilirliği 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen seramik ve çini atıklarıyla hazırlanan ürünlere bünyelerin 
mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron mik-
roskobu (SEM) analizleri yapılarak bentonit ilavesinin pişme sonrasındaki mikro yapıdaki etkisi incelenerek 
sonuçlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Atık, Geri Dönüşüm, XRD, SEM 
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DISCRIMINATION OF FRESH AND USED ENGINE OILS BY ELECTRONIC NOSE

Bilge Han TOZLU

Turkey

The aim of this study is to determine the condition (fresh or used) of the engine oil used in motor vehicles 
via an electronic nose. 50 cc fresh elf 10/40 engine oil and 50 cc 10000 km used same engine oil were snif-
fed by the electronic nose. A sensor block which was formed by 11 electrochemical gas sensors was used in 
the electronic nose prepared for this study. Sensor data were converted to digital data by using analog digital 
converter of the two arduino uno microcontroller development cards. Then, the digital data were transferred 
to the computer. The control program for recording sensors’ data was prepared in LabVIEW software. After 
ventilation process, by putting the oil sample into the sniffing box, the odor of oil was sniffed and recorded 
for 120 seconds via the sensor block which is placed inside to the sniffing box. Then, various features of these 
data were extracted and these extracted features were classified with kNN classification algorithm prepared 
in MATLAB program. As a result of the performed classification, the fresh engine oil could be distinguished 
from the oil that was used for 10000 km in a gasoline engine from their smell with an accuracy of 95.14% by 
the electronic classification; gas sensor; kNN algorithm; oil quality; signal processing 

Keywords: Classification, Gas Sensor, Oil Quality 
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JANT KALIPLARINDA SOĞUMA HIZINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE 
NOZUL GEOMETRİSİNE SAHİP SOĞUTMA SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bora YAY, Erhan AKINCI, Hakan YAVUZ, Uğur AYBARÇ

Türkiye

Öz: Alçak basınçlı döküm teknolojisinde ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden birisi soğutma verim-
liliğidir. CMS firmasında alüminyum alaşımlı jantlar üretilmektedir. Jantlar otomobillerde güvenlik ekipmanı 
olduğundan dolayı üründeki döküm hataları jantların hurdaya ayrılmasına neden olmaktadır. İçyapıdaki küçük 
boyutlarda oluşan poroziteler de döküm hatası olarak kabul edildiği için soğutma sistemlerinin verimliliği jant 
üretimi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada jant üretiminde kullanılan kalıpların soğutma 
sistemlerinde yer alan kalıplarda nozul geometrisine sahip hava ile soğutma sağlanan sistemlerin verimliliği 
üzerine çalışmalar yapılarak optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda laboratuvar 
ortamında, kalıplarda kullanılan sıcak iş takım çeliğinden merkezine kör delik açılmış numuneler üretilerek 
açılan deliklerin çapı, deliklerin tabanındaki geometri, jet akışı sağlayan nozulun çapı, nozulun tabana olan 
mesafesi ve 2 farklı sabit debi parametrelerinin etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Numuneler 500 ⁰C’den 300 ⁰C’ye 
soğutulmuştur ve deney sırasında numunelere yerleştirilen termokuplların kayıtları alınarak sıcaklık ölçümü, 
debimetre kullanılarak debi ölçümü yapılmıştır. Bu sıcaklık verilerinden ve soğuma sürelerinden her bir pa-
rametre için soğuma hızı verileri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Minitab programında istatistiksel olarak 
incelenmiştir ve soğuma hızına etki eden en önemli parametrenin debi olduğu belirlenmiştir. Aynı numune 
üzerinde farklı mesafelerde ve çaplardaki nozullar ile basınçlar değiştirilerek elde edilen soğuma hızları ince-
lendiğinde ise basınç ve nozul çapı arttıkça soğuma hızında artış olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda 
soğutma tasarımlarında maksimum debiyi elde etmek amacıyla optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Kokil Kalıp, Soğutma, Çarpan Jet Akış 
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KOKİL KALIPLARDA TUNGSTEN ALAŞIMLI MALZEME KULLANIMI İLE TERMAL 
YORULMA VE AŞINMA DİRENCİNİN ARTIRILMASI

Bora YAY, Uğur AYBARÇ, Rasim İPEK

Türkiye

Öz: Alüminyum jantlar otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Jantın kalitesini belirleyen en önemli 
etmenlerden birisi de kalıptır. Alçak basınçlı döküm teknolojisi ile üretilen jantlar kokil kalıplara dökülmekte-
dir. Jant kalıpları ana hatları ile alt maça, üst maça, yan bloklar ve plakalardan oluşmaktadır. Alt ve üst maçalar 
sıcak iş takım çeliklerinden, yan bloklar dökme demirden veya çelikten, plakalar ise imalat çeliğinden üretil-
mektedir. Döküm sırasında sıcak metale en fazla maruz kalan parça alt maçadır. Ayrıca üst maçada da sıcak 
metal akışından dolayı aşınmalara rastlanmaktadır. Jant kalıplarında karşılaşılan en önemli sorun kalıbın belirli 
döküm adetlerinden sonra deformasyona uğraması ve hurda olmasıdır. Deformasyon meydana gelen kalıplar 
dökülen jantların kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kokil kalıplar yüksek maliyetli ve uzun sürelerde üretilen 
kalıplardır ve sıcak iş takım çelikleri yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle kalıplarda malzeme değişik-
liği ile kalıp ömürleri artırılması bu çalışmada hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada deney tasarımı olarak seri üre-
timi temsil edecek bir sistem oluşturulmuştur. Sıvı alüminyumu sürekli sabit sıcaklıkta tutan bir potaya sahip 
daldırma fırını kullanılarak belirli boyutlarda hazırlanmış numuneler pnömatik bir sistemle sıvı alüminyumun 
içerisine sabit çevrim süresi ile farklı çevrim sayılarında daldırılmıştır. Belirli sayılarda çevrimler yapıldıktan 
sonra mevcut kullanımdaki sıcak iş takım çelikleri ile tungsten alaşımlı malzemelerin hasar mekanizmaları 
incelenerek karşılaştırma yapılmıştır. Numunelerin aşınma kayıpları, sertlik kayıpları ölçülmüştür ve optik 
mikroskop ile mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda tungsten alaşımlı malze-
melerin aşınma ve termal yorulma dirençlerinin sıcak iş takım çeliklerine kıyasla çok daha yüksek olduğu ve 
kalıplarda hasar yaşanan bölgelerde kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Kokil Kalıp, Sıcak İş Takım Çeliği, Tung-
sten Alaşımı, Aşınma, Termal Yorulma 
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50.000 TON KALDIRMA KAPASİTELİ YÜZER HAVUZUN DENİZE İNDİRİLİŞİNİN ELE 
ALINMASI

Burak Galip ANIK, Şükrü EREN, Serap ÖZHAN DOĞAN, Görkem KANPARA

Türkiye

Öz: Deniz yapılarının karada imalatları yapıldıktan sonra denize indirilmesi gemi inşa sanayisi için her zaman 
son derece önemli bir konu olmuştur. Sektörde, geçmişten günümüze kadar denize indirme operasyonlarında 
birçok yöntem uygulanmıştır. Son yıllarda Çin’de geliştirilmiş olan balon ile indirme metodu düşük yatırım 
maliyeti ile küçük/büyük demeden birçok yapı için uygulanmaktadır. Gemi inşa indirmelerinde bu yönte-
min uygulanışı, balonların belli bir sisteme göre yapının altına yerleştirerek, yapı tamamen balonların üstüne 
oturtulur. Sonrasında ilk hareket verilerek veya eğimli kızak kullanılarak denize iniş işlemi gerçekleştirilir. 
Balonla indirme metodunda balonların çok aksi bir durum olmadıkça tekrar tekrar kullanılabilme özelliğinin 
olması önemli etkenlerden biridir ve başka yapı iniş çalışmalarda maliyeti bu bakımdan da düşürmektedir. 
Bu çalışmada; Tersan Tersanesinin Ar-Ge Merkezi projelerinden olan 50.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer 
havuzun iki eşit parça halinde balonla denize indirme operasyonunun ilk parçadaki uygulanan uygulamaları ve 
iniş operasyonu incelenmiştir. Bu kapsamda kullanılan balonların teknik özellikleri, sayıları, yerleştirmeleri, 
kullanılacak takaryaların sayısı, yapısı, hacmi ve tüm bu gerekliliklerin aynı zamanda uygulama metotlara yer 
verilmiştir. Ayrıca havuz bağlantı detayları, denize iniş öncesi yapılacak çalışmalara ve iniş esnasında yapılan 
operasyon basamakları detaylı incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde; denize balonla indirme metodunun çok 
büyük tonajlı yapıların denize indirilişinde alternatif, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir bir metot olduğu 
görüldü. Zaman ve maliyet bakımından daha uygun olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Denize İndirme, Balonla İndirme Yöntemi, Yüzer Havuz 
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PERİODONTAL DOKU REJENERASYONU İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ MÜSİLAJI / 
DESELÜLERİZE KEMİK KAYNAKLI ÇİFT KATLI BİYOİSKELELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Burak KARACA, Yavuz Emre ARSLAN

Türkiye

Öz: Periodontal hastalıklar oldukça yaygındır ve dünya nüfusunun %90’ını etkilemektedir. Bu çalışmada hem 
sert hem de yumuşak doku ile bağlantılı olan periodontal dokunun, geliştirilen çift katmanlı biyoiskele ile 
rejenerasyonu hedeflenmiştir. Ayva çekirdeğinin müsilajı ekstraksiyon işlemi ile elde edilmiştir. Kemik do-
kusu, ticari amaçlı kesimi yapılan sığırdan temin edilmiştir. Kemik dokusunun hücrelerinden arındırılması 
Triton X-100 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hücrelerinden arındırma işleminden önce ve sonra ana matriks 
bileşenleri ve DNA miktarı hidroksiprolin, sülfatlanmış glikosaminoglikan (GAG) testleri ve çift sarmal DNA 
içerik analizi ile belirlenmiştir. Biyoiskelelerin yapısındaki fonksiyonel gruplar Fourier Dönüşümlü Kızılötesi 
Spektroskopisi (ATR-FTIR) ile tayin edilmiştir. Yüzey alanını belirlemek amaçlı Brunauer, Emmet ve Teller 
(BET) analizi yapılmıştır. Biyoiskelelerin yüzey morfolojisini aydınlatmak için Taramalı Elektron Mikroskobu 
(SEM), yapıda mevcut olan elementlerin nicel ve nitel tayini için Enerji Yayılımlı X-Işını (EDX) analizleri 
yapılmıştır. Termal özelliklerin tayini amaçlı Termogravimetrik (TG) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(DSC) analizleri gerçekleştirilmiştir. Biyoiskelelerin ıslanabilirlik kapasiteleri şişme ve sıvı tutma testleri ile 
belirlenmiştir. Ham ve hücrelerinden arındırılmış kemik dokularının DNA içerik miktarı sırasıyla 101,31 ± 
8,13 ve 51,79 ± 11,87 (ng/mg kuru ağırlık / n=3) olarak ölçülmüştür ve başarılı şekilde ham kemik dokusu 
hücrelerinden arındırılmıştır. Biyoiskelelerin yüzey alanı 8,185 m²/g belirlenmiştir. Alınan SEM görüntüle-
rinde biyoiskelelerin in vitro çalışmaları için uygun yüzey morfolojisinde olduğu görülmüştür. Şişme oranı 
67,46 ± 10,01 sıvı tutma kapasitesi ise 35,46 ± 0,75 µl olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak üretilen çift katmanlı 
biyoiskelelerin doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında yeni bir biyomalzeme olarak kullanım 
potansiyelinin olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çift-katmalı Biyoiskele, Periodontal Doku Rejenerasyonu, Hücrelerinden Arındırma, 
Müsilaj, Rejeneratif Tıp 
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GELENEKSEL KIRSAL BARAK TÜRKMEN KONUTUNDA TÜRK ÇADIRI İZLERİ

Burçin KUTSAL

Türkiye

Öz: Güvenlik nedeniyle ve verimli topraklar bulmak için sürekli yer değiştiren Türklerin ilk mimari eseri 
çadırdır. Geleneksel göçebe hayat tarzının gerekliliği olarak mobil olması gereken çadır, mümkün olduğunca 
küçük ve yalın olup; içinde yer alan eşyalar az sayıda, hafif ve basittir. Göçebe Türkler için bir özel alan oluş-
turan çadıra; uyuma, dinlenme gibi temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için girilmekte, bunun dışındaki 
bütün bireysel ve toplumsal hayat çadırın dışında geçmektedir. Çadırın yerleşimi de yaşam biçimine uygun 
olarak tasarlanmıştır. Ortada yaşam alanı bırakılarak çadırlar çevresinde konumlanmıştır. İlk bilinen yerleşim 
yerleri Orta Asya olan ve Anadolu’ya yerleşmeden önce göçebe olarak yaşayan Barak Türkmenleri’ nde konut 
yerleşimi Türk çadırını tekrar eder niteliktedir. Bir avlu etrafında yer alan konutlar geniş bir aileye aittir ve her 
konutta bir çekirdek aile yaşamaktadır. İhtiyaç doğrultusunda avlu etrafına yeni bir yaşama birimi eklenebil-
mektedir. Göçebe hayat tarzına sahip Türk grupları, yerleşik hayata geçtiğinde yaşama birimleri daha sağlam 
malzemeden yapmak zorunda kalmış, iç mekan yerleşik hayata göre düzenlenmiştir. Barak konutlarında dış 
mekanda görülen Türk çadırı izlerine iç mekanda da rastlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında; Orta Asya’da 
Anadolu’ya göç eden Barak Türkmenleri’nin ilk evleri olan çadırı, yerleşik konuta nasıl yansıttıkları incele-
necek, dış mekan ve iç mekan öğelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Çalışma için seçilen alan hala özgün 
konutlarını ve yaşam tarzını koruyan Gaziantep, Oğuzeli İlçesi’nde yer alan Kovanlı Köyü’dür. 

Anahtar Kelimeler: Barak Türkmenleri, Türk Çadırı, Kerpiç Ev 
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URBAN DESIGN SUGGESTION IN RIVER CORRIDORS

Bülent CENGİZ

Turkey

Abstract: Urban design applications for improving the quality of life have increasing importance in our day 
as a result of the increasing pressure due to increasing urbanization. City and river interaction is re-attained 
in many river cities in the world and in Turkey by way of revitalization studies resulting in urban centers of 
attraction. The Kanlıırmak Street located at the Bartın city center which is selected as the study area is one of 
the most preferred urban avenues selected for both pedestrian use and vehicle use. Kanlılırmak Street, as one 
of the most important transportation arteries in continuous interaction with the traditional settlement texture 
and the Bartın Creek, holds special importance with regard to the landscape design functionality, security, per-
ceptibility, visual quality, and user comfort. A design suggestion has been developed for the Ulus Stop located 
on Kanlıırmak Street as one of the important symbols of the city for contributing to the amount of urban open 
and green areas in the city. Places, where people may spend their free time and carry out various recreational 
activities, have been developed with this project. Spatial designs have been made within the scope of urban de-
sign suggestions which will enable various recreational activities especially alongside the river with regard to 
pedestrian use and accessibility. As a result, the importance has been emphasized for improving by way of the 
urban design project study the functional, aesthetic, ecological and economic aspects of the current streetscape 
for the river corridor that is of special importance with regard to the urban quality of life. 

Keywords: Urban River, Streetscape, Urban Design, Revitalization, Bartın 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR CADDE PEYZAJI (STREETSCAPE) TASARIMI

Bülent CENGİZ

Türkiye

Öz: Kentsel kamusal mekânlar bileşeni olarak sokak, cadde, park, meydan, pazar yeri vb. alanlar halkın sos-
yalleşmesine ve rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlamaktadır. Günümüzde hızla artan kentleş-
me baskısı sonucunda kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kentsel tasarım uygulamaları artan öneme 
sahiptir. Bu bağlamda kamusal dış mekân elemanı olarak cadde peyzajı (streetscape) genel çerçevede kentin 
belirli bir cadde karakterini yansıtan caddelerin görünümü ve ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Cadde peyzajı 
tasarımında, caddenin karakterine ve kimliğine uygun caddeye özgü tasarımlar yapılması esastır. Cadde pey-
zajı tasarımı, cadde kamusal alanlarının hayati bir bileşeni olmasının yanı sıra insanların kullanımını da etkiler. 
Başarılı bir cadde peyzajı tasarımı caddenin estetik kalitesi ve güvenlik düzeyi üzerinde olumlu etkiye sahip 
olmakla birlikte ekonomik canlılığı ve halkın konfor seviyesini de artırmaktadır. Dolayısıyla cadde peyzajı 
tasarımı kentsel yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bildiride, cadde peyzajının tanımı, 
önemi, işlevi ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri sunulmaktadır. Yaya mekânlarının sınıflandırılması yapılarak 
dünyadan ve Türkiye’den farklı karakterlere sahip cadde peyzajı örnekleri seçilerek irdelenmiştir. Sonuçta ise 
kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentlerin yeniden canlandırılması açısından önem arz eden sürdü-
rülebilir cadde peyzajı tasarımlarının kentsel kamusal dış mekân düzenlemeleri bağlamında önemi vurgulan-
mıştır. Not: Bu çalışma, 2018-FEN-CY-010 proje kod nolu “Bartın Kenti Örneğinde Cadde Peyzajı Tasarım 
Rehberi” başlıklı proje kapsamında hazırlanmış, desteklerinden dolayı Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkürler. 

Anahtar Kelimeler: Cadde Peyzajı, Kentsel Mekân, Kentsel Tasarım 
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GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ULTRASONIC SENSÖRLER İLE DESTEKLENMİŞ AKILLI 
AYAKKABI MODEL UYGULAMASI

Bünyamin KIVILCIM, Sibel AKKAYA OY

Türkiye

Öz: Ülkemiz’de Çevre ve şehircilik planlarında engelliler için kısmen iyileştirmeler yapılmıştır fakat, tam an-
lamı ile bu çalışmalar engellilerin toplumsal hayata katılmalarını sağlamaya yeterli gelmemiştir. Kaldırımlar, 
cadde ve sokaklar, yetersiz sokak aydınlatmaları, trafik ışıkları ve ulaşım araçları yapısı engellilerin erişim 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bu nedenle engelliler için pek çok kent yaşama açısından problemlidir. 
Dünyamızda yaşayan sağlıklı insanlara göre dezavantajlı başlayan engelli bireylerin hayatlarını daha konforlu 
sürdürebilmeleri için yaşadıkları sıkıntıları en aza indirgenmesi gerekmektedir. Yaşadıkları sürece engellerinin 
onlara eksiklik hissettirmemesi, sosyal hayatın bir parçası olduklarına inanmaları çok önemlidir. Bu sebep ile 
engellerinin kısıtlayıcı boyutlarını ortandan kaldıracak teknolojilere ihtiyaç duyulur. Engelliler toplum için bir 
sorumluluktur. Onların topluma kazandırılması amacıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri teknolojile-
rin geliştirilmesi bir sosyal görevdir. Görme engellilerin kendi işlerini görebilmeleri günümüz teknolojisi ile 
mümkünüdür. Kullandıkları beyaz bastonu ortadan kaldırıp, sensörler ile donatılmış bir ayakkabı ve kablosuz 
ses ileten bir mekanizma ile kulağa bilgi aktaran sistemin kurulması gerekmektedir. Bu çalışma temel olarak 
görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak kaliteli gezinme ortamı sağlayacaktır. Geliştirilen ayakkabı gör-
me engellilerin karşılarına çıkabilecek engelleri yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak tespit edilmesini ve 
verilerin mikroişlemcilerde yorumlanmasını sağlar. Yorumlanan bu bilgiler kablosuz olarak ana işlemciye ile-
tilir. Ayakkabı içine yerleştirilen sensör engelli kişinin önünü kontrol ederek önünde bir engel olup olmadığını 
anlar ve kulağa bilgi aktararak görme engelli bireyin kimseye ihtiyaç duymadan konforlu bir yaşam sağlama-
sına imkan sunar. Çalışma sonucunda görme engelli bireylerin bastona ihtiyaç duymadan yalnız başına yürüme 
konforunun arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz baston, Görme engelli, Sensör ve Algılayıcı 
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KOCAELİ İLİ’NDE YENİ YOL GÜZERGÂHLARININ SONUCU OLARAK DEĞİŞECEK TAŞIT 
KAYNAKLI KİRLİLİK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 

Büşra ÇAM, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, Kocaeli İli’nde yeni yol güzergahlarının sonucu olarak değişecek taşıt kaynaklı kirliliğinin 
dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında mevcut D-100 devlet yolu ve TEM otoyoluna 
ilave olarak, 2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ve 2020 yılında hizmete açılması planlanan Ku-
zey Marmara Otoyolunu kullanan/kullanacak araç sayılarına ve türlerine bağlı olarak emisyon envanteri çıka-
rılmış ve kirleticilerin dağılımları modellenmiştir. Modellemede Osmangazi Köprüsü’nün “geçmesi planlanan 
araç sayısı kadar” ve Kuzey Marmara Otoyolundan “geçmesi tahmin edilen araç sayısı kadar” kullanımına 
bağlı olarak yeni yol güzergahlarına dayalı bir Senaryo oluşturulmuştur. Oluşturulan senaryoda Osmangazi 
Köprüsü için köprüyü kullanan araç sayıları incelenmiş ve 2016, 2017 ve 2018 sıralamasıyla 5323, 18.370 ve 
21.969 araç/gün olduğu tespit edilmiştir. Geçmesi planlanan araç sayısı ise günlük 40000’dir. Şu anki mevcut 
kullanım planlananın yaklaşık yarısı kadardır. Köprüden günlük geçmesi planlanan araç türlerine göre araç sa-
yıları, 2017 yılında köprüyü kullanan araç sayılarından yola çıkarak hesaplanmıştır. TEM ve D-100’ü kullanan 
araçların %30’unun da Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacağı varsayımı ile geçmesi tahmin edilen araç sayı-
ları belirlenmiş ve Senaryo tamamlanmıştır. Envanterleme için, “EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2016”isimli veri tabanında yer alan emisyon faktörleri, modelleme için ise EPA onaylı AERMOD 
modelleme programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında değerlendirilen emisyonlar; kükürt dioksit (SO2), 
partiküler madde (PM10), karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2), azot oksit (NOX) ve metan dışı uçucu 
organik bileşikler (NMVOC)’dir. Yapılan envanter çalışması ile; D-100, TEM, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolunda seyreden/seyredecek taşıt araçlarından kaynaklanan SO2, PM10, CO, CO2, NOX ve 
NMVOC kirletici miktarları belirlenmiş, modelleme çalışması ile ise, kirlilik dağılım haritaları çıkarılmış ay-
rıca max. konsantrasyonlar ve max konsantrasyonların görüldüğü yerler tespit edilmiştir. Kocaeli İli’nde yeni 
yol güzergahlarının kirlilik dağılımında değişikliğe neden olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, Tier 1, AERMOD 
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TÜRK BAHÇELERİNİN PEYZAJ SANAT TARİHİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

Büşra ONAY, Yasemin Gülşah ULUÇINAR

Türkiye

Öz: Tarihsel süreç içerisinde bahçe, insanların günlük hayatlarının vermiş olduğu monotonluktan kurtulup, do-
ğayla sıkı ilişkiler kurabilecekleri bir çeşit sığınak olarak görülmektedir. Başlarda etrafı çevrilmiş alan olarak 
tanımlanan bahçe; zamanla, belirli sınırları olan ve insanlar tarafından amaçlara göre planlanıp düzenlenmiş, 
insanların doğaya daha yakın olma ihtiyacı ile oluşturdukları bir çeşit yaşam alanı haline gelmiştir. Günümüz 
bahçelerine temel oluşturan tarihsel süreç içerisindeki bahçeler incelendiğinde, bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
yapılmış bahçe örneklerine rastlanmaktadır ve bu bahçeler bulundukları döneme ya da yer aldıkları ülkeye 
göre isimlendirilmektedir. Orta Asya’da etkinlik gösteren İslam Bahçeleri de süreç içerisinde gelişim göster-
miş bahçeler arasından yer almaktadır. Kendi içerisinde Türk Bahçeleri, İran Bahçeleri ve İspanya Bahçeleri 
olarak ayrılmaktadır. Türk yaşam biçimi ve birikiminin zaman boyutunda mekâna yansımasının en güzel ör-
neklerini oluşturan Türk bahçeleri, Orta Asya’dan günümüze uzanan bir kültür köprüsüdür. Farklı dönemlerde 
yapılan bahçeler; o dönemin sosyal, kültürel, siyasi, geleneksel, ekonomik ve dini göstergelerinin bileşeni 
durumundadır. Kültürel birikimin yaşam mekânlarını biçimlendirme sürecinde canlı ve cansız materyalin bir 
arada kullanıldığı ve sosyal boyutunun yanı sıra çevresel ve ekolojik boyutu ile de önemli ip uçlarına sahip bu 
mekânların konu ile ilgili çok farklı meslek disiplinleri için bilgi kaynağı olduğu da bir gerçektir. Bu çalışma 
kapsamında ele alınacak olan Türk Bahçelerinin, tarihsel gelişimi ve tasarım özellikleri irdelenecektir. Türk 
bahçesi örnekleriyle zenginleştirilecek olan çalışmada yapısal ve bitkisel unsurları hakkında bilgiler verilecek-
tir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Sanat, Bahçe, Türk Bahçeleri 
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SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN VEKTÖR KONTROLLÜ SÜRÜCÜNÜN 
EMPEDANS KAYNAKLI EVİRİCİ İLE MODELLENMESİ VE KAPALI ÇEVRİM BENZETİMİ

Çağatay DURSUN, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ

Türkiye

Öz: Gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı eviriciler endüstriyel uygulamalarda geniş alanlarda kullanılırlar. An-
cak bu iki geleneksel evirici, ya yükseltici ya da düşürücü olarak görev yaparlar. Bu durum hibrit ve elektrikli 
araç motor sürücü uygulamalarında tek başlarına kullanımlarını imkansız hale getirir. Empedans kaynaklı 
eviriciler, elde edilen gerilim değer aralıklarının çok geniş olduğu yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerdir. 
Empedans kaynaklı eviricilerde girişteki bara geriliminin yükseltme oranı, her bir anahtarlama periyodu içe-
risinde evirici kollarının kısa devre edilmesi ve kısa devreye ayrılan süre ile belirlenir. Bu çalışmada, sürekli 
mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü bir sürücü tasarlanmış, bataryadan gelen gerilimi yükseltmek 
için bir gerilim kaynaklı evirici ve yükseltici dönüştürücü kullanmak yerine kapalı çevrim empedans kaynaklı 
bir evirici kullanılmıştır. Sürekli mıknatıslı senkron motorun matematiksel modeli ve vektör kontrolü ile em-
pedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne ait benzetim çalışmaları yapılırken, farklı modülasyon 
indekslerinde en iyi verimi ve düşük toplam harmonik (THD) bozulmayı elde etmek için empedans kaynak ağı 
ile birlikte değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu (MSVPWM) yöntemi seçilmiştir. Empedans 
kaynaklı topoloji tasarımı; anahtarlama elemanının sayısını, tüm sistemin boyutunu ve ağırlığını azaltabilir, 
sistem maliyetini en aza indirebilir ve sistem verimliliğini artırabilir. Bu çalışmada kullanılan değiştirilmiş 
uzay vektör darbe genişlik modülasyonu ile empedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne literatürde 
oldukça az rastlanmaktadır. Çalışma ile ülkemiz literatürüne konu ile ilgili katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor, Vektör Kontrolü, Empedans Kaynaklı Evirici, Değiş-
tirilmiş Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu 
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PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF SULFAMETHOXAZOLE ANTIBIOTIC BY GREEN 
SYNTHESIZED AG-TIO2 COLLOID NANO-MATERIALS 

Can Burak ÖZKAL, Süreyya MERİÇ

Turkey

Abstract: Advanced oxidation processes have gained an essential attraction on antibiotics degradation that 
are known with their low degradable properties in biological treatment systems. This study attempts to test the 
photocatalytic antibiotic degradation performance of biosynthesized Ag-TiO’ colloid nano materials in compa-
rison with the chemically synthesized alternative. Photocatalytic degaradation of 12 mg.L-1 of Sulfamethoxa-
zole in suspended photocatalytic oxidation process at varying doses of Ag-TiO2 nano-materials were studied. 
0.90 mw/cm2 of UV energy was applied at photo simulation reactor equipped with UV-A lamps. The SMX 
antibiotic solution includin the initial photocatalyst dose was fed from the continuously stirred feeding tank 
into the advective transport dominated Parallel plate reactor configuration. The PEG 600 and Cydonia Oblanda 
seed extract were used as chemical and bio-chemical agents respectively for AgNO3 reduction. The applied 
methodology was built on the proper modification of PEG 600 based deposition precipitaiton in which the 
seperated Ag-TiO2 colloid was dried at 80 0C for 24 hours. In accordance with the material characterization 
findings, size of both Ag-TiO2 colloids were in the nanoscale. The process efficiency was evaluated in terms 
of degradation and mineralization. Different rate of mineralization and degradation was observed for the case 
of each photocatalyst scenario. Effects of simultaneous ultrasound irradiation on photocatalytic degradation 
process of Sulfamethoxazole was tested. 

Keywords: Antibiotics, Green Synthesis, Ag-TiO2 Nanomaterial, Photocatalysis, Sulfamethoxazole 
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OKUL BAHÇESİ YEŞİL DOKUSUNUN FONKSİYONLARININ İRDELENMESİ

Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra ONAY, Yasemin Gülşah ULUÇINAR

Türkiye

Öz: Bireylerin ve toplumların biçimlenmesinde en önemli faktörlerden birisi, eğitimdir. Eğitime verilen önem, 
toplumun gelişim düzeyinin ölçütüdür. Okul ve okul bahçesi planlamaları; çocukların psikolojik, sosyal, duy-
gusal, fiziksel ve zihin gelişimlerini etkileyebilmektedirler. Çocukların teneffüs zamanlarında okul bahçesinde 
yaşayarak, oynayarak kazandığı deneyim ve bilgiler, okul ve diğer eğitim araçlarından aldığı bilgiler kadar 
büyük rol oynamaktadır. Kentlerde açık-yeşil alanlara olan gereksinim kaçınılmazdır. Kişi başına düşen açık-
yeşil alan miktarının az olması, çocuklar ve gençler için ayrılan oyun ve spor alanlarının yetersiz olması 
sonucunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklar, oyun için spor alanlarını tercih 
etmekte, bunun için de okul bahçelerinden yararlanmaktadırlar. Ancak okul bahçeleri çocukların sadece spor 
yapmaları ve oyun oynamaları bakımından değil, aynı zamanda bitkiler arasında dolaşarak doğayı yakından 
görüp incelemek, çiçek ve diğer bitkilerin büyümesini izlemek bakımlarından da yararlı olmaktadır. Peyzaj 
planlama ve tasarım ilkelerine dayanılarak yapılan, bitkisel ve yapısal materyallerle desteklenmiş oyun alan-
ları, çocuk gelişiminde (sosyal, duygusal, kavrama-öğrenme) mevcut oyun alanlarına göre daha etkilidir. Bu 
durum okul bahçeleri için de geçerlidir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların eğitim gördükleri okulların 
bahçelerinde çocuk oyun alanlarıyla bir bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı oyun olanakları sunarken, 
onların yaratıcılıklarını olumlu yönde geliştirerek doğayla iç içe olmalarını sağlayan önemli canlı materyal-
lerdir. Doğal özellikli, peyzaj değerleri yüksek olan okulların bahçelerinde oynayan çocukların daha yaratıcı 
oldukları ve öğrenme algılama biçimlerinin daha etkin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada; çocuk gelişimi 
açısından önemli bir yere sahip olan okul bahçelerindeki yeşil alanların fonksiyonları irdelenerek, konu ile 
ilgili önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Bahçesi, Yeşil Alan 
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OZONATION OF TWO SIMULATED MIXTURES OF GREYWATER SAMPLES

Caner KEPOĞLU, Can Burak ÖZKAL, Süreyya MERİÇ

Turkey

Abstract: Water scarcity has pushed research into eco-friendly and low energy cost efficient remediation of 
water resources among which greywater (GW) has also been considered However, several emerging classes 
of micro-pollutants exist in wastewater and greywater matrices and conventional treatment systems are not suf-
ficient in terms of total removal of these compounds.Advanced oxidation processes (AOPs) are integrated to 
biological treatment as pre- or post treatment to remove recalcitrant organics. Ozone oxidation has been studi-
ed on greywater as it contains chemicals of emerging concern. This study was designed to assess the efficiency 
of ozone oxidation of synthetic greywater samples. Specific constituents of the synthetic greywater mixture 
were subjected to characterization studies. Efficiency of ozone oxidation was assessed by means of dissolved 
organic carbon (DOC) and UV254 absorbance removals that correspond the mineralization and degradation 
respectively. Demonstrated through the UV absorbance findings that formation of degradation by-products 
have taken place. And breakdown of the aromatic structure occur concurrently with the COD and TOC remo-
val mechanism. From the aspects of ozone dosages in proportion to quantity of pollutant, after 30 minutes, 
system was already feeded with 94.08 mg/L ozone. In view of thee TOC of 280 mg/L as the initial conditions, 
the specific ozon ratio of the system was (~COD/TOC) 0.33. 

Keywords: Synthetic Greywater, Advanced oxidation Processes, Ozonation, Xenobiotics. 
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TABAN YÜZEYİ KÜRESEL KAPLARIN AÇILI DERIN ÇEKME KALIPLARINDA 
ÇEKILEBILIRLIĞININ BULANIK MANTIKLA ARAŞTIRILMASI

Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR

Türkiye

Öz: Derin çekme kalıpları başta mutfak eşyaları olmak üzere otomotiv, havacılık ve denizcilik gibi birçok sa-
nayi sektöründe, yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yoğun ihtiyaca rağmen imalat sırasında işlem ile ilgili 
birçok problem mevcuttur. Bu problemlere, çekilen kabın cidar kalınlıklarının heterojen bir yapıya sahip ol-
ması, çekme sırasında meydana gelen yırtılmalar örnek verilebilir. Bu çalışmada, DKP37 çelik sac malzemesi 
kullanılarak küresel kaplarda açılı derin çekme kalıplarında şekillendirilmesinde, kalıp/baskı plakası açısı ve 
kalıp radyüsünün, limit çekme oranı ve kap et kalınlıkları üzerindeki etkileri deneysel ve bulanık mantık yön-
temleri ile sayısal olarak araştırılmıştır. Matris/baskı plakası yüzeylerine farklı açılar, matris iç çap köşelerine 
de farklı radyüsler verilmiştir. Bulanık mantık yönteminde, giriş ve çıkış değişkenleri çok az, orta ve yüksek 
düzeylerde olacak şekilde üyelik dereceleri ile tanımlanmıştır. Araştırmada bulanık mantık ile klasik mantığın 
var olması veya yok olması gibi birbiri ile çelişen ikili kavramlar yerine çok az, az, orta ve yüksek düzeyler 
gibi ara kavramlar ile tanımlanmıştır. Her değere, bu kümeler içinde, bir üyelik derecesi verilmiştir. Gerçek 
veriler ve sonuçlar ile daha iyi bağdaşan en uygun bir mantık oluşturulması amaçlanmıştır. Bulanık mantık 
yöntemi ile elde edilen veriler, elde edilen deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak yapılan çalışmanın perfor-
mansı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ile bulanık mantık yöntemi ile 
elde edilen verilerinin en uyumlu olduğu şartlarda limit çekme oranı ve cidar kalınlığı üzerinde en etkili olan 
parametreler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kare Kesitli Kaplar, Bulanık Mantık, Derin Çekme 
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SONSUZ VİDA-KARŞILIK DIŞLISI MEKANIZMALARINDA TEMAS GERILMELERININ 
ANALIZI

Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR

Türkiye

Öz: Sonsuz vida mekanizmaları endüstrinin, otomotiv, imalat, havacılık, inşaat gibi birçok alanında yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar. Buna rağmen sonsuz vida karşılık dişlilerinin imalatında ve imal edilmiş mekaniz-
manın çalışması sırasında, diş aşınması, dişlerin kırılması gibi birçok problem ile karşılaşılmaktadır. Bu çalış-
mada, sonsuz vida ve karşılık dişlisi mekanizmasında temas gerilmelerinin ve emniyet katsayılarının analizi 
yapılmıştır. Bunun amaçla, mekanizmanın giriş gücü N=30 kW, sonsuz vida devir sayısı n1=1750 (d/d) ve 
karşılık dişlisi devir sayısı ise n2=200 (d/d) olarak seçilmiştir. Sonsuz vida ve karşılık dişlisinde temas etkisi 
ile meydana gelen gerilmelerin ve emniyet katsayılarının analizi amacıyla sonlu elemanlar modelinden yarar-
lanılmıştır. Böylece sonsuz vida mekanizmasının maruz kaldığı yüklerin etkisi ile diş profili üzerinde meyda-
na gelen maksimum ve minumum temas etkisinden kayanaklanan gerilmeler ve emniyet katsayıları ANSYS 
modelleme programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar ve ANSYS modelleme yöntemleri ile ya-
pılan analizlerin sonucunda, temas etkisinden kaynaklanan gerilmesinin 69,395 MPa, en düşük eşdeğer temas 
gerilmesi ise 4,9679 MPa, maksimum kayma en büyük eşdeğer gerilmenin 38,506 MPa ve en düşük kayma 
gerilmesinin ise 2,7507 MPa olduğu tespit edilmişlerdir. Ayrıca, sonlu elemanlar ve ANSYS analiz modelleme 
yöntemleri ile yapılana analizler sonucunda elde edilen emniyet katsayıları, eşdeğer emniyet katsayısı 14,545 
ile 2,2338 ve kayma emniyet katsayısı ise 14,545 ile 1,9596 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sonsuz Vida Mekanizmaları, Temas Gerilmesi Analizi, Sonlu Elemanlar Analizi 
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TABANCA KABZA TASARIMINDA FONKSİYONELLİK VE ERGONOMİ 

Celal ADANUR

Türkiye

Öz: İlk örnekleri on altıncı yüzyılda geliştirilen tabancalar sadece metal toplar fırlatıyordu. O günden bu güne 
gelişen tabancalar çok farklı tür ve çapta çok farklı malzemelerden üretilir hale geldi. Hafif silah kategorisine 
giren tabancalar, daha çok savunma ve askeri amaçlarla kullanılsalar da günümüzde hedef yarışmaları veya av-
cılık gibi hobi aktivitelerinde de kullanılmaktadırlar. Tabancaların önemli avantajları, küçük ve hafif olmaları, 
aynı zamanda sadece savunmada değil saldırıda da iyi bir atış gücü sağlamalarıdır. Tabancaların ürettiği güç 
saldırganı düşürmek için yeterli, ancak geri tepme yapmayacak kadar az olmalıdır. Kullanıcı ile silahın etkile-
şim noktası ise kabza bölümüdür. Bu nedenle silah seçiminde kabza kısmının ele tam olarak oturmasına özen 
gösterilmelidir. Bu çalışmada; küresel pazarda satılması amacıyla tasarlanan bir silahın, farklı coğrafyalarda 
yaşayan insanların antropometrik ölçüleri, kişisel tercihleri ve operasyonel kullanım gereksinimleri dikkate 
alınarak en verimli tutuşu sağlayacak kabza tasarımının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Gövde üzerine sa-
bitlenebilen farklı ölçülerde kapak tasarımları düşünülmüştür. Kullanıcı profilleri; küçük, orta ve büyük olmak 
üzere gruplandırılmıştır. Silah gövdesi de üç farklı kabza formuna uyumlu bir platform halinde tasarlanmıştır. 
Kabza üzerinde tutunma yüzeyini artırmak için yapılan çalışmalarda biyomimikri biliminden faydalanılmıştır. 
Bu çalışmanın sonunda kullanıcıların kişisel tercihleri ve el ölçülerine göre 27 farklı kabza tutuş kombinasyo-
nu oluşturulabilen fonksiyonel, ergonomik ve estetik bir kabza tasarımı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kabza, Tabanca, Silah, Ergonomi, Biyomimikri 
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AÇILI ÇAMUR VANALARIN İŞLEVİNİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Cem IRGAT, Serkan Ünal KURUÇAY, Merve BAŞAY

Türkiye

Öz: Akışkanların nakledildiği hatlarda, basınç altında çalışan boru, pompa, çek valf ve vana gibi farklı bile-
şenler günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaktadır. Akışkan içerisinde olması muhtemel irili ufaklı 
katı parçacıklar önlem alınmadığı taktirde bu bileşenlere zarar verebilmekte, nakil hattının işlevselliğini yi-
tirmesine ve dolayısıyla çok önemli maddi kayıplara sebep olabilmektedir. Bu katı parçacıkları süzen filtre 
sistemleri ise problemi giderici etkin bir çözüm yöntemidir. Firmamız tarafından üretilen, akışkan giriş-çıkışı 
arasında 90o’lik açı bulunan ve “Açılı Çamur Vana” olarak isimlendirilen ürünümüz, bu filtre sistemlerinden 
birisidir. Bu ürün üzerinde yapılan incelemelerde mevcuttaki çamur vana girişinde bulunan ve sepet olarak 
adlandırılan dairesel kısmın, etkili kullanılamadığı; sepetin şeklinden dolayı akışkanın her alana eşit miktarda 
yayılmadığı, akışkanın yoğunlukla geldiği alanın, sepet içindeki diğer alanlara göre daha önce deforme olduğu 
ve aşındığı tespit edilmiştir. Bu problemlerin giderilmesi ve vananın daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, 
tasarımsal değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle Solidworks programında mevcut tasarım üzerinde akış analiz-
leri tekrar yapılmış ve gerçekteki durumla uyumlu sonuçlar elde edilerek problemin sanal ortama doğru bir 
şekilde aktarıldığı teyit edilmiştir. Akışkanın sepet içine eşit şekilde yayılması amacıyla, vananın içerisindeki 
akışkanın geçtiği borunun bir kısmı açılı şekilde model üzerinde kesilerek, tasarımsal bir yenilik elde edilmiş 
ve akış analizleri tekrarlanmıştır. Sonuçlar, akış direncinin düştüğünü, akışkanın sepet içerisine daha homojen 
bir şekilde yayıldığını, bu sayede filtrenin ömrünün arttığını ve dolayısıyla sepeti temizleme sıklığının azaltıla-
bileceğini göstermiştir. Yapılan yeni tasarımın prototipleri imal edilerek çalışma şartlarında denenmiş ve analiz 
sonuçlarına da paralel olarak ilk tasarımdaki problemleri büyük ölçüde giderdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Açılı, Çamur, Vana, Akış, İyileştirme, Analiz, Filtre 
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İSTANBUL VEFA SEMTİ SARAÇHANE BÖLGESİ CEMAL YENER TOSYALI CADDESİNDE 
KORUMA ÖNERİSİ

Ceyda BİLGİN, Ceylan İrem GENÇER

Türkiye

Öz: Dünya tarihinde üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, bu işlevine bağlı olarak birçok kül-
türel, tarihi, yerel ve evrensel değere sahiptir. Kentin sahip olduğu Tarihi Yarımada yerleşimi, bu değerleri 
barındırması açısından önemini korumaktadır. Tarihi Yarımada’nın merkezinde bulunan Vefa semti, Bizans 
dönemine ait Kalenderhane Camii (Akataleptos Kilisesi), Valens Su Kemeri gibi önemli yapıları barındırmak-
tadır. Vefa semtinde bulunan Saraçhane Bölgesi, Osmanlı döneminde İstanbul’un fethinin ardından kurulan ilk 
yerleşim alanı olarak öne çıkmaktadır. Barındırdığı Şehzade ve Süleymaniye külliyeleri gibi dönemin önemli 
yapıları dolayısıyla bu dönemde sosyal ve kültürel yaşantının yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak öne çık-
maktadır. Osmanlı Devleti ekonomisi açısından önemli yeri olan ticaret alanları, dini yapıları, eğitim yapıları 
ve askeri-yönetimsel alanları içinde barındıran bölge, 20.yy. itibariyle Atatürk Bulvarı’nın açılması, İMÇ’nin 
inşası gibi kentsel değişimlerden etkilenerek dönüşüme uğrayarak önemini yitirmeye başlamıştır. 1950’lerden 
sonra bölgenin aldığı göç ve dönemin imar politikalarıyla ortaya çıkan apartmanlaşma, mimari dokuda deği-
şime sebep olmuştur. 1996 yılında ilan edilen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı sınırları içerisinde 
bulunan bölge, 2006 yılından itibaren Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Bu çalışmada, günümüze dek ulaşmış 
olan tarihi yerleşiminin farklı dönemlerinde geçirmiş olduğu dönüşümün analizi ve korunması için öneriler 
getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, tarihi dokunun farklı dönemlerdeki gelişim ve değişiminin yoğun olarak 
izlendiği caddelerden biri olan Cemal Yener Tosyalı Caddesi çalışma odağı olarak seçilerek bu caddede bulu-
nan tarihi yapılar, plan ve cephe özellikleri, yapım teknikleri ve fiziksel sorunları bakımından detaylı olarak 
incelenmiştir. Bu veriler ışığında caddenin sahip olduğu mimari değerleri, potansiyelleri ve sorunları tespit 
edilerek koruma sorunlarına fayda sağlayacak tasarım önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vefa Semti, Saraçhane Bölgesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi, Tarihi Çevre Koruma 
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BİR DİŞLİ KUTUSUNUN MODELLENMESİ VE OYUKÇUK HATASININ TESPİTİ

Cihan KİREÇCİ, Hasan ÖZTÜRK, Rafet Can ÜMÜTLÜ

Türkiye

Öz: Dişli kutuları, mekanik sistemlerde hareket ve güç iletiminde çok sık kullanılan en önemli makina ele-
manlarından birisi olmakla birlikte bu sistemlerde zorlu çalışma şartları altında veya yorulmalar sonucu bazı 
hasarlar meydana gelebilmektedir. Dişlilerde oluşabilecek bu hasarlar ait oldukları mekanik sistemlerin çalış-
ma performansını, güç ve hareket iletim fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilmekle birlikte zamanla ait 
olduğu mekanik sistem üzerinde geri dönüşü olmayan çok daha ciddi hasarlara da sebep olabilmektedir. Bu 
sebeple dişli kutusu elemanlarında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesi çok önemli-
dir. Literatürde dişli kutularında oluşan hataların tespitleri üzerine bir çok çalışma bulunmaktadır. Ancak dişli 
kutularındaki hata tespitleri genelde deneysel olarak yapılmaktadır ve bu yöntem oldukça zaman alıcı ve mas-
raflıdır. Deneysel çalışmalarda karşılaşılan bir diğer zorluk ise istenen hata türlerinin ve hata seviyelerinin ya-
pay olarak oluşturulmasıdır. Bu çalışmada dişli kutularındaki farklı oyukçuk hatası tipleri bilgisayar ortamında 
modellenmiş ve titreşim sinyalleri FFT (Fast Fourier Transform) metodu ile incelenmiştir. Yapılan bu çalışma 
ile dişli kutularında oluşan hataları incelemek için yapılan deneysel çalışmaların yol açtığı yüksek maliyet ve 
zaman kaybı sorunları ortadan kaldırılmış, incelenmesi istenen hata türleri ve hata seviyeleri bilgisayar orta-
mında kolaylıkla modellenip analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar dişli kutularında 
oluşabilecek hata türleri ve analizi konusunda yapılacak yeni çalışmalara öncü olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dişli Kutusu, Arıza Tespiti, Oyukçuk Analizi, Titreşim, FFT 
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TOPLU KONUT PLANLAMASINA EKOLOJİK YAKLAŞIM ÖNERİLERİ

Cihat TOPÇİ, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Türkiye

Öz: Günümüzde hızla tükenen doğal kaynaklar ve artan ekolojik sorunlar nedeniyle kent planlamanın, canlıları 
yaşadıkları çevre ile bir bütün halinde ele alan ekoloji bilimi ile karşılıklı ilişki içerisinde teori geliştirmeleri ve 
uygulamalar yapmaları önemlidir. Ulusal ve uluslararası araştırmalar göstermektedir ki insan ve çevresi etkile-
şiminde önemli yere sahip olan kentleşme olgusu, ekolojik bir bakış açısı ile ele alınırsa, kentlerin ekosistemler 
üzerindeki olumsuz etkileri minimum düzeye indirilmiş olacaktır. Kentlerin sadece bugünün değil gelecek 
kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, kentsel işlevlerinin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Toplumun 
temel yaşama birimi olan konutun da ekolojik bir yaklaşım ile planlanması ve böylece sürdürülebilirliğinin 
sağlanması gerekmektedir. Günümüz kentlerinde artan konut ihtiyacına çözüm olarak ortaya çıkmış olan toplu 
konutların planlamasında sürdürülebilir ve ekolojik bir planlama yaklaşımı gözetilerek doğa ile uyumlu, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve atıklarıyla çevreyi kirletmeyen yerleşim alanlarının üretilmesi gerek-
mektedir. Bu bildiride ekolojik kentleşme yaklaşımı içerisinde toplu konut alanları planlamasının da ekolojik 
kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun için öncelikli olarak toplu konut 
alanı için yer seçiminde uygun alanların çeşitli ekolojik parametreler ile belirlendiği eşik analizlerinin yapıl-
ması, sonrasında ise yapılacak tüm planlama ve yapım süreçlerinde ekolojik kriterlere uygunluğun sağlanma-
sı gerekmektedir. Böylece kent ve ekosistem ile uyumlu, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları 
oluşturulabilecektir. Sonuç olarak bu bildiride ekolojik planlama yaklaşımı ana hatları ile değerlendirilmiş ve 
ekolojik planlama yaklaşımının toplu konut kavramına nasıl yansıdığı ortaya konulmuştur. Uluslararası alanda 
başarılı olmuş ekolojik planlama ve ekolojik toplu konut örnekleri incelenerek ekolojik sürdürülebilir toplu 
konut planlaması için gerekli olan kriterlerin saptaması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Planlama, Sürdürülebilirlik, Toplu Konut 
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BİR KANAT PROFİLİNDE AERODİNAMİK PERFORMANSIN SAYISAL ANALİZİ

Çisil TİMURALP

Türkiye

Öz: Bir uçağın hava içerisindeki davranışı, uçağa etki eden kuvvetler tarafından belirlenir. Üst yüzeyi alt yü-
zeye göre daha kavisli olan ve su damlasına benzeyen kanat yapısında bu durum basınç farkı meydana getirir. 
Alt yüzeyde üst yüzeye göre daha fazla bir basıncın oluşması kaldırma kuvvetini sağlar. Kanat profillerinin 
aerodinamik performans özelliklerini artırmak, kanat profili etrafında oluşan kaldırma kuvvetinin arttırılması 
ve sürükleme kuvvetini azaltılması ile sağlanır. Böylelikle hava araçlarında da farklı uçuş şartlarında fark-
lı kanat profil geometrileri ile uçuş gerçekleşir. Kanat profilleri uçakların hızlarına göre değişiklik gösterir. 
Düşük hızlarda kanat kısmı daha kavisli iken savaş uçakları gibi yüksek hıza sahip uçaklarda kanat profilinin 
üst kavisi daha azdır. Günümüzde pek çok ülke tarafından geliştirilmiş çok çeşitli kanat profilleri vardır. Bu 
çalışmada, bir kanat profili üzerindeki basınç dağılımı ve aerodinamik özellikler Reynolds ortalamalı Na-
vier–Stokes denklemlerini sonlu hacim metodu ile çözen Ansys-Fluent® ticari yazılımı kullanılarak analiz 
edilmiştir. İki boyutlu bir cismin arkasındaki akışı boyunca akım özellikleri değişmediğinden, bir cismin ae-
rodinamik performansı incelenirken sadece bir tek kesitinin etrafındaki akışı incelemek yeterlidir. Bu yüzden 
çalışmada farklı hücum açılarındaki iki boyutlu kanat profilinin aerodinamik özellikleri incelenmiş, optimum 
ağ yapısının belirlenmesinde duvar fonksiyon (y+) değerleri kontrol edilmiştir. Farklı hücum açısındaki kanat 
profillerinin basınç dağılımları, yüzey sürtünme ve kaldırma katsayıları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aerodinamik, Hücum Açısı, Kanat Profili 
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MERKEZİNDE İNCE PLAKA BULUNAN KAPALI KUTUDA ISI VE AKIŞ ANALİZİ

Çisil TİMURALP,  Zerrin SERT

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, sürekli rejimde, merkezinde ince yalıtımlı bir plaka bulanan kare kapalı kutuda alt ve üst ke-
narları adyabatik kabul edilmiş, dikey kenarlardan biri ısıtılıp, karşı kenarı soğutulurken meydana gelen doğal 
taşınım olgusu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Süreklilik, Navier-Stokes 
denklemleri ve Boussinesq yaklaşımının kullanıldığı enerji denklemi SIMPLE algoritması ve Ansys-Fluent® 
ticari yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. L uzunluğunda ve 0.001H genişliğindeki plaka kapalı kutunun 
merkezinde yer almaktadır. Çalışma akışkanı olarak hava (Pr=0.71) kabul edilmiştir. Çalışmada Rayleigh sayı-
sı (Ra=10^4-10^7) değiştirilerek, 4 farklı ince plakanın uzunluğu (L=0.2H, 0.4H, 0.6H) ve 4 farklı plaka eğim 
açısı (θ = 0°, 45°, -45°, 90°) için parametrik analiz yapılarak ısı ve akış analizi yapılmıştır. Problem iki boyutlu 
olarak ele alınmış, kütle, momentum ve enerjinin korunumunu temsil eden genel denklemler, uygun sınır şart-
ları kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Tüm çözümlemeler için yakınsama kriteri olarak alınmıştır. Sonuç 
olarak akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri ve ortalama Nusselt sayısı farklı durumlar için verilmiştir. Elde edilen 
bu sonuçlara göre plaka yatay konumdayken plaka uzunluğunun artması pek etkili olmamış, sıcaklık ve akım 
çizgilerinde benzer görüntü elde edilmiştir. Düşük Ra sayılarında kapalı kutuda düzgün bir döngü oluşurken, 
Ra sayısının artmasıyla bu düzgünlük bozulmuştur. Ra=10^7 değerinde tüm eğim açıları için, akım çizgileri 
plaka boyunca ters simetrik bir görüntü almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kapalı kutu, Plaka, Doğal taşınım 
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AKHİSAR GELENEKSEL KONUTLARI 

D. Nur AKDERE, Yasemin İNCE GÜNEY

Türkiye

Öz: Akhisar tarihin her döneminde önemini korumuş, yaklaşık 9000 yıllık bir tarihe ve 5000 yıllık kentlilik 
bilincine sahip bir şehir. Tarih boyunca birçok farklı döneme tanıklık etmiştir. Hititler, Akatlar, Lidyalılar, Ro-
malılar, Bizanslılar, Saruhan’lılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiş ve jeopolitik konumu nedeniyle (İzmir 
İstanbul Yolu üzerinde yer alması- batı Anadolu ulaşım ağı içerisindeki yeri) her zaman önemli kentlerden 
ve ticari merkezlerden biri olmuştur. Dünyanın en ileri gelen Lidya Metropolisleri arasında yer alan, loncalar 
eşliğinde yönetilen, mesleki örgütlenmenin hat safhada olduğu ve paranın basıldığı önemli ticari kentlerden 
biridir. İncil’de adı geçen kentlerden; Ephesos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Pergamon (Bergama), Sardes (Salih-
li), Philadelphia (Alaşehir-Manisa), Laodikea (Denizli), Thyateira (Akhisar) Hristiyanlığın yayıldığı ilk yedi 
kiliseden biri de Akhisar’da bulunmaktadır. Bu nedenle bölge inanç turizmi açısından oldukça önemli bir 
lokasyonda yer almaktadır. Bu çalışmada Akhisar’ın kent merkezinde bulunan ve Kentsel Sit Alanı içerisin-
de yer alan tarihi konut dokusu incelenmiş olup bu dokunun belgelenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Konut 
dokusunun korunması ve modern kentle bütünleşmesi için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı Akhisar 
kent merkezinde bulunan Kentsel Sit Alanın yer alan konutlardan yola çıkarak kentin kültürel mirasını ve 
tarihsel geçmişini ortaya koyarak kent bilincini oluşturmak ve süreç içerisinde yok olan orijinalliğini yitiren 
kültürel değerleri kente yeniden kazandırmaktır. Ayrıca kentsel belleğin izleri üzerinden Akhisar geleneksel 
konutlarını yeniden ele alarak kaybedilen veya kaybedilecek olan kültürel mirasımızı kentin mimari kimliği 
ışığında değerlendirerek tarihi dokuyu korumak konusunda önemli bir altlık oluşturmaktır. Bu nedenle Kentsel 
Sit Alanında kalan yapılar hakkında bilgi içeren; kitap, dergi, yayın, proje, eski fotoğraf, harita vb. eşliğinde 
yerinde incelemelerde bulunularak doku analizleri yapılmış, seçilen konutlar yapıldıkları dönemleri ve plan 
tipolojilerine göre ayrılmış, yapıldıkları malzemeler, kat yükseklikleri ve cephe proporsiyonları belirlenerek 
yapıların son halleri fotoğraf, rölöve ve mevcut durum fişleri ile Kentsel Sit haritası üzerine işlenerek belge-
lenmiştir. Bu şekilde Akhisar geleneksel konutlarının tarihsel gelişim süreci kayıt altına almış olduğumuz bu 
çalışma koruma ve kentsel belleğin izlerini taşıma konusunda önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır. Anahtar 
Kelimeler: Akhisar, Geleneksel Evler, Kültürel Miras, Konut Tipolojisi 

Anahtar Kelimeler: Akhisar, Geleneksel Evler, Kültürel Miras, Konut Tipolojisi 
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AKUT İNME HASTALARINDA EV ERİŞEBİLİRLİK UYGULAMALARI FARKINDALIK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Didem GÖK NOKAY, Gülşah KINALI

Türkiye

Öz: Son yıllarda evrensel tasarım ve oda düzenlemesi rehabilitasyon sürecinde değerlendirilmektedir. İnme 
rehabilitasyonu multidisipliner çalışma gerektiren geniş bir alandır. Bu çalışmanın amacı ev ve çevresel düzen-
leme yapılan olguların iyileşme hızı ile yapılmayan olguların iyileşme hızını karşılaştırmaktır. Seyhan Devlet 
Hastanesi servisine akut inme tanısı ile kabul edilen 60 birey değerlendirmeye alınmıştır. 30 birey deney 
grubuna, 30 birey kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubuna inme seviyelerine göre ev düzenlemeleri listesi 
verilmiştir. 1 ay sonra evlerindeki yapılan düzenlemeler not alınmıştır. Her grup 2 ay aralıklarla değerlendi-
rilmiştir. 1. ay deney grubuna ev kontrol listesi verilmiş ve erişilebilirlik düzenleme maddelerini uygulanması 
söylenmiştir. Sonuçlara göre, 2. Ay deney ve kontrol gruplarında beck depresyon ortalamaları arasında anlamlı 
bir farklılık vardır (p=0,007). 2.ay kontrol grubundaki beck depresyon envanteri ortalaması 2.ay deney grubu 
beck depresyon envanterine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen bul-
gulardan yola çıkarak akut inme sonrası yapılan erişilebilirlik düzenlemelerinin depresyon düzeyini anlamlı 
olarak düşürdüğü görülmüştür. İnme sonrası gelişen depresyon tedavinin seyrini olumsuz etkileyen önemli bir 
etkendir bu nedenle çalışmamıza göre, erişilebilirlik uygulamalarının inme sonrası depresyonu azaltıcı etkisi 
vardır. Bu çalışmanın sonucuna göre, inme rehabilitasyonunda tasarım olanaklarından faydalanılması gerek-
lidir. Doktor, Fizyoterapist, Ergoterapist ve Hemşire gibi sağlık meslekleri ile birlikte Mühendis, Mimar ve İç 
mimar gibi tasarıma yönelik mesleklerin ortak çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Akut İnme, Erişebilirlik, Fonksiyonel Bağımsızlık, Depresyon
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SPİRULINA PLATENSIS İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KİTOSAN-POLİVİNİL ALKOL 
BİYOKOMPOZİTLERİ İLE NAPROKSENİN ADSORPSİYONU

Didem SALOĞLU

Türkiye

Öz: Kimyasal kirleticilerden kaynaklanabilecek çevresel tehlikeler, uzun süredir bilimsel çalışmaların ilgi 
odağı olmaktadır. Son 20 yıldır, farmasötik ilaçlar, kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinin tüketimi cid-
di olarak artmakta ve özelikle farmasötik ilaçların kullanımından kaynaklanan mikro kirleticilerin çevredeki 
varlıkları ile ilgili çalışmalar yoğun ilgi görmekte ve bertarafları da önem arz etmektedir. Atık sulardan mikro 
kirleticilerin giderilmesi işleminde adsorpsiyon prosesi uygun yöntemlerden olup; ilaç, gıda, boya, kimya, 
petrol ve bunlar gibi birçok endüstride oluşan atıkların yüksek verimle tutulabilmesi ve ucuz maliyetle geri 
kazanılabilmesi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Atık su arıtımında kolay temin edilen ve atık su-
lardaki mikro ya da makro kirleticileri tutabilen özellikteki adsorbanların kullanılması uygundur ve bu sebeple 
alümina, silika jel, gözenekliliği yüksek reçineler ve aktif karbon geleneksel adsorbanlar olarak görev al-
maktadır. Günümüzde ise sentetik ve/veya doğal polimerik maddelerin organik ve/veya inorganik maddelerin 
ilavesi ile gözenekliliklerinin ve porozitelerinin arttırılması sonucunda adsorpsiyon işlemlerinde kullanılması 
ve yüksek verimde atık su arıtımına imkân sağlamaları yeni ve yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Sunulan çalışmada, anti-enflamatuvar bir ilaç etken maddesi olan naproksenin, Spirulina platensis (SP) 
ile modifiye edilmiş kitosan/polivinil alkol (KTS-PVA) biyokompoziti kullanarak atık sulardan adsorpsiyon 
yöntemiyle giderilmesi incelenmiştir. Farklı oranlarda SP içeren KTS-PVA-SP biyokompozit malzemelerin 
sentezlenmesi için gluteraldehit çapraz bağlayıcı olarak kullanılmış, KTS-PVA-SP biyokompozitleri, içersin-
deki SP oranı %1-3 (ağırlık/ağırlık) oranlarda hazırlanmış ve tüm biyokompozitlerin karakterizasyonu TGA, 
SEM, optik mikroskop ve BET analizleri ile yapılmıştır. Atık sulardan naproksen giderimine ait adsorpsiyon 
işlemi için Freundlich, Langmuir, D-R, Javanovich, Harkins-Jura ve Halsey izoterm modelleri uygulanmış ve 
sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Biyokompozit, Mikrokirletici, Naproksen 
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FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF PVA-GELATIN NANOCOMPOSITE FIBERS

Dilan ALTAN, Ceren KEÇECİLER, Ertuğrul BÜLBÜL, Sevil YÜCEL

Turkey

Öz: Nanofibers can be fabricated by using various techniques including electrospinning, drawing, self-
assembly, template synthesis, and thermal-induced phase separation. Electrospinning is a versatile tool since 
it can form fibers ranging between 50-500 nm which is suitable for cell adhesion and migration. Electros-
pinning has been widely used for the fabrication of extracellular matrix (ECM)-mimicking fibrous scaffolds 
and drug delivery systems in last few decades. Electrospun natural and synthetic polymers and their blends 
are commonly being investigated for biomedical applications. The structural and chemical properties of the 
membranes strongly affect their field of use. In this study, (PVA)-gelatin (GE) nanocomposite fibers were pro-
duced by using electrospinning technique, and morphologic and chemical properties were investigated. The 
process parameters including the applied voltage, distance from collector and concentration were investigated. 
Electrospinning process were conducted at four different GE concentrations (PVA/GE= 10/0, 8/2, 6/4 and 
0/10 wt%). Scanning electron microscopy (SEM) were used to determine the morphology and fiber diameters, 
and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used to characterize chemical groups in nanofibers. 
Material properties of electrospun PVA/GE nanocomposite fibers were evaluated in comparison to fibers com-
posed of solely PVA or GE. These studies demonstrated that the nanofibers obtained from this study are good 
candidates for tissue engineering and dental applications. 

Keywords: Electrospinning, Gelatin, Polyvinyl Alcohol, PVA/GE, Tissue Engineering 
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PRODUCTION OF PURE TITANIUM METAL POWDER BY POWDER METALLURGY 
SINTERING TECHNIQUE

Ebuzer AYGUL, Senai YALÇINKAYA, Yusuf ŞAHİN

Turkey

Abstract: In this study, the powder metallurgy method was chosen to produce pure titanium powders. Pure 
metal powders were produced by pressing in an 11 mm diameter pellet mold at 20MPA pressure and then sin-
tering at 1000 0C for 4 hours in a vacuum environment from the oxygen atmosphere. Finally, the effect of the 
production method and process parameters on the microstructure of the metal was investigated. The produced 
sample was characterized using a scanning electron microscope (SEM), X-Ray diffraction (XRD), Vickers 
microhardness determination and density measurement. In the XRD pattern of the sample, the titanium phase 
was found with 00-044-1294>Ti card. The production of pure titanium metal by powder metallurgy technique 
yielded a gain of %7,23 g/cm3 in the density value of the sample. The pore structures of the sample produced 
with TM were found to be homogeneously distributed and spherical, while the grain size was found to be con-
siderably lower than the initial powder size of titanium. Vickers hardness values were taken under 100 grams 
load/10 sec touching time. The final vickers hardness value, measured as the average of five values, was me-
asured as 382 kgf/mm2. The results show that a sample having a microstructure similar to high condensation, 
homogeneous chemical composition, high tensile strength is obtained. 

Keywords: Pure-Titanium, Powder Matallurgy, Microstructure 
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EFFECT OF ENZYMATIC HYDROLYSIS ON SURFACE CHARGE AND SIZE OF PEA PROTEIN 
ISOLATE 

Eda ADAL, Hatice Tuba KÖKLÜ, Nazan ÇAĞLAR, Şenol İBANOĞLU, Esra İBANOĞLU

Turkey

Abstract: Pea protein is a type of plant protein that mainly used because of its low cost, wide availability 
and unique composition (globulin (70-80%) and albumins (10-20%)). In this study, the impact of enzymatic 
hydrolysis by Trypsin on the surface charge and size (hydrodynamic radius) of pea protein isolate (PPI) and 
its hydrolysates (HPPI) as a function of pH was investigated. The ratio of enzyme to the substrate (E/S) was 
1:250 whereas the hydrolysis time was 60 minutes. The enzymatic hydrolysis was found to improve solubility, 
leading to a reduction in isoelectric point(PI) of pea protein isolate. The change in zeta potential and particle 
size was examined by Zeta Sizer as a function of pH. It was observed that the surface charge of PPI was dec-
reased below pI whereas increased above pI of PPI after hydrolysis. For instance, the surface charge of pea 
protein isolate decreased from +30 mV to +15 mV at pH increase and then increased from -20 mV to -25 mV 
at pH might promote after hydrolysis. The size (hydrodynamic radius) was maximum at surface charge is zero 
for both PPI and HPPI. It was concluded that the increase in hydrophobic attraction and the decrease in inter-
micellar repulsion might support the growth in aggregate size of PPI after hydrolysis. 

Keywords: Hydrolysis, Pea Protein Isolate, Surface Charge, Size 
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FOOD TEXTURE: SENSING, PERCEIVING AND TECHNOLOGICAL APPLICATIONS

Eda ADAL, Tuğba AKTAR

Turkey

Abstract: A sensory application involves mechanical, tactile, visual and auditory perception in order to create 
a sensation. Previous studies illustrated that there is no direct sensor for the texture, but the tactile receptors 
of the skin may be the responsible body of the sensation. Meanwhile, determining the attribute of the sensed 
texture is dependent on the previous experiences and expectations from a food sample as well as the other 
cues that delivered from the other collaborative senses: visual (wobbly, jelly, liquid and etc.), non-oral tactile 
(touching to the food by hand, or using cutlery or chopsticks to manipulate the food) and auditory (hearing the 
crunchy sound while chewing). Understanding what the consumer senses in terms of texture can be vital in 
some cases. The most common problem is the patients of dysphagia (swallowing and oro-function disorders), 
who are in need of special textured foods not to get choked while eating. Similarly, babies need special texture 
formulae since the undeveloped dental status. The industry has been seeking the right conditions for control-
ling of the texture such as labeling the foods in the supermarket by giving a standard numbering to the foods 
from very soft to very hard, so the special group consumers can select the right consistency that was advised 
from the doctors. Additionally finding a correlation between tactile sensors on fingers and the oral surfaces 
can give a model for predicting the needed texture, where we can estimate the consistency of the food only by 
touching. 

Keywords: Sensory, Texture, Perception, Sensation, Tactile 
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RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRMESİ: BİR RÜZGAR ENERJİ PROJESİ İÇİN YAŞAM 
DÖNGÜSÜ

Elif KURTKAYASI, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ

Türkiye

Öz: Bir rüzgar enerji santrali kurulumunun en önemli aşaması projelendirmedir. Rüzgar enerji projesi yatırı-
mı için rüzgar kaynağı değerlendirmesi büyük önem arz eder. Çünkü rüzgar ölçümlerindeki ± %5 belirsizlik, 
yıllık enerji üretiminde ± %10 belirsizliğe yol açabilir. Rüzgar tahmin edilebilirliği zor bir kaynaktır. Bu da 
yıllık enerji üretim tahminini zorlaştırır. Bu çalışmada bir rüzgar enerji projesinde yer alan rüzgar kaynağı de-
ğerlendirme sürecine ait aşamalardan bahsedilmektedir. Rüzgar kaynağı değerlendirme süreci, maden arama 
olarak adlandırılan rüzgar bakımından zengin olan bölgelerin analizi ile başlar. Nümerik hava tahmin temeline 
dayanan rüzgar verisi kullanılır ve yıllık enerji üretimi değeri yüksek olan bölge madendir sonucuna ulaşılır. 
Bu aşamada yıllık enerji üretimi değeri kesinliği %50’dir. İkinci aşama rüzgar ölçümlerinin gerçekleştirilme-
sidir. En az bir yıl boyunca projenin yapılacağı yerde rüzgar ölçümü yapılması gerekir. Bunun için geleneksel 
rüzgar ölçüm direkleri (met-mast) ve uzak rüzgar ölçüm yöntemleri kullanılabilir. Üçüncü aşama iki süreçten 
oluşur. Lineer rüzgar akış modeli tabanlı yıllık enerji üretimi tahmini için WindPRO, WAsP, Wind Farmer 
ve OpenWind gibi doğrusal rüzgar akış modelleri ile çekirdek uzaysal ekstrapolasyon ve yıllık enerji üretimi 
hesaplaması yapılır. Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken diğer bir süreç ise, hesaplamalı akışkan dinamiği 
tabanlı yıllık enerji üretimi tahminidir. Karmaşık arazi ve termal kararsızlığı olan durumlar için gereklidir. He-
saplamalı akışkanlar dinamiği üç boyutlu bir şebeke üzerinde modellenir ve bu modeller yüksek performanslı 
bilgisayar kümelerinde çalıştırılmaktadır. Rüzgar kaynağı değerlendirme sürecindeki son aşama olan kayıp ve 
belirsizlik tahmini yıllık enerji üretimi için çok önemli bir parametredir. Çünkü belirsizlikler ve kayıplar doğ-
rudan yıllık enerji üretim değerini etkiler. Projelendirme sürecinde yapılacak analizlerin doğru yapılması ve 
yıllık enerji üretim değerinin doğru tahmini rüzgar kaynağı değerlendirme keskinliğine bağlıdır. Aksi takdirde 
verimli bölgeler yanlış projelerle verimsiz olarak kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Kaynağı Değerlendirme, Yıllık Enerji Üretim Tahmini 
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SARAY (VAN) BÖLGESİNDEKI ANDEZITIK KAYAÇLARIN DOĞAL YAPI TAŞI OLARAK 
KULLANILABILIRLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Elif OYAN, Ogün Ozan VAROL, Funda TÜRKMENOĞLU, Vural OYAN

Türkiye

Öz: Volkanik kökenli ve ortaç bileşimli olan andezitik kayaçlar, sağlam olmalarından ve farklı desen-renk bile-
şimlerinden dolayı Türkiye’de kaplama taşı ve bazı özellikleri ile agrega olarak kullanılmaktadırlar. Türkiye’de 
andezitik volkanik kayaçlar ve kimyasal isimlendirme olarak türevleri Ankara, Afyon, Denizli, Uşak ve Erzu-
rum illerinde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Çalışma konusunu oluşturan Özalp-Saray (Van) bölgesindeki 
andezitik kayaçlar hem renk hem de rezerv bakımından doğal yapı taşı veya agrega olarak kullanılabilecek 
potansiyele sahiptirler. Çalışma alanından bulunan litolojik birimler, ofiyolitler, kireçtaşı-mermer üyeleri ile 
bazalt ve andezitik volkanik kayaçlardır. Andezitik kayaçlar çalışma alanında lav akıntısından ziyade, visko-
zitesi yüksek lav domları şeklinde gelişmiştir. Andezit kayaçlar, bölgedeki Kretase yaşlı ofiyolitik birimler 
ile Paeozoyik yaşlı kireçtaşı-mermer birimlerini uyumsuz olarak örtmüşlerdir. Plajiyoklaz, biyotit, amfibol 
kayaçların ana mineral parajenezini oluşturmakta ve kayacın hamuru volkanik cam ve aynı minerallerin mik-
rolitlerinden meydana gelmektedir. Yapı taşı olarak kullanılabilecek andezitler ortalama olarak % 57 SiO2, 
% 15 Al2O3 ve %6.12 Fe2O3 içeriğine sahiptirler ve TAS ( toplam alkali-silika) diyagramına göre kimyasal 
olarak andezit olarak adlandırılmışlardır. Çalışılmış olan andezit kayaçların fiziko-mekanik özellikleri TSE ve 
ISRM standartlarında belirtilen deney yöntemlerine göre yapılmış ve özgül ağırlıkları 2.60 gr/m3, ağırlıkça 
su emme değerleri % 3.24, görünür gözenekliliği % 7.38, schmidt çekici sertliği 24 ve basınç dayanımı 39.84 
MPa olarak belirlenmiştir. Bu veriler andezitik kayaçların yapı taşı olarak kullanılabilirliklerini kısıtlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Volkanik Kayaç, Andezit, Yapı Taşı 
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DEVELOPMENT OF MIXED MATRIX MEMBRANE FOR CARBONDIOXIDE SEPARATION

Emine KESKİN, Yavuz SALT

Turkey

Abstract: Membrane technologies can be an alternative to other separation processes due to their many ad-
vantages such as low energy consumption, easy capacity increase, continuous separation, easy adaptation to 
other separations in uses, no special requirements. With increasing of global CO2 emissions from fossil fuels 
and industry, membrane separation technologies are becoming increasingly important for CO2 capture. Mixed 
matrix membranes (MMMs) prepared by incorporating inorganic fillers into organic polymer matrix have 
the potential to enhance the properties of polymeric membranes and to improve the separation performance. 
Poly(dimethylsiloxane) that has been widely used in industrial applications due to its properties such as high 
gas permeability, soft and flexible nature, transparency, hydrophobicity, durability, stability, biocompatibility 
and ease in application is a silicone-based organic polymer. Zeolites known as molecular sieves due to their 
molecular size pore structure are hydrated aluminosilicate minerals and have properties such as high mecha-
nical, thermal and chemical stability, ion exchange capacity and molecular sieving. Zeolite 4A which can be 
used as an inorganic filler has been extensively studied for a wide variety of gas separation applications. In 
this study, polydimethylsiloxane (PDMS) and zeolite 4A-filled PDMS mixed matrix membranes were prepa-
red for CO2 separation. The structural properties of the membranes prepared by the solution-casting method 
were examined by scanning electron microscopy (SEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), 
thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA). 

Keywords: Gas separation, Mixed matrix membranes, Polydimethylsiloxane, Zeolite 4A 
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ÇİFT AŞAMALI PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI İLE GENİŞ BANTLI ÇOK 
KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

Enes YİĞİT, Huseyin DUYSAK

Türkiye

Öz: Savunma sanayi kapsamında gemi, tank, uçak gibi askeri araçların radarda görünmezlik özelliği kaçı-
nılmazdır. Bunu gerçekleştirmenin önemli bir adımı ise geniş bantta elektromanyetik (EM) enerjiyi soğuran 
malzemeler kullanmaktır. Geniş frekans bandında EM enerjiyi soğurmak için farklı elektriksel ve manyetik 
özelliklere sahip malzemeler kullanılarak çok katmanlı bir radar soğurucu malzeme (ÇKRSM) tasarlanmalıdır. 
ÇKRSM tasarımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. ÇKRSM’de arzulanan temel özellikler, radardan 
gelen EM enerjiyi maksimum seviyede soğurması ve toplam malzeme kalınlığının ince olmasıdır. Bu çalış-
mada çift aşamalı parçacık sürüsü optimizasyon algoritması(ÇA-PSO) kullanılarak ve önceden elektriksel 
ve manyetik özellikleri tanımlanmış 16 malzeme kullanılarak gerçekleştirilen ÇKRSM tasarımı sunulmuştur. 
Önerilen ÇA-PSO algoritması ile katmanlardaki malzemelerin sırası ve kalınlıkları ayrı ayrı optimize edilerek 
bulunmuştur. 2-8 GHz frekans bandında TE ve TM polarizasyonları için 0°ve 40° arasında geliş açısına sahip 
EM dalga için ÇKRSM tasarlanmıştır. Kullanılan malzeme sırası, yansıma katsayısının maksimum değeri, kat-
man sayısı ve katman kalınlıkları ÇA-PSO ile belirlenmiştir. Tasarlanan ÇKRSM 40° geliş açısına sahip EM 
dalga için yansıma katsayıları, TE polarizasyonu, maksimum -12.37 dB, TM polarizasyonu için ise maksimum 
-16.60 dB olarak elde edilmiştir. 0°,10°,20° ve 30° içinde her iki polarizasyon için sonuçlar verilmiştir. Ayrıca 
tasarlanan ÇKRSM 4 katmana sahip olup, katmanların toplam kalınlığı ise 5.18 mm olarak elde edilmiştir. 
Sonuçlar tam dalga elektromanyetik çözüm sunan bir simülasyon programı kullanılarak doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Katmanlı Soğurucu, Parçacık Sürüsü Algoritması, Optimizasyon 
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ZIRHLI ASKERİ ARAÇLARDA MAYIN PATLAMASI SONUCUNDA OLUŞACAK BACAK 
KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN YERLİ İNSAN MAKETİ GELİŞTİRİLMESİ

Eren ÖZDEMİR, Metin Uymaz SALAMCI

Türkiye

Öz: Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru tankların savaş sahnesine girmesi sonucunda geliştirilmeye başla-
nan ve günümüze kadar gelişerek gelmiş anti-tank (AT) mayınları, askeri zırhlı araçlarda bulunan güvenlik 
güçleri için büyük tehdit oluşturmakta, kayıpların büyük çoğunluğu bu sebeple yaşanmaktadır. Araçta bulunan 
personelin en çok zarar gören vücut bölgesi ise alt bacaklardır. Araç personelinin mayına karşı korunması için 
yapılan çalışmaların belirli standartlara göre test edilebilmesi ve tehdit seviyelerinin tanımlanması amacı ile 
NATO tarafından STANAG 4569 standardı yayınlanmıştır. Bu standardın referans olarak gösterdiği ve kulla-
nımını zorunlu tuttuğu AEP-55 VOL.2 prosedüründe ise testlerin nasıl yapılacağı belirtilmiş, araç personelini 
temsil etmek için testler sırasında kullanılması gereken temsili insan maketleri, personel üzerine gelen kuvvet, 
basınç ve ivmelerin limit değerleri ve başarı kriterleri tanımlanmıştır. Araç tasarımının istenilen koruma sevi-
yesine uygun olduğunun ve araç personelinin korunabildiğinin, bilgisayar destekli mayın simülasyonları ve 
mayın testleri ile doğrulanması gerekmektedir. Mayın test maliyetinin yüksek ve test hazırlık sürecinin uzun 
olması, testler sırasında daha hızlı ve düşük maliyetli olan mayın simülasyonları için mümkün olduğunca veri 
toplanması ihtiyacı oluşturmaktadır. Testleri sırasında araç içerisindeki koltuklar üzerinde konumlandırılan 
temsili insan maketlerinin yüksek maliyetlerinden dolayı, test sırasında tüm koltuklarda test mankeni kullan-
mak çoğu zaman mümkün olamamakta, bu durum da yeterli test verisi alınamamasına sebep olmaktadır. Bu 
sebeple tam ölçekli temsili insan maketi kullanılamayan koltuklar üzerinde konumlandırılmak üzere, düşük 
maliyetli temsili insan maketi geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışmada araç personelinin en fazla 
zarar gören bölgesi olan alt bacak kuvetlerini, ayrıca personele etki eden dikey yöndeki ivmeyi ölçebilen, ba-
sitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir temsili insan maketi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mayın Koruma, EYP, Askeri Araç, Temsili İnsan Maketi 
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YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜNDE TESTİN ÖNEMİ VE SELENİUM KULLANILARAK BİR TEST 
OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Esra NALBANT

Türkiye

Öz: Yazılım yaşam döngüsünde test büyük bir öneme sahiptir. Yazılım testleri, bir yazılım projesinin kaynak 
kodu kadar değerlidir. Günümüzde, yazılım kalite beklentisinin artmasının yanı sıra, yetkin personel, zaman ve 
maliyet kısıtları nedeniyle yazılım testi giderek önem kazanmaktadır. Özellikle kullanıcı arayüzü, yazılımların 
son kullanıcıyla etkileşimde olan kısım olduğu için yazılım testlerinin daha detaylı ve hızlı yapılması beklen-
mektedir. Uzun vadede, sürdürülebilir yazılım testleri projenin maliyetini önemli ölçüde düşürür.Yazılım ge-
liştirme maliyetinin çoğu, yazıldıktan sonra yazılımı değiştirmek için yapılan bakımdır. Bunun nedeni testlerin 
hızlı bir şekilde kırılgan olması ve bakım yapmanın çok pahalı olmasıdır. Sistem uygulanmasındaki en ufak bir 
değişiklik, test scriptlerin çoğunu değiştirmeyi gerektirir. Örneğin, bir butonu yeniden adlandırmak, test blo-
ğunu bozar ve testleri düzeltmek çok zaman alır. Artan kalite ihtiyacına cevap verebilmek için yazılım otomas-
yon faaliyetlerine başlanmadan önce beklentilerin, hangi yaklaşım ve araçların kullanılacağının belirlenmesi 
önemlidir. Bu çalışmada herkesin erişim sağlayabildiği örnek web uygulamalar üzerinden test senaryoları çı-
karılmıştır. Çıkarılan senaryolara göre manuel olarak fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Selenium 
yazılım aracı kullanılarak oluşturulan test senaryolarına göre test otomasyon çalışması yapılmıştır. Selenium 
yazılım araçları detaylı olarak anlatılmış, Selenium IDE ve Selenium Web Driver araçları kullanılarak test oto-
masyon çalışması yapılmıştır ve arasındaki farklar kıyaslanmıştır. Otomatize edilen senaryoların grup halinde 
birlikte çalışabilirliği sağlanmıştır. Bu süreçte manuel test ve otomasyon test süreçlerini zaman, insan kaynağı, 
avantajı, dezavantajı, sınırlılıkları ve kullanılabilirlik farklılıklarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Yaşam Döngüsü, Yazılım Testi, Test Otomasyonu, Selenium IDE, Selenium Dri-
ver 
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SABİT MIKNATISLI FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORU TASARIMINDA HAVA ARALIĞI 
TOLERANSI BELİRLEME

Evrim ÖZTÜRK, Alkan ALKAYA

Türkiye

Öz: Bu çalışmada küçük güçte ve yüksek hızda kullanılmak üzere tasarımı yapılan radial akılı dış rotorlu bir 
sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım (DA) motoru üzerine çalışılmıştır. Birçok alanda sıkça kullanılan sabit 
mıknatıslı motorların tasarımı meşakkatli ve karmaşıktır. Tasarımı yapılan her motor özgündür ve kullanım 
amacına göre tasarlanmalıdır. Nerede kullanılacağı ve ihtiyaca yönelik isterler değişmektedir. Bir motor ta-
sarlanırken motorun manyetik tasarımını yapmak ilk basamaktır. Elektromanyetik tasarımı yapılan motorun 
daha sonra mekanik tasarımı ve termal tasarımı yapılır. Mekanik tasarımı ve termal tasarımı yapılmış olan 
motorun analizinde veya testlerinde bir uyumsuzluk oluştuğu takdirde geri dönüp manyetik tasarıma bakılma-
lıdır. Bu anlamda motor tasarımında ilk aşama olan manyetik tasarım oldukça önemlidir. Elektrik motorlarının 
çalışma performansını etkileyen ve tasarımı yapılırken analitik olarak hesaplanması gereken birçok parametre 
bulunmaktadır. İsterlere göre torku, hızı, sınırlı geometrisi gibi belirlenen bu parametreler motor modellenir-
ken elektriksel açıdan hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalar ve modelleme yapılırken motorun statorunu ve 
rotorunu oluşturan sac malzemelerin doyuma girmemesi gerekmektedir ve istenilen hız,tork ve faz akımları 
değerlerinin arasında kalmalıdır. Tasarım elektriksel verileri ve isterleri sağlansa dahi bitmiş sayılmamaktadır. 
Mekaniksel ve termal anlamda da uygulanabilir olmalıdır. Bu anlamda hava aralığı, gerek manyetik geçirgen-
lik gerek mekanik yapı bakımından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada bu önemli hususlar dikkate alınarak 
Ansys-Maxwell programında sonlu elemanlar yöntemi (FEM) yardımıyla mekanik anlamda uygulanabilir bir 
motor tasarımı elde etmek amacıyla hava aralığı toleransı belirlenme çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fırçasız DC Motorlar, Hava Aralığı, Sonlu Elemanlar 
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MINGLING IMMIGRANTS IN ISTANBUL’S ECOSYSTEM 

Fares Juma Abdallah ALTAHLEH, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Turkey

Abstract: The recent years Turkey has received millions of refugees from different countries, and now with 
the immigrant delegations to the overcrowded major cities and trying to settle in these cities, each one of the 
immigrants creates their own environment, which may lead to the creation of barriers between them and the 
community they live among them, especially when the differences between languages and cultures becomes a 
major obstacle to merge with the new ecosystem. The Harra initiative concepts can be applied to the Syrian im-
migrants’ neighborhoods in the overcrowded areas such as Fatih, Esenyurt and Zeytinburnu, to overcome any 
emergence of misunderstanding behaviors, which increase racism against the “strangers” or the immigrants 
that may significantly arises due to the different social and cultural backgrounds of the immigrants. In Harra’s 
initiative in Jordan, which is based on consolidating the individual, environment and building in a strong rela-
tionship with the community composing a natural mutual beneficial ecosystem to promote loyalty to the place 
in the means of citizenship, this initiative can be applied to immigrants in Turkey to help mingling them with 
the community. This paper examines the possibilities of transferring the ‘know-how’ in Harra Initiative imple-
mentation in Jordan to here in Istanbul, Turkey, after analyzing the results of the initiative in Amman, Jordan 
on one of the marginalized neighborhoods. The possibility of applying it to one of Istanbul’s neighborhoods 
that has a lot of immigrants from Syria to help them mingle with their new ecosystem. 

Keywords: Syrian Immigrants, The Harra Initiative, Marginalized Neighborhoods 
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THE TURKISH AND THE IRANIAN ARCHITECTURAL PERIODICALS OF 20TH CENTURY: 
THE RESEARCH BETWEEN 1946-1976 

Farivash GHANADI MARAGHEH, Hilal Tugba ORMECIOGLU

Turkey

Abstract: The similarities and the differences about modernization between Iran and Turkey which have been 
neighbor countries and are located in close geographical points have always been an attractive subject for 
researchers. Although there are a lot of studies about architectural modernization processes in these two co-
untries as individually and comparatively; there hasn’t been any research found in literature about comparison 
of architectural periodicals. However architectural periodicals have important role on development of modern 
architecture and in this way, they gain major importance. Therefore, the lack of researches about the periodi-
cals of the modern architecture in Iran and Turkey can be categorized as a gap in the literature. This paper aims 
to fill the gap in the literature with focusing on architectural periodicals of these two countries. In this paper, 
the architectural periodicals between 1946-1976 will be analyzed with their contents, founders etc. and in this 
manner, it is hoped to gain some useful data for further studies about Iranian and Turkish modernization. 

Keywords: Turkey and Iran, Modern Architecture, Periodicals, Architectural Magazines 
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PROBABILISTIC DISTRIBUTION NETWORK PLANNING CONSIDERING CRITICAL 
CONTINGENCIES 

Faruk UGRANLI

Turkey

Abstract: The operation of distribution networks differs from the transmission networks due to the radial 
connection. For this reason, planning of such systems is required to consider different point of views not only 
for normal operation but also contingency operations. Among the others, N-1 contingency is one of the most 
important contingency case, which is taken into account in planning problems, either within the problem or 
as a post-analysis. In the case of renewable generation integration, tractability of this problem can drastically 
decrease due to the consideration of load flow equations for every single contingency case. In this study, a pro-
babilistic distribution network planning is proposed considering the effects of critical N-1 contingency cases 
within the optimization framework. By this way, it is aimed to minimize investment and electricity costs along 
with satisfying chance constraints and minimizing adverse effects of critical contingencies on feeder currents. 
The advantage of the proposed methodology is to not include the power flow equations for each contingency 
case separately; instead probability distribution functions of feeder currents are evaluated for N-1 cases using 
the Monte Carlo Simulation results for normal operating condition. The proposed methodology is applied to 
the 34-nodes test systems through case studies. The results show that the optimal investment solution is obtai-
ned different when the critical N-1 contingencies are dealt with in distribution network planning. On the other 
hand, it yields higher objective function value while increasing the reliability of the system. 

Keywords: Distribution network planning, Contingency, Renewable generation, Monte Carlo simulation 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI KULLANILARAK MEME 
KANSERİ TAHMİNİ

Fatih BATI, İlknur DÖNMEZ

Türkiye

Öz: Meme kanseri, cilt kanseri sonrası kadınlarda ikinci en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü oldukça 
heterojen bir hastalıktır. Bu tip meme kanserinin en sık görülen tipi duktal karsinomdur ve süt kanallarının 
astarında başlar. Sadece memenin lobundan küçük memeye süt taşıyan ince borulardan başka birşey değildir. 
Diğer bir meme kanseri tipi ise, memenin lobunda başlayan lobüler karsinomdur. İnvaziv meme kanseri, meme 
kanallarında veya lobüllerinde başladığı yerden başlayan normal dokuya yayılan meme kanseridir. Meme kan-
seri, hem erkek hem de kadınlarda görülür, ancak erkek meme kanseri nadirdir. Meme kanseri erken yanma 
belirtileri yeni bir yumru algılanmasını veya meme derisindeki bir değişikliği algılayabilir. Bunlar meme kan-
serinin erken teşhisi için belirti ve bulgularıdır. Makine öğrenmesi ve sınıflandırma algoritmaları bu görevi 
yerine getirmek için güçlü bir araç ve tekniktir. Son yıllarda meme kanseri konusundaki tıp araştırmalarının en 
önemli yardımcısı makine öğrenmesidir. Bu çalışmada 357’si iyi huylu, 212’si kötü huylu olan 569 denekten 
oluşan Breast Cancer Wisconsin UCI veri seti üzerinde yarıçapı, doku, çevre, alan, pürüzsüzlük, yoğunluk ve 
içbükeylik gibi özelliklerle çeşitli sınıflandırıcı algoritmalar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. K En Yakın 
Komşu, Rastgele Orman, Destek Vektör Makineleri, Karar Ağacı, Navive Bayes algoritmaları arasında karşı-
laştırmalar yapılmıştır. Çıkan sonuçlarda farklı parametreler kullanılarak en iyi sonuç Karar Ağacı algoritması 
ile %91,23 oranında doğruluk elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri Tahmini, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma Algoritmaları 
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DESIGN OF A SPECIAL STEEL PUSH-SHEAR TEST PLATE TO INVESTIGATE THE SHEAR 
PERFORMANCE OF ANCHORED STEEL RODS ON BRICK WALLS OF A BUILDING

Fatih ÇELİK, Orhan DOĞAN

Turkey

Abstract: Almost all of the Turkey’s population lives in earthquake zones. Due to the lack of engineering ser-
vices or application errors, approximately 2/3 of the buildings built up to 2000 require retrofitting. In order to 
reinforce an existing brick wall building, there is a need of connectors to combine additional steel plate or rein-
forced concrete wall to one or two surfaces of the wall. The use of different wall materials in the construction of 
masonry buildings will affect both push-shear and pull-out performance of these anchored steel rods and shear 
performance of the walls. Therefore, it is very important to determine the shear and pull-out performance of the 
anchored steel rods on an existing brick walls of a building to be strengthened in situ prior to the reinforcement 
analyzes for the reliability of the analyzes. Within the scope of this study, to investigate shear performance of 
reinforcement anchorage with different diameters anchored on the walls of an existing masonary building a 
steel push-shear test plate is designed specialy. Using this push-shear test plate which is very practical in use 
and specialy designed, push-shear tests for three different diameters of anchors were conducted on an existing 
masonry building. The test results were found to be consistent with each other and the failure modes were as 
expected. 

Keywords: Masonry Building, Strengthening in Masonry Walls Aganist Earthquake, Shear Performance of 
Anchor Rods, Push-Shear Test Setup for Anchored Steel Rods 
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TRANSMİSYON KAYIŞLARINDA MODAL PARAMETRELERİN DENEYSEL OLARAK 
ARAŞTIRILMASI YÖNELİK ÖLÇÜM SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ferid KÖSTEKCİ

Türkiye

Öz: Transmisyon kayışları, endüstride hareket iletiminde çok yaygın olarak kullanılan makina elemanlarıdır. 
Bu elemanlar çalışma esnasında eksene doğrultuda hareket etmektedir. Dolayısıyla hem uzama titreşimleri 
hem de enine titreşimleri söz konusu olmaktadır. Bu titreşimlerin hesapları modal parametrelerin (sönüm ora-
nı, yay katsayısı, doğal frekansı, sönümlü doğal frekansı) bilinmesini gerektirmektedir. Modal parametrelerin 
değerleri, birkaç farklı büyüklüğün deneysel ölçümünden alınan veriler kullanılarak hesaplanabilir. Kütle ve 
kayıştan oluşan tek serbestlik dereceli sistemin impuls kuvvet girdisi ile yaptığı titreşim hareketinin verile-
ri ölçüldü. Bu ölçüm büyüklükleri zamana bağlı olmak üzere kütlenin ivmesi ve yer değiştirmesidir. İvme, 
ivmeölçer ile yer değiştirme ise lazer temelli hassas mesafe ölçer ile ölçülmüştür. Bu değerleri ölçmeye uy-
gun deney düzeneği, bu çalışma kapsamında tasarlandı ve gerçekleştirildi. Deney düzeneğinin mekanik kısmı 
oluşturduktan sonra, veri toplama sistemini LabVIEW altında çalıştırmak için programlar geliştirildi. Farklı 
uçlar takılı darbe çekici kullanarak deneyler yapıldı ve sensörlerden gelen veriler kaydedildi. Ölçüm ve veri 
toplama sisteminde iki adet ivmeölçer, darbe çekici, kuvvet sensörü, deplasman ölçer, veri toplama kartı ve bu 
cihazların çalışmasını sağlayan programlar bulunmaktadır. Programlar hazırlanırken veri toplama sisteminin 
yüksek örnekleme frekansı ile çalışabilmesi hedeflendi. Deney düzeneği mekanik kısmı ise, Üniversal Deney 
Tezgâhı Gövdesi, yay-amortisör-kütle sistemi için alüminyum kütle, kuvvet sensörü bağlantı aparatları, elastik 
malzeme tespit aparatları, lazer temelli hassas mesafe ölçer için yansıtıcı aparatı, lazer temelli hassas mesafe 
ölçer için kollu ve ayarlanabilir taşıyıcı aparattan oluşmaktadır. Gerçekleştirilen sistemden zaman verileri elde 
edilmiş ve sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik Titreşimler, Deney Düzeneği Tasarlama, Yay-Kütle-Amortisör Sistemi, Trans-
misyon Kayışı, Veri Toplama Sistemi 
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HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: LEED SERTİFİKASI 
ÇERÇEVESİNDE HAVALİMANI TERMİNALLERİNİN İRDELENMESİ

Figen ÇELİK, Tülin GÖRGÜLÜ

Türkiye

Öz: İnsanların en kısa sürede bir yerden başka bir yere ulaşmasını sağlayan havacılık sektörü her yönü ile 
küresel gelişmenin önemli bir aktörü haline gelmiştir. Diğer ulaşım modlarına göre yolcu ve kargo taşımacı-
lığı istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürürken günümüzde havacılık sektöründeki toplam harcama küresel 
GSYH’nın yüzde 1’ine eşit bir düzeye gelmiştir. Sektörün aynı zamanda turizm, ticaret, hizmet, pazarlama ve 
yabancı yatırım sektörlerini de desteklediği düşünülürse ulaştırma modları arasındaki önemi anlaşılmaktadır. 
Öte yandan, sektör sosyo-ekonomik yararlar sağlarken çevreye etkisi tartışılmaktadır. Havacılık sektörü bu 
imajları yok etmek amacıyla “Yeşil Yapı” sertifikasyonuna önem vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; 
havalimanı terminal yapılarının tasarımının sürdürülebilir havacılık bileşeni olarak ele alınmasının önemini 
vurgulamaktır. Yakın zamana kadar tasarım ayağı zayıf bırakılsa da günümüzde havacılık otoritelerince “yeşil 
havalimanı tasarım kılavuzları” oluşturulmaya başlanmış ve ne inşa edildiğinden çok nasıl inşa edildiği önem 
kazanmıştır. Bu tasarım kılavuzlarının temellerini LEED sertifikası üzerine kurmaları, dünyada ve Türkiye’de 
en yaygın olarak kullanılan yeşil yapı sertifikasyon sistemlerinden biri olması nedeniyle LEED Sertifika Siste-
mi araştırma konusu olarak seçilmiştir. LEED sertifikası alan terminaller kategorilerinde ilk olmaları nedeniyle 
seçilerek, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada havalimanlarında tercih edilmesi 
gereken amaç ve hedefin, sadece işletme boyutunda değil, planlama ve yapım süreciyle beraber bir bütün ol-
ması gerektiği, havalimanlarında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesini temin ve tesis etmek için “çevre için ta-
sarım” yaklaşımı ile tasarlanması ve sürdürülebilir yapım uygulamaları yaklaşımları ile inşa edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, tasarım unsurunu da sürdürülebilirliğin bir unsuru olarak ele alması nedeniyle 
benzerlerinden ayrılacağı ve daha sonra bu konuda çalışma yapacaklara kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Havacılık, LEED Sertifikası, Sürdürülebilir Havalimanı, Sürdürülebilirlik 
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FINDIKKABUĞUNUN SIVILAŞTIRILMASINDA PARTİKÜL BOYUTUNUN TOPLAM 
DÖNÜŞÜM VE SIVI VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Figen GÜNDÜZ, Mikail OLAM, Hüseyin KARACA

Türkiye

Öz: Günümüzde enerji kaynağı ve kimyasal hammadde üretiminde çoğunlukla kömür, petrol ve doğal gaz 
kullanılmaktadır. Hem endüstriyel hem de evsel kullanımı ile doğru orantılı olarak petrol, doğal gaz ve kö-
mür rezervlerinin önümüzdeki birkaç yüzyılda önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Fosil kaynakların 
kullanımı sonucu hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörler oluşmaktadır. Bundan dolayı, tüm 
dünyada atmosfere karbondioksit salınımı daha az olan, fosil kaynaklara alternatif ve daha çevreci enerji kay-
nakları kullanılmalıdır. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin ekonomik kullanma süreleri dikkate alındığında çok 
yakın bir gelecekte bir petrol krizinin daha yaşanmaması için, biyokütle rezervlerinin petrole eşdeğer yakıtlara 
dönüştürülmesi bir zorunluluktur. Bu kapsamda biyokütle olarak fındığın büyük kısmı kabuksuz olarak satılır-
ken, fındık kabuğu ise çoğunlukla yakacak olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda fındık kabuğu endüstride 
farklı alanlarda kimyasal hammadde olarak da kullanılmaya başlanılmıştır. Fındık kabuğu atıkları kullanılarak 
doğrudan sıvılaştırma yöntemi ile petrole alternatif bir sıvı yakıt üretimi araştırılmıştır. Bu çalışmada, fındık 
kabuğu, partikül boyutu 0.25-1.5 mm, reaksiyon sıcaklığı 390°C, reaksiyon süresi 60 dk, katı/çözücü oranı 
1/3 ve başlangıç basıncı 20 bar parametreleri kullanılarak kesikli bir reaktörde sıvılaştırıma işlemi gerçekleş-
tirilmiştir. Hammadde ve deney sonrası oluşan katı ürünlerin kısa ve elementel analizleri yapılmış, sıvılaşma 
ürünleri ise fraksiyonlarına ayrılmıştır. 0.25, 0.75 ve 1.5 mm parçacık boyutları için toplam dönüşüm yaklaşık 
olarak %92’ iken en fazla yağ+gaz verimi %69.7 olarak bulunmuştur. Toplam dönüşümü çok yüksek olan fın-
dık kabuğu alternatif bir yakıt olmaya adaydır. 

Anahtar Kelimeler: Fındık Kabuğu, Biyokütle, Tanecik Boyutu, Sıvılaştırma, Sıvılaştırma Verimi, Karakte-
rizasyon 
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LİNYİT (YATAĞAN)-BİYOKÜTLE (ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ KABUĞU) KARIŞIMININ 
KARBONİZASYONUNUN YAPISAL KARAKTERİZASYONU

Figen GÜNDÜZ, Yeliz AKBULUT, Yunus ÖNAL, Hüseyin KARACA

Türkiye

Öz: Katılara uygulanan piroliz, organik maddenin oksijensiz ortamda bozundurularak katı, sıvı ve gaz ürün 
vermesi nedeniyle en çok tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmada Yatağan linyiti ve şeftali çekirdeği kabuğu 
orijinal temelde ayrı ayrı ve ağırlıkça 1:1 oranlarında alınmıştır. Deneyler 5 farklı sıcaklıkta (400, 500, 600, 
700 ve 800oC), 10oC/dak ısıtma hızında, maksimum sıcaklıkta 1 saat tutularak 100 ml/dak azot akış hızındaki 
inert atmosferde karbonize edilmiştir. Deneyler 3 bölge ısıtmalı silindirik fırında çelik reaktör içerisinde ger-
çekleştirilmiştir. Reaktör çıkışına soğutucu takılarak kondense sıvı alınmış, oluşan gaz atmosfere bırakılmıştır. 
Katı (çar), sıvı ve gaz verimi hesaplanmıştır. Elde edilen katı ürünlerinin tümünün FTIR, XRD, SEM ve BET 
analizleriyle yapısal karakterizasyonları yapılmıştır. Ham örneklerin FTIR ve XRD spektrumları incelendiğin-
de fonksiyonel gruplarca zengin olduğu görülmektedir. Şeftali çekirdeği kabuğunun alifatik ve aromatik ya-
pılara sahip olduğu ve selülozik yapıya –OH gerilmeleri (350 cm-1) açıkça görülmektedir. Yatağan linyitinde 
2918 cm-1 civarındaki keskin pik alifatik C-H gerilmesine aittir. XRD spektrumunda her iki yapının büyük 
oranda amoırf olduğu görülmektedir. Ham şeftali çekirdeği kabuğunun 3 farklı amorf makromoleküler yapı 
içermektedir. Yatagan linyiti ise amofer yapı yanında kül içeriğine bağlı olarak kil ve inorganik yapılara ait 
kristalin pikler içermektedir. Karbonizasyon sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık arttıkça FTIR spektrumunda da 
görüldüğü gibi küçük makromoleküler yapıların bozulması ile fonksiyonel gruplara ait pikler azalmakta ve 
kaybolmaktadır. Sıcaklık artışı ile yapısal düzenlenme sonucu aromatik C-H gerilmesine ve kül içeriğine bağlı 
1000 cm-1 civarında M-O-M pikleri kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Linyit, Biyokütle, Karbonizasyon, Şeftali Çekirdeği Kabuğu 
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ARKEOLOJİK ALANLARDA YENİ YAPI TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 Gonca BÜYÜKMIHÇI, Ayşegül AKŞEHİRLİ, Saniye UÇAR

Türkiye

Öz: Tarih boyunca birbirinden farklı birçok uygarlığın yaşadığı değişim-dönüşüm ve buna bağlı olarak doğan 
soyut ve somut eylemler geçmiş uygarlıklara ait izleri taşıyan tarihi çevreyi oluşturmakta, mekânın kendine 
özgü karakterini belirleyen otantik değerlerini kazandırmaktadır. Tarihi çevreler, geçmişten günümüze ulaş-
mış; fiziksel, arkeolojik, sanatsal, tarihi değerlere sahip olan yapı, kalıntı ve açık alanlardan oluşan mimari 
kompozisyonlardır. Arkeolojik alanlar, kültürel mirasımızın parçaları olmaları nedeniyle oldukça önemli bir 
konuma sahiptirler. Geçmişte bu alanlarda yaşamış insanların kültürleri, yaşam biçimleri, teknolojik olanak-
ları, sosyo-ekonomik yapıları hakkında önemli bilgileri barındıran bu alanlar, geleceği inşa etmek için gerekli 
olan geçmişi anlamlandırma bakımından da oldukça dikkate değerdir. Bu bağlamda, bu alanların korunması, 
yaşatılması ve geleceğe aktarılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Arkeolojik alanlarda inşa edilen çağdaş yapılar, alanların korunmasını sağlarken, sanatsal ve kültürel 
faaliyetlere imkân sağlamakta, toplumun bu alanlar hakkındaki bilgi ve farkındalığını artırmaktadır. Bu çalış-
ma kapsamında, arkeolojik alanlarda gerçekleştirilecek yeni yapı uygulamalarında kullanılabilecek yöntemler 
araştırılacak ve bu yöntemlerin uygulandığı örnek yapılar üzerinden bir okuma gerçekleştirilecektir. Bu amaçla 
alan üzerinde yapılaşma, alanda yerin altında yapılaşma ve koruma çatısı uygulamaları olmak üzere üç farklı 
tasarım kurgusuna sahip altı çağdaş yapı incelenecektir. Bu inceleme ile yapıların bağlamla kurduğu ilişki ve 
bağlamın yeni yapı tasarımları üzerindeki etkilerinin neler olduğu anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Koruma, Arkeolojik Alanlar, Yeni Yapı Tasarımı 
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TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI TASARIMINDA STRÜKTÜREL ÇÖZÜMLER

Gonca BÜYÜKMIHÇI, Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU, Kübra Gül MENGÜ

Türkiye

Öz: Kentlerin bugünkü kentsel ve mimari oluşumları; tarihsel süreklilik içinde yer almış farklı uygarlıkların 
yaşam şekilleri, inanışları, estetik anlayışları, teknolojik olanaklarının somut bir yansımasıdır. Tarihi çevreler 
ve tarihi yapılar, hızla değişen dünyada geçmişe tutunmayı sağlayacak verileri barındırmakta, geçmişi günü-
müze ve geleceğe taşıyarak kültürel sürekliliği sağlamaktadır. Zaman içinde meydana gelen değişim ve dönü-
şümler, geçmiş uygarlıklarının yaşam biçimlerinin çağdaş yaşam içinde yer bulamamasına ve tarihi çevrelerin 
devinimine neden olmaktadır. Bu kapsamda özgün işlevini sürdüremeyen yapılara çoğunlukla yeni bir işlev 
verilmesi gerekmektedir. Yeni işleve uyarlanan yapı ikincil bir fonksiyonun gerektirdiği yeni gereksinimler ve 
donanımlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu durum çoğu zaman geleneksel yapıya ek yapı yapma gereksinimini 
ortaya çıkarmaktadır. Tarihi yapı ve yeni ek arasındaki kurulan ilişkide, hassas dengeler söz konusu olmakta-
dır. Bu dengelerin sağlanmasında uluslararası platformlarda kabul görmüş olan koruma yaklaşımları öncelikli 
belirleyiciler olmalıdır. Bu bağlamda, eski ile yeninin birlikteliğini sağlamak ancak geliştirilen özel strüktürel 
ve mimari çözümler ile mümkün olmaktadır. Yeni yapı tasarlanırken geliştirilen çözümler, öncelikle tarihi ya-
pıya duyduğu saygıyı ortaya koymalıdır. Günümüzde, çelik ve betonarme sistemler çağdaş ek tasarımında sık-
ça tercih edilirken, özellikle bilgisayar teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanılarak sıra dışı biçimler 
de oluşturulabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, tarihi çevrede yeni yapı tasarımında geliştirilen strüktürel 
çözümler seçilen örnekler üzerinden kısaca anlatılacaktır. İncelenen örneklerle, tarihi çevredeki eski-yeni ya-
pıların strüktürel anlamda nasıl birleştirilebilecekleri analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapı, Yeni Yapı Tasarımı, Çağdaş Ekler, Strüktürel Çözümler 
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ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN VERİ AMBARI TASARIMI

Gurbet ALPAY SALBACAK, Serkan DOĞAN, Mehmet Fatih AKAY, Sevtap ERDEM

Türkiye

Öz: Veri ambarı, bir işletmenin ya da kuruluşun değişik birimleri tarafından toplanan verilerden değerli olan-
larının, gelecekte analiz işlemlerinde kullanılmak amacıyla işletimsel veritabanından farklı bir ortamda tutul-
duğu bir veri deposudur. Veri ambarlarındaki veriler şirketlerde raporlama, sorgulama ve stratejik seviyedeki 
kararların alınması için kullanılabilmektedir. İşletimsel veri tabanındaki veriler, veri ambarına taşınırken bir 
takım süreçlerden geçirilmektedir. Bu süreçler değerli olan verilerin ayıklanması, ayıklanan verilerin temizlen-
mesi ve formatlanmasını kapsamaktadır. Böylece veri ambarları; verilerin kolay, hızlı ve doğru biçimde analiz 
edilmesi için özelleştirilebilmektedir. Bu işlemler için Ayıklama, Dönüştürme ve Yükleme süreçleri uygulan-
maktadır. Bu çalışmada, COMDATA çağrı merkezi dijital dönüşüm projesi kapsamında veri ambarı tasarımı 
yaparak, çağrı merkezi müşterilerinin bütün müşteri deneyimlerini kapsayan bir hizmet sunmayı amaçlamıştır. 
Müşterilerin farklı kanallardaki çağrı merkezi deneyimlerini veri ambarı yapısı altında toplayarak, uçtan uca 
bir analizin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Veri ambarında dinamik bir mimari kullanılmıştır. Bu mimari 
sayesinde yeni müşteri eklenmesi ya da mevcut müşterilerin güncellenmesi sırasında bir çok işlem otomatik 
olarak yapılmakta, böylece hem insan gücünden tasarruf sağlanmakta, hem de manuel işlemlerdeki hata payı 
sıfıra indirilmektedir. Kullanılan dinamik veri ambarı mimarisi, müşteri bazlı olarak izole veri tabanlarının 
otomatik olarak oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sayede, hem performans artışı sağlanmakta, hem de gü-
venlik önlemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, izole veritabanlarının bulunması Uygulama Programlama Arayüzü 
hizmet modeline de uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Ambarı, Çağrı Merkezi, Veri Analizi, Raporlama, İş Zekası 
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İZMİR İLİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKALARININ TARIMSAL POTANSİYELİ

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Abdullah Engin ÖZÇELİK

Türkiye

Öz: Bilgi toplumuna geçişteki en büyük etmen teknolojidir. Teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve 
hıza dayanmaktadır. Bilgiyi en beğenilen benzersiz bir biçime dönüştürüp teknoloji aracılığı ile en hızlı süre-
de beğeniciye sunabilen rekabetçi bir dünyada, enerji açısından dışa bağımlılığı en az olan ülkeler ekonomik 
olarak gelişmişliklerini yaşamlarına refah olarak aktarabilmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr, 
güneş, biyokütle, dalga, hidroelektrik, jeotermal enerji vs.- çevremizde doğal haliyle mevcut olup, sürekli akış 
halinde bulunan enerji türleridir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı bir rezerve sahip olmadıkları için insanoğlu var ol-
duğu müddetçe hizmet verebilirler. Küresel ısınmaya katkıda bulunmazlar ve karbon kökenli olmadıklarından 
çevreyi kirleten atıkları ya hiç yoktur, ya da en az seviyededir. Buna benzer daha birçok avantajlarına rağmen 
nispeten yüksek maliyeti yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. Günümüzde tüm dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerde, çeşitli teşvikler ve örnek projeler yolu ile yenilenebilir enerjilerin kullanımını yaygınlaştı-
rılmaya ve toplumda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece yenilenebilir enerji sektörü pazarının 
gelişmesi sağlanarak maliyetlerin arz-talep ilişkisi içerisinde düşmesi beklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, 
birçok alanda yenilenebilir enerjileri daha ekonomik ve dolayısıyla tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır.
Ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Uygulanan yanlış 
kentsel politikalar, 1960’lı yıllardan sonra artan iç göçe bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme ve çevre sorun-
ları İzmir kentinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önemli ve öncelikli bir hale getirmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, İzmir’deki mevcut yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini ilçeler bazında analitik bir 
yöntemle irdelemek ve mevcut potansiyelin yerleşimler bazında kentleşme politikalarında ne derece değerlen-
dirildiğini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Küresel ısınma, Tarım 
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ADAPTIVE NEURAL FUZZY INFERENCE SYSTEM MODELING FOR CUTTING FORCE 
PREDICTION IN TURNING OF PEEK COMPOSITES 

Gökçe ÖZDEN, Mustafa Özgür ÖTEYAKA, Francisco MATA

Turkey

Abstract: Thermoplastic materials, especially polyethereketone (PEEK) and its composites are widely used 
in industrial area. PEEK material is extensively used to produce automobiles, machines, medical applications, 
robots, aeronautical and biomechanical parts due to excellent properties such as low density, high strength 
and durability, good toughness, better environmental resistance, high temperature service performances. The 
short fibers are added to the matrix, in order to improve tribological and mechanical properties of unreinforced 
PEEK. In this study, an Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) is applied to predict the cutting 
force during the turning operation of unreinforced and reinforced PEEK with 30 % v/v of carbon fibers (PEEK 
CF30) and 30 % v/v of glass fibers (PEEK GF30) machining. The cutting speed, feed rate, type of material, 
and cutting tools are defined as input parameters and cutting force is defined as output of the system. The ex-
perimental results and test results predicted by using ANFIS model are compared in terms of the coefficient of 
determination (R2), root mean square (RMS) and the mean absolute percentage error (MAPE). The test results 
show that ANFIS model provides good prediction accuracy and it is convenient to predict cutting force in the 
turning operation of PEEK composites reinforced with carbon and glass fibers. 

Keywords: Polyetheretherketone (PEEK), Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS), Turning, Com-
posite
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DEFORMASYON HIZI VE SICAKLIĞIN S2-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN 
STATİK DAYANIMINA ETKİSİ

H Ersen BALCIOĞLU, Zafer KAYA, Halit GÜN

Türkiye

Öz: Tasarımcılar için, malzeme seçimi sırasında yapı üzerine gelen dış yükler, çevresel koşullar, kolay uy-
gulanabilirlik ve malzemenin fiyat/performans değeri gibi parametreler önemlidir. Mühendislik yapılarında 
kullanımı giderek artan polimer esaslı kompozit yapılar tasarımcılar için bu konuda geleneksel malzemelere 
alternatif konumdadır. Fiber takviyeli polimer kompozitler için E-cam, S-cam, karbon, aramid gibi sentetik 
esaslı fiberler en çok kullanılanlar arasındadır. S2-cam takviyeli polimer kompozitler, özellikle yüksek mu-
kavemet ve düşük maliyet gerektiğinde, en yaygın kullanılan kompozit yapılar arasındadır. Polimer matrisli 
kompozit malzemeler yüksek sıcaklıklarda sünek ve düşük sıcaklıklarda gevrek hasar mekanizması göster-
mektedir. Bu nedenle, ortam sıcaklığı, polimer matrisli kompozitlerin kullanımını etkileyen ve tasarım önce-
sinde incelenmesi gereken bir parametredir. Fiber takviyeli kompozit yapıların hasar davranışına etki eden bir 
diğer parametre ise deformasyon hızıdır. Bu çalışmada, farklı ortam sıcaklıklarında (-20°C, 20°C ve 80°C) ve 
farklı deformasyon hızlarında (0,5mm/dk, 5mm/dk ve 50mm/dk) S2-cam/epoksi tabakalı kompozitlerin statik 
dayanımları çekme basma ve kayma yüklemeleri altında deneysel olarak incelenmiştir. Vakum destekli reçine 
transfer yöntemi ile üretilen S-2 cam/epoksi tabakalı kompozitler her bir deney türü için ASTM standartlarına 
göre boyutlandırılmıştır. Testler sırasında gerekli olan soğuk ortam Azot (N) gazı kullanılarak, sıcak ortam 
ise rezistanslı ısıtma sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Test sonuçları, S2-cam/epoksi kompozit yapısının 
değişken deformasyon hızına ve değişken ortam sıcaklığına duyarlı olduğunu göstermiştir. Ortam sıcaklığının 
malzemenin deformasyon kabiliyeti üzerinde ve deformasyon hızının ise kompozit malzemenin mekanik da-
yanımı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: S2-Cam/Epoksi, Deformasyon Hız Etkisi, Sıcaklık Etkisi, Mekanik Özellikler 
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KEMİK PORSELEN BÜNYELERDE BOR OKSİTİN ERGİTİCİ OLARAK KULLANIMI

Hakan BOZCU, Zuhal KARAAĞAÇ

Türkiye

Öz: Kemik porseleni krem rengi, yüksek ışık geçirgenliği, yüksek mukavemeti gibi teknik özellikleri ile en 
çekici ve en pahalı seramik sofra eşyası olarak bilinmektedir. Günümüzdeki BS 8654:2015 standardına göre 
pişmiş bünyesinde en az %35 trikalsiyum ortofosfat içeren kemik külünden üretilmiş porselen olarak tanım-
lanır. Kemik porseleni, yarı-saydam olma özelliği ve yüksek kırılma mukavemeti değeri ile ayrı bir öneme 
sahiptir. Sert porselen %30 kristal ve % 70 camsı faz içerir. Kemik porselende ise oranlar bunun tam tersidir. 
Kemik porselen bünyesi genel olarak ağırlıkça %25 kil-kaolen, %25 kuvars-feldispat, %50 kemik külü ham-
maddelerinden oluşmaktadır. Ürünlerin bisküvi pişirimi 1230-1280 °C sıcaklıkları arasında 10-14 saat süreyle 
gerçekleştirilir. Kemik porselenlerin sırlı pişirimi sert porselenlerin aksine bisküvi pişiriminden daha düşük 
sıcaklıkta yapılmaktadır. Sırlı pişirim 1050-1150 °C arasında 8-12 saat süreyle oksidatif atmosferde yapılır. 
Kemik porselenlerde yaygın olarak kullanılan ergiticiler, nefelin siyenit, Cornish taşı ve feldispattır. Ülkemiz 
feldispat madenleri açısından zengin bir ülkedir fakat porselen sektöründe ülkemizde mevcut olan potasyum 
feldispatlar renk ve saflık değerleri sebebiyle kullanılamamaktadır. Diğer bir taraftan Türkiye, dünyanın en 
çok bor rezervine sahip ülkesidir. Bu çalışmada kemik bünyelerde bor oksitin ergitici olarak kullanılabilirliği 
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Üretim prosesinde değişiklik yapılmadan standart kemik porselen bünyelerde 
ergitici olarak sodyum ve potasyum feldispatlar yerine bor oksit eklenerek bisküvi pişirim sonrası ürünlerin 
görsel ve fiziksel özellikleri incelenmiş, bor oksitin kemik porselen bünyelerde kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda düşük oranda bor oksitin kemik porselen bünyelerde ergitici olarak kullanılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kemik Porselen, Ergitici, Bor Oksit, Porselen, Deformasyon 
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EVALUATION OF PERSPECTIVES ON WOMAN EMPLOYMENT ON BOARD VESSELS

Hakkı Can BEKTAS, Tuba KECECI

Turkey

Abstract: In the twentieth century, more women have started to participate in male-dominated professions. For 
a long time, seafaring which is an extreme example of a male-dominated profession has been described from 
masculine perspectives all over the world. Over the last decades, Turkish women have begun to struggle for 
their existence in the maritime sector in which heightened awareness of gender is an issue. The focus of this 
study is to determine the perspective of both men and women Turkish seafarers on the issue of the employ-
ment of women on merchant vessels. A survey was conducted to collect information on the impact of female 
personnel on the ship’s social environment, the process of conducting the work on ships and the participants’ 
willingness to work with female personnel. In this study, the responses of the participants who had previously 
worked with female staff and who had not worked with female staff before were compared. The results sho-
wed that seafarers who had worked with women seafarer before were more positive than those who had not. 
It was found that the negative point of view on the employment of women on board started to be broken with 
the increasing number of women seafarers in the sector and male seafarers seeing the performance of women 
on ships. The findings of this research reveal the need to increase awareness on the employment of women 
seafarers in the maritime sector to improve living conditions on board. 

Keywords: Maritime Transportation, Seafarers, Woman Seafarers, Ship Organizational Structure 
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PARAMETRİK KALIP TASARIMI 

Harun ÖZDEMİR

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, otomotiv sektöründe kalıp tasarım süreçlerinin kısaltılması ve bu süreçte tasarım kalite-
sinin nasıl arttırılacağı araştırılmıştır. Kalıp tasarım süreçlerinin kısaltılması için bilgisayar destekli tasarım 
programlarından birisi olan Catia programı kullanılarak parametrik setlerin oluşturulması tasarım sürelerinin 
kısalmasına, tasarım hatalarının önüne geçilmesine ve en önemlisi kalıp tasarımlarının hızlıca güncellenebi-
leceği belirlenmiştir. Günümüz dünyasında hızla gelişmekte olan otomotiv sektörü onlarca yeni modeli ile 
ürünlerini tüketicilerin hizmetine sunmaktadırlar. Bu konuda Türkiye’de de hızla gelişmekte olan sektör, üre-
tim adetlerini 1.000.0000 adet/yıl üzerine çıkarmıştır. Bir yandan otomotiv sektörü gelişirken, bir yandan da 
hem dünyada hem ülkemizde kalıpçılık sektörü de hızlıca gelişmektedir. Yeni üretilen otomobil modelleri ile 
ortaya çıkan agresif formlar, keskin hatlar, yeni nesil malzemeler vs. kalıpçılık sektörünü zorlamaktadır. Bütün 
bunların yanında artan rekabet koşulları göz önüne alındığında hem kalite beklentileri hem de zaman baskısı 
kalıp üreticileri üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadırlar. Bunların aşılması için dünya genelinde 1990 yıl-
lardan itibaren, ülkemizde ise 2000’li yılların başından itibaren yaygın biçimde kullanılan bilgisayar destekli 
tasarım programlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Ülkemiz otomotiv endüstrisinde Saç metal parçaların ve 
Trim parçalarının kalıp tasarımlarında kullanılan CAD programlarına bakıldığında Catia V5, NX-Siemens, 
Pro-Engineer, Solidworks, Top Solid vs. olduğunu görmekteyiz. Kalıpçılık sektörü incelendiğinde tasarım 
süreçlerini iyileştirmek için bir arayış içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu süreçlerin iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmaların niteliğine bakıldığında bir takım eksikler gözlemlenmiştir. Yaptığımız bu çalışmada kalıp tasarı-
mımızı 2D sketch ortamında çizgi ve noktaların yönetilmesi ile hızlıca düzenleyebilecek ve bu değişikliklerin 
3D ortamında hızlıca güncellenmesini sağlayacak Parametrik Kalıp Tasarımı kavramı üzerinde bazı geliştir-
meler tartışmaya açılmıştır. Bu çalışma ile birlikte kalıp tasarımı ve uygulamalarında parametrik tasarım yön-
temi ile kalıp standart parçalarının, ana sanayi döküm ve çelik konstrüksiyon mekanik standartlarının hızlıca 
modellenmesi için geliştirme önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Saç Metal Kalıp Tasarım, Parametrik Kalıp Tasarımı, Catia 
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DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK: AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE ESNEK TASARIM

Hatice Hazal EMSEN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU

Türkiye

Öz: Üniversite kütüphanelerinden bilim dünyasının en önemli beklentisi, günümüzde gerekli olan ve gelecekte 
doğabilecek akademik ihtiyaçları karşılamasıdır. 21. yüzyılda sürekli bir değişim içerisinde olan kullanıcıların 
sosyo-kültürel alışkanlıkları, teknoloji ile birlikte dönüşen kullanım gereçleri ve ihtiyaçları, üniversite kütüp-
hanelerinin görevlerini gelecekte de yerine getirebilmeleri için rijit bir yapı olmaktan çıkarılması gerektiğini 
gösterir. Kullanıcı tarafında gerçekleşen bu değişimlere ek olarak, dijitalleşme ile kitap nesnesinin kütüphane-
lerdeki fiziksel varlığı da sorgulamaya açılmıştır. Bilginin depolanmasında ortaya çıkan yeni imkânlar kütüp-
hane ile ilgili mekânsal dönüşümlere gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Neredeyse kökten değişen bu koşullar 
altında mimari açıdan değişimlere karşılık verebilen bir kütüphane için, 20. yüzyıl ortasında özellikle konut 
tasarımında yaygın şekilde kullanılan esneklik, modülerlik gibi kavramlar kütüphane planlaması ve tasarımın-
da yeniden gündeme gelmiştir. İki kavram da birçok yapı çeşidi için günümüze kadar tasarım faktörü olarak 
kullanılmıştır. Akademik kütüphaneler içinse 20. yüzyılda iki kavram da benimsenmiştir; ancak uygulamada, 
esneklik kavramının daha yaygın kullanıldığı gözlenmektedir. Esneklik kavramı bir yapı içerisinde mobilya-
dan taşıyıcı sisteme birçok şekilde uygulanabileceği için, uygulamada hem kullanıcıya hem mimara kolaylık 
sağlamaktadır. Bu çalışma üniversite kütüphanelerinin, akademik toplumun ihtiyaçlarına mimari açıdan uzun 
soluklu karşılık verebilmesi için, tasarım ve kullanım sürecinde; değişen ihtiyaçların, işleyiş ve tasarımla bağ-
lantısının önemi tartışmakta ve dünyadan yenilikçi mimari örnekleri mekânın dönüşümü ve tasarımda esneklik 
kavramları üzerinden incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, Tasarımda Esneklik, Üniversite Kütüphaneleri 
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EFFECT OF ENZYME/SUBSTRATE RATIO AND HYDROLYSIS TIME ON DEGREE OF 
HYDROLYSIS OF PEA PROTEIN ISOLATE

Hatice Tuba KÖKLÜ, Eda ADAL, Nazan ÇAĞLAR, Şenol İBANOĞLU, Esra İBANOĞLU

Turkey

Abstract: Pea (Pisum sativum L.) protein is the most commercially used vegetable protein in pulses. Peas 
are rich in protein and carbohydrates but contain relatively high concentrations of insoluble dietary fiber and 
low-fat content. Pea protein has received much attention in recent years due to its nutritional and functional 
properties and its low cost. In this study, the effect of enzyme/substrate (E/S) ratio and hydrolysis time on the 
degree of hydrolysis (DH) of pea protein isolate (PPI) were evaluated. The pea protein isolate was hydrolyzed 
with the Trypsin enzyme. The solubility of pea protein was very low at neutral pH, nearly 30 %. The solubility 
of pea protein isolate was increased to 88.8 % by hydrolysis. The DH value was 19.1, 23.4, 28.36, 28.40 and 
28.52% for 5, 10, 15, 30 and 60 minutes hydrolysis time, respectively. Therefore, increasing hydrolysis time 
didn’t significantly change DH after 15 min. Then, PPI was hydrolyzed by using two different E/S ratios (1:250 
and 1:1000). It was observed that DH for 1:250 E/S ratio was 28.36 % whereas DH for 1:1000 E/S ratio was 
22.87 %. Moreover, the surface charge of PPI was not significantly changed by increasing the enzyme amount. 
The particle size was decreased from 285.5 nm for 1:250 E/S ratio to 201.0 nm 1:1000 E/S ratio. 

Keywords: Pea Protein Isolate, Enzyme Hydrolysis, Degree of Hydrolysis, Hydrolysis Time 
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MİMARİDE YEŞİL İNOVASYON YAKLAŞIMI

Hatice ŞEKER

Türkiye

Öz: 18ci yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte üretim ve fabrikasyonun artması, enerji ihtiyacının gün yüzüne çık-
masına sebep olmuştur. Küreselleşen dünyada üretim, rekabet ve inovasyon kavramlarıyla beraber sürekli bir 
pazar arayışı söz konusudur. Bu arayış sınırsız üretim ve çılgın tüketim toplumunun çevreye verdiği tahribat 
ve bu tahribatın onarılması için ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı neticesinde tüm alanları etkilemiştir. 
Çevresel sorunların en başında gelen CO2 miktarının artması ve sera gazı salınımının yoğunlaşmasında çar-
pık kentleşme, endüstriyel atıklar, sanayileşme, orman tahribatı, yenilenemeyen enerji kaynaklarının fazlaca 
kullanımı nedenler arasındadır. Mimaride yeşil binalar konusu, kendi kendine yetebilme anlayışı ile ekolojik 
yapılar, akıllı evler , hareketli ve akıllı cepheler , enerji ve suda etkinlik gibi pek çok kavramla karşımıza çık-
maktadır. Mimarlık günümüzde, elektrik, makine, bilgisayar, malzeme, jeoloji gibi çok boyutlu mühendislik 
dallarından faydalanarak teknolojik gelişmelerle, çevreye duyarlı, multidisipliner yaklaşımlı bütünleşik bir 
tasarım örüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mimarlar mevcut 
yapılaşmada düşük enerji tüketimi ve düşük karbon salınımı yapan binalar tasarlamış olsa da artık öncelikli 
hedef hiç tüketmeyen ve zararlı salınımı yapmayan yapılar üretmek olmuştur. Mimari tasarımda proaktif plan-
lama sayesinde su tasarrufu, ısıtma ve soğutma için enerji tasarrufu, iç hava kalitesinin artırılması ve atık yö-
netiminin kontrolü gibi yenilikçi yaklaşımların daha tasarım aşamasında mimari, çevresel ve inovatif boyutta 
değerlendirilmesi çalışmamızın esasını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Mimari, Ekolojik Yapılar, Sıfır Enerji Mimarlığı, Yeşil İnovasyon, 
Değer İnovasyonu 
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MHD MİKRO PARALLEL PLAKALAR ARASINDA BİRİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI 
SINIR ŞARTI MODELİ İLE İKİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ 
KULLANILARAK ELDE EDİLEN HIZ PROFİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ISI 

TRANSFERİNE ETKİSİ

Hatice ŞİMŞEK, Süleyman ŞİMŞEK

Türkiye

Öz: Elektriksel iletkenliğe sahip akışkanların manyetik alan etkisi altındaki akışı manyetohidrodinamik 
(MHD) akış olarak adlandırılır. MHD elektriksel iletkenliği olan akışkanlar dinamiği olarak tanımlanır ve 
akışkan dinamiği için Navier-Stokes denklemleri ve elektromanyetizma için Maxwell denklemleri arasında bir 
bağlantı kurar. Manyetik alanın varlığı, elektriksel iletkenliği olan akışkan akışında ısı transferini ve akışı etki-
lemekte ve bu nedenle bir aktif ısı transferi iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sabit ısı 
akısına sahip mikro paralel plakalar arasından manyetohidrodinamik (MHD) akışta, plaka yüzeyine dik yönde 
etkiyen bir manyetik alanın varlığında kayma akış rejiminde birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe 
kayma hızı sınır şartı modelinin hız ve ısı transferi karakteristiklerine etkisi analitik olarak incelenmiştir. Sabit 
mikro paralel plakalar arasından, elektriksel iletkenliğe sahip sıkıştırılamaz viskoz bir akışkanın akışı daimi, 
laminer, hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş kabul edilmiştir. Momentum denklemi kayma akış rejiminde 
birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli kullanılarak analitik olarak çözül-
müştür. Momentum denkleminden elde edilen teorik sonuçlar, manyetik alan parametresi, Knudsen sayısı, 
birinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli parametrelerinin 
hız dağılımını etkilediğini göstermiş olup, ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin akış ve ısı transferi 
karakteristiklerini daha doğru tahmin edebilmek için gerekli olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: MHD, Paralel plaka, Birinci mertebe kayma hızı sınır şartı, İkinci mertebe kayma hızı 
sınır şartı. 
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EFFECT OF COATING TYPE ON CORROSION PERFORMANCE OF REINFORCEMENT BARS

Houman VAHEDİ, Hüseyin YİĞİTER

Turkey

Abstract: In terms of concrete or pre-stressed concrete structures, steels are fixed into the concrete matrix 
alongside the service life of the structure. In fact, the true designed, impermeable, high-quality concrete with 
sufficient thickness, makes steel reinforcement, which is covered by a special mineral coating chemically and 
physically protected from corrosion. Today, one of the most detrimental factors in assigning service life of 
concrete structures is Corrosion. Corrosion of steel reinforcement causes a cross-sectional degradation in rebar 
structure and results in the reduction of ductility of the structural element. In this study, an alternative method 
to protect reinforcement bars from corrosion hazards in terms of inhibitors and rebar coating usage will be 
discussed. Mineral coating and chemical coating experiments on iron were performed. Three types of mineral 
coating were applied by shot-crete method on iron, these materials are, ground granulated blast furnace GGBS 
(25 percent and 50 percent), silica fume S.F and inhibitors. The aim of this study is to reduce the duration of 
concrete corrosion in structures built on the coasts of the sea and to extend the life of the concrete in terms of 
corrosion. The result is a reduction in the corrosion rate, depending on the percentage of mineral coatings. The 
use of inhibitors, in the concrete or mortar disrupted the concrete and mortar structure. However, the cure with 
additive sprayed on the iron showed resulted in a delay in corrosion onset. considering the aim of this study, 
by using this method for rough works to be performed in critical areas in the construction site environment, it 
increases the life of the concrete by increasing the life of the concrete. 

Keywords: Coating, Electrochemical Experimentation, Rebar Corrosion 
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KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE SİLOLARDAKİ TAHIL MİKTARININ BELİRLENMESİ

Huseyin DUYSAK, Enes YİĞİT

Türkiye

Öz: Tahılın insanlar ve diğer canlılar için önemli bir gıda kaynağı olmasından dolayı silolarda depolanan mik-
tarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada silolardaki tahılın miktarının radar geri yansıma verileri kullanılarak 
karar ağacı(KA) algoritması ile tespitine bir yöntem önerilmiştir. Ticari siloların büyük hacimlerinden dolayı 
ölçümlerin maliyetli ve uzun zaman alıcı olacağından ölçümler model bir silo üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Model silo ticari bir silonun %8 boyutlarında üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Model silo üzerinde 
bir deney düzeneği oluşturularak ölçümler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği radar 
sinyalini üreten Keysight 5224A VNA, model silo, huni antenler(18-40 GHz), bilgisayar, tahıl(20 kg) ve tahıl 
doldurma hunisini içermektedir. Farklı miktarda tahıl için(0-20 kg) ve tahılın siloya doldurulmasından ve bo-
şaltılmasından sonra oluşan düzgün, konik ve ters konik yüzey yapıları için 18-40 GHz frekans bandında 2000 
ölçüm gerçekleştirilerek tahıl yüzeyinden yansıyan radar sinyalleri toplanmıştır. Toplanan radar sinyallerine 
hızlı ters Fourier dönüşümü uygulanarak menzil profilleri elde edilmiştir. Her bir ölçüme karşılık gelen menzil 
profilindeki genlik ve menzil değerleri kullanılarak toplam 100 farklı özellik vektörü elde edilmiştir. Bu özel-
likler KA algoritmasının giriş verisi olarak, tahıl miktarları ise çıkış verisi olarak kullanılmıştır. Algoritmanın 
doğruluk oranı K katlamalı çapraz doğrulama tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. KA algoritması ile tahıl 
miktarı %87’lik doğruluk oranıyla belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin seviye ölçümünde 
uygulanabilirliğini göstermiştir 

Anahtar Kelimeler: Radar Seviye Ölçümü, Karar Ağacı Algoritması, Tahıl 
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AMORTİSÖRLER İÇİN YENİ BİR BURÇLU LASTİK TASARIMI VE TEST AŞAMALARI

Hüseyin ÇETİN, Cem GÜNERİ

Türkiye

Öz: Amortisörler taşıt araçlarına saplama, bağlantı braketi ve yüzük (amortisör burcu) gibi farklı parçalarla 
montajlanabilmektedirler. Bu bağlantı parçaları, araç seyir esnasındayken yoldan gelen titreşimlerin azaltıl-
ması için bazı sönümleme elemanları barındırmaktadırlar. Bu elemanlar saplama lastikleri veya burçlu lastik 
parçalarıdır. Hem binek hem de ağır vasıta araçlarda kullanılan teleskobik tip amortisörlerde yüzük parçasının 
içerisinde yoğunlukla burçlu lastik parçası tercih edilmekte olup aracın tipine, kullanım yerine ve amortisörün 
maruz kalacağı yüklere göre tasarımı şekillenmektedir. Burçlu lastikler birçok kritere bağlı olarak tasarlan-
makta olup, bu kriterler OEM ler tarafından araç dinamiğine göre belirlenmektedirler. Burçlu lastikler, araç 
üzerinde montajlanacağı bölgenin tasarımına bağlı olarak farklı eksenlerden gelen çeşitli kuvvetlere maruz 
kalmaktadırlar. Bu kuvvetler, sadece amortisörün açılıp kapanması esnasında oluşan düşey yönlü kuvvetleri 
değil aynı zamanda aracın sürüş esnasındaki hareketine bağlı olarak radyal ve kardanik yönde oluşan kuvvetle-
ri de kapsamaktadır. Bu kuvvetlerin altında burçlu lastik parçasının yüzükten çıkmaya karşı yeterince dirençli 
olması ve amortisörün pozisyonunu montajlandığı bölgede koruması gerekmektedir. Oluşabilecek güvenlik 
risklerinin önüne geçebilmek için çıkma kuvvetinin belirlenen eksenel kuvvetlerden yüksek olması gerek-
mektedir. Bu çalışmada teleskobik tip bir amortisörde yüzük bağlantı noktasında çıkma kuvveti daha yüksek 
yeni bir vulkanize burçlu lastik ortaya konması için yapılan tasarım ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Farklı tasarımlara ve farklı mekanik özelliklere sahip burçlu lastik malzemeleri için çıkma testleri yapılarak 
çıkma kuvvetindeki değişim değerlendirilmiştir. Aynı zamanda burçlu lastik parçasındaki lastik ve amortisör 
üzerindeki yüzük parçasının sıkı geçme miktarındaki değişimin çıkma kuvvetine olan etkisi de incelenmiştir. 
Tanımlanan test metoduna göre yapılan çalışmalar neticesinde istenilen kuvvetlere ulaşılabilmiş ve izlenmesi 
gereken tasarım metodu literatüre sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Amortisör, Burçlu Lastik, Çıkma Kuvveti, Tasarım, Test 
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ANALYSIS OF MEMS BASED ACCELEROMETER SENSOR VIA COMSOL

Ishak ERTUĞRUL, Ebuzer AYGÜL, Senai YALÇINKAYA, Osman ULKİR

Turkey

Abstract: In this study, it is aimed to design an accelerometer sensor based on Micro Electro Mechanical 
System (MEMS) and to perform finite element analysis by COMSOL program. MEMS devices are used in 
many fields of application in industry and scientific studies. Especially; They are the most critical parts used 
in missiles, planes, ships, submarines, and navigation systems. Today, it is used in the prevention of vibration 
systems in computers and digital cameras, image clarification, and activation of user sensitive systems. Loo-
king at other uses, MEMS is of great importance in the industry. Acceleration sensors, acceleration, vibrati-
on, and mechanical shock values are used to measure electromechanical elements. Acceleration sensors have 
different operating methods. Some acceleration sensors use the piezoelectric effect. The microscopic crystal 
structures they contain are stretched with acceleration force; this allows voltage to be generated. Another way 
is to detect the change in capacity. A capacitive effect occurs between two closely related microstructures and 
the capacitance value is revealed. When an acceleration is applied, the distance between the fixed electrode and 
the seismic electrode changes. As the distance changes, the capacitance changes, and the acceleration produces 
a proportional output. In this study, the design and analysis of the accelerometer sensor based on the capacitive 
effect have been made. In this study, the design and analysis of the MEMS-based accelerometer sensor have 
been realized by the COMSOL program. As a result of the analyzes, maximum, and minimum displacement 
regions of the accelerometer were obtained. 

Keywords: MEMS, Accelerometer, COMSOL 
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YAPILARIN AŞAMALI ÇÖKÜŞ MEKANİZMASINI MODELLEMEDE VE YIKIM İŞLEMLERİNİ 
SİMÜLE ETMEDE KULLANILAN METODLAR ÜZERİNE İNCELEME

Jülide YÜZBAŞI, Haci MURAT ARSLAN

Türkiye

Öz: Yapıların kontrollü yıkımı ve çöküş mekanizması konusu gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tüm kamu 
ve özel bina türleri: kasırga, tsunami, deprem, patlamalar, araç etkileri, yangınlar ve insan hataları ve hatta 
terörist saldırıların neden olduğu beklenmedik olaylara maruz kalabilir. Bu tür olaylar bina yapısında yerel 
hasara neden olup etkinin olduğu anda veya ilerleyen zamanlarda yapıda çökmeye sebebiyet verebilir. Ayrıca 
dinamik performansı yetersiz yapılar deprem etkisi sonucu çökebilir veya kontrollü yıkımının yapılması gere-
kebilir. Ülkemizde depremde hasar görmüş yapıların hızlı bir şekilde boşaltılıp kontrollü yıkımının yapılması 
gerekmektedir. Özellikle yüksek katlı yapıların yıkılmasında veya zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanı-
labilecek tek yöntem patlayıcı ile kontrollü yıkım yöntemidir. Son yıllarda birçok ülkede yüksek katlı binalar, 
köprüler, silo yapıları, çelik yapılar vb. yapıların yıkılması için kontrollü patlatma tekniklerinin kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde mühendislik problemlerini çözmede ağırlıklı olarak sonlu elemanlar 
yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemde küçük parçalara ayrılan modelde her parçacık düğümlerle bir-
birine bağlanmıştır ve bu düğümler birbirinden ayrılmaz. Yıkım mekanizmasındaki parça kopmalarını, kopan 
parçaların çevreyle etkileşimini incelemek ve bu durumun simülasyonunu elde etmek için yeni yöntemler araş-
tırılmaya başlanmıştır. Görece olarak yeni yöntemler olan ayrık elemanlar yöntemi ve uygulamalı elemanlar 
yöntemi özellikle büyük ölçekli yapıların yıkım mekanizmasını anlamlandırma kullanılmaktadır. Bu çalışma-
da bahsi geçen yöntemler incelenmiş ve bunlarla ilgili karşılaştırmalar ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kontrollü Yıkım, Simülasyon, Aşamalı Çökme, Patlatma, FEM, DEM, AEM
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ASSESMENT ON CONTROLLED DEMOLITION STUDIES OF STRUCTURES AT TURKEY İN 
THE 21ST CENTURY

Jülide YÜZBAŞI, Haci Murat ARSLAN

Turkey

Abstract: In this study, the controlled demolition techniques used in our region and also the level of the related 
studies are explained. Three main demolition techniques used in our region and in the world are mentioned. 
While, two of these are traditional demolition techniques commonly used in demolition in Turkey, the other 
is a controlled demolition study using explosives that are almost never used in our country. Deficiencies rela-
ted to controlled demolition have been reported. Recommendations have been made on what can be done to 
improve progress in controlled demolition. In recent years, new methods have been started to investigate the 
rupture mechanism and the interaction of the ruptured parts with the environment. The relatively new methods, 
the discrete elements method and the applied elements method are used to specifically understand the destruc-
tion mechanism of large-scale structures. In this study, these methods are mentioned. Considering that there 
are hardly any studies on this subject in our country, this paper could be of great utilize to proffessionals and 
researchers, who intend to participate in the field of the progressive collapse of structures, and also to other 
experts who require information about controlled demolition and up-to-date view of this topic in our region. 

Keywords: Controlled Demolition, Progressive Collapse, Blast, Explosives
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3 EKSENLİ HASSAS KESME CIHAZININ MEKANIK TASARIMI VE ADAPTIF KONTROLÜYLE 
İDEAL KESIM PARAMETRELERININ BELIRLENMESI

Kağan TELEK, Hasan Basri ULAŞ

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, hassas metalografik numune alımında kullanılan bir 3 eksenli cihazın mekanik tasarım 
kriterleri ve cihaz üzerinde kullanılabilecek kesme disklerinin sıklıkla kullanılan numuneler üzerindeki farklı 
kesme parametreleri ile yapılan kesimlerdeki performansı incelenmiştir. Deney tasarımı yapılırken numune 
malzemeler cihazın sıklıkla kullanılacağı dental alanda yaygın olarak kullanılacak olan numunelerden seçil-
miş olup deney maliyetin azaltılması için Taguchi yaklaşımı kullanılmıştır. Her iki deney grubunda 15 er adet 
silindirik numune hazırlanmıştır. Kesim parametreleri üç grup altında incelenmiş olup; malzeme çapı , ilerle-
me hızı ve kesme devri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2 tür malzeme seçilmiş olup, bunlar metalografik 
anlamda kesilmesi zor olan dental numunelerden titanyum ve paslanmaz çeliktir. Her iki malzeme grubunda 
8 ve 16 mm çaplarında örnek grupları hazırlanmıştır. İlerleme hızlarında ve kesme devirlerinde yaygın olarak 
kullanılan 3 farklı parametre tespit edilerek kesme işlemi gerçekleştirilmiştir. Numunelerden belirlenen kesme 
parametrelerine göre kesit alınmış ve kesme işlemi esnasında oluşan kesme yükü, oluşan kesit kalınlığı ve 
yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Bununla birlikte sistemden akustik olarak ölçüm alınmış olup farklı kesme 
parametreleri ve kesme kuvvetlerinin oluşturduğu akustikler kayıt altına alınmıştır.Bu yöntemle, belirlenen 
optimum kesme parametreleriyle akustik arasında bağlantı kurulması amaçlanmıştır. Deney tatbikinde elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda dental alanda sıklıkla kullanılan Titanyum alaşımlı ve Paslanmaz malzemelerin 
belirlenen kesme yükleri, doğru kesit kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğü altında kullanılabilecek cihaz kesme devri 
ve ilerleme hızı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metalografik Numune,Hassas Kesme Cihazı, Microtom, Yüzey Pürüzlülüğü 
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İKİ YÖNLÜ ÜÇ SEVİYELİ T-TİPİ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN SÜREKSİZ AKIM 
MODUNDAKİ ANALİZİ

Kemal KALAYCI, Onur DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU

Türkiye

Öz: Günümüzde elektrik talebinin artması, çevresel sorunlar ve enerji krizi endişeleri ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı hibrid sistemler daha fazla dikkat çekmektedir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları rastge-
le değişen özelliklere sahiptir ve bu nedenle yüklere güvenilir güç sağlamak için bir enerji depolama sistemine 
ihtiyaç vardır. Bu depolama sistemi ile DA bara arasındaki iki yönlü güç akışını yalnızca iki yönlü DA-DA 
dönüştürücüler sağlayabilir. İki yönlü DA-DA dönüştürücülerde, üç seviyeli topolojiler, iki seviyeli topolojile-
re göre anahtarlama elemanlarında daha düşük gerilim stresi oluşturduğundan iki yönlü güç aktarmada yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Üç seviyeli topolojiler, I-tipi NPC ve T-tipi NPC olmak üzere iki çeşittir. 
T-tipi NPC anahtar kombinasyonu, I-tipi NPC anahtar kombinasyonuna göre daha güvenilirdir. I-tipi NPC 
anahtar kombinasyonunda bulunan fazladan iki diyot, T-tipi NPC anahtar kombinasyonunda bulunmamak-
tadır. Bu nedenle T tipi NPC anahtar kombinasyonu akım yolunu kısaltarak iletim kayıplarını azaltmaktadır. 
T-tipi NPC anahtar kombinasyonunda, I-tipinde bulunan fazladan iki anahtar olmadığından maliyeti daha dü-
şüktür. T tipi anahtar kombinasyonu avantajlarından dolayı iki yönlü güç aktarımında kullanılmış ve sürekli 
akım çalışma modunda (CCM- Continuous Conduction Mode) analizi henüz yapılmıştır. Bu çalışmada, iki 
yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürcünün süreksiz akım çalışma modundaki (DCM- Disconti-
nous Conduction mode) detaylı analizi yapılmıştır. İki yönlü T-tipi DA-DA güç aktarımı topolojisini DCM 
modundaki çalışmasını doğrulamak için PSIM programı yardımıyla benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim 
çalışmasında kontrol yöntemi olarak sadece faz kaydırmalı (SPS) modülasyon kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: DCM, İki Yönlü, DA-DA Dönüştürücü, T-tipi, Sadece Faz Kaydırmalı (SPS) 
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İKİ YÖNLÜ İKİ SEVİYELİ İZOLELİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER İLE ÜÇ SEVİYELİ T- TİPİ İZOLELİ 
DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Kemal KALAYCI, Onur DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU

Türkiye

Öz: Endüstride sıkça kullanılan DA-DA dönüştürücüler enerjinin akış yönü bakımından tek ve iki yönlü olarak 
ikiye ayrılır. İki yönlü DA-DA dönüştürücüler enerji, otomotiv ve demiryolu, havacılık ve uzay gibi çeşitli 
endüstrilerde batarya ile DA barası arasında iki yönlü güç aktarımında önemli rol üstlenmektedirler. İki yönlü 
DA-DA dönüştürücüler izolesiz ve izoleli olmak üzere iki çeşittir. İki yönlü izoleli dönüştürücüler için, endüst-
ride, geleneksel ikili aktif köprü (DAB – Dual Active Bridge) topolojiler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca bu topolojilerden türetilmiş iki seviyeli karma topolojilerin yanı sıra üç seviyeli topolojiler de mevcut-
tur. Ancak mevcut topolojiler, maliyet, verimlilik ve güvenilirlik açısından ele alındığında, her birinin kendine 
özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Genel olarak endüstride yönelim iki seviyeli geleneksel topo-
lojilerden üç seviyeli modern topolojilere doğrudur. Uzun yıllar evirici, doğrultucu ve DA-DA dönüştürücü 
uygulamalarında, I-tipi olarak bilinen üç seviyeli nötr kenetlemeli (I-NPC) topolojiler kullanılmıştır. Ancak 
maliyet ve güvenlik baskıları, endüstride I-tipi topolojinin muadili olan ve T-tipi olarak bilinen, üç seviyeli 
T-tipi nötr kenetlemeli (T-NPC) topolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, iki yönlü üç seviye-
li T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücü topolojisinin iki yönlü iki seviyeli yarım köprü ve tam köprü DA-DA 
topolojileri ile maliyet, verim, anahtarlama elamanlarının akım ve gerilim stresleri açısından karşılaştırması 
yapılmıştır. 2kW gücünde tasarlanan iki yönlü DA-DA dönüştürücülerin benzetim çalışması PSIM programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İki Yönlü, DA-DA Dönüştürücü, İki Seviyeli, Üç Seviyeli, T-tipi 
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VİYADÜK AYAKLARINDA BULUNAN KAZIK GRUPLARININ YANAL VE DÜŞEY YÜK 
ETKİLERİNE KARŞI FARKLI YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ

Kemal SEVİNER, Nihat Sinan IŞIK

Türkiye

Öz: Literatürde kazık gruplarının yatay ve düşey yük etkilerine karşı tasarlanmasına ilişkin çeşitli yöntemler 
bulunmaktadır. Düşey yükler altında genellikle taşıma gücü ve oturma kontrolleri yapılmaktadır. Yatay yükler 
altında ise hem analitik hem de sayısal yöntemlere bağlı Winkler yay modeli, doğrusal olmayan p – y yayları 
modelleri, sonlu elemanlar modeli ve analitik yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada, örnek bir viyadük 
orta ayak temeli seçilerek kazık grubunun yatay ve düşey yükler karşısındaki hesapları farklı analitik ve sa-
yısal yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Zemin parametreleri, (kohezyon, içsel 
sürtünme açısı, Poison oranı, birim hacim ağırlık, deformasyon modülü, yatak katsayıları) projeden alınan 
laboratuvar deneyleri ve sondajların yorumlanmasıyla belirlenmiştir. Bu zemin parametreleri, literatürde kazık 
gruplarının tasarlanmasına ilişkin çeşitli ampirik formüller ile kullanılarak kazıkların zemin profilindeki her 
düğüm noktası için yatak katsayıları bulunmuştur. Bu değerler, sonlu elemanlar yöntemi esaslı bir bilgisayar 
programına tanımlanmıştır. Viyadüğün üst yapısından gelen düşey yükler ve deprem durumundaki yatay kuv-
vetler, tanımlanan kazık grubu modellerinde, kolonların bulunduğu noktalardan etki ettirilmiştir ve kazıkların 
deformasyonu, taşıma gücü, kazıklara gelen eksenel yükler, kesme kuvvetleri, momentler bulunmuştur. Aynı 
zemin profili ve özellikleri ve üstyapı yükleri, doğrusal olmayan zemin modelleri, katı elemanlar kullanılarak 
yine sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve kazıklarda yatay ve düşey altında oluşan kesme kuvvetleri, 
eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmış ve sonuçlar diğer yöntemler ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kazık Grupları, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yanal ve Düşey Yükler 
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KENTSEL KİMLİK VE CANLILIK BAĞLAMINDA TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZLERİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ -TAHRAN ÖRNEĞİ 

Mahsa Davand BARENJI, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Türkiye

Öz: Günümüz teknoloji çağında yaşanan ciddi sorunlardan birisi mutluluk ve zindelik duygusunun azalması-
dır. Mutluluk ve canlılık insanın en önemli ihtiyaçlarından birisi olup, bireyin farkındalığını, yaratıcılığını ve 
etkinliğini arttırabilir. Canlılık sosyal ilişkileri kolaylaştırdığı gibi sağlığı ve uzun ömürlülüğüde korumaktadır. 
Sonuç olarak, toplumda insanları mutlu kılan mekanların yaratılmasına dikkat edilmesi gereklidir.Sanat ve mi-
marinin misyonu, mekan kalitesini arttırarak insanın biyolojik durumunu iyileştirmektir. Bu anlayış, sadece iş-
levsel ve estetik yönlere cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını ve günlük 
hayallerini de karşılamak amaçlıdır. Bu nedenle, canlılık, zafer duygusunu mekan izleyicisine iletmeyi amaçla-
yan, arzu edilen bir mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmada, kentsel kimlik ve canlılık bağlamında ti-
caret ve kültür merkezlerinin değerlendirilmesi ve Tahran örneğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 
kentte canlılık kavramı ve teorisyenlerin bu konuda geliştirdikleri kuramlarına değinilmiştir. Kentsel canlılık 
açısından kamusal alanların yeri ve önemi ile canlılığı sağlamada araç olarak kullanılan mimari yaklaşımlar 
üzerinde durulmuştur. Devamında, kültür kavramı, kültürel ve ticari merkezler ile tez çalışmasının hedefi olan 
Tahran kentinde iki örnek tasarıma yer verilmiştir. Araştırma soruları içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. 
İnceleme sonucu; kentte canlılığı sağlayan 9 ana bileşen (insanların varlığı, çeşitliliği ve çekiciliği, geçirgen-
lik, esneklik, rahatlık ve iklim, güvenlik, şeffaflık, okunabilirlik ve güzellik) olduğu belirlenmiş; kültürel ve 
ticari alanların canlılığı artırmak için çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Canlılık, Kentsel Kimlik, Kültürel-Ticari Merkez, Tahran 
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QUESTIONING THE NEGLIGENCE OF ADOBE: USER POINT OF VIEW

Makbule OKTAY, Neslihan Gözde ORAL

Turkey

Abstract: The energy consumption is rapidly increasing in the today’s world due to various reasons. One of 
the reasons is the selection of building materials by construction sector. Therefore, the selection of eco-friendly 
and sustainable materials in energy conserved sustainable construction gains importance. Adobe became one 
of the most significant sustainable building materials since it is naturally available, environmentally friendly, 
climatically appropriate, economic and requires low energy to be produced. However, in Cyprus adobe and 
vernacular houses built from adobe do not receive the attention that they deserve. Most of the vernacular adobe 
structures have been damaged over time due to the impact of the physical environmental causes, additions and 
transformations done in relation with the changing needs of their users. Maintenance of these damaged struc-
tures and transformations have been realised by using various materials rather than adobe. Adobe is one of the 
oldest building materials and one of the comprehensively studied one. Majority of the studies related to adobe 
mainly focus on the characteristics of the material, production process, construction technique, typology of the 
adobe houses, how to improve the material and make it possible to be used today and in the future. However, 
there is a lack of study on why people do not prefer to make additions with adobe, live in adobe houses and do 
not build houses from adobe anymore. By considering this, the main aim of this study is to find out the reasons 
behind the negligence of adobe as a building material. 

Keywords: Adobe, Traditional Building Materials, User Preferences, Cyprus 
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TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN SU KUYULARINDAKİ SU SEVİYELERİNİN IOS/
ANDORID TABANLI AKILLI AYGITLAR ÜZERİNDEN İZLENMESİ

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer Faruk TOZLU

Türkiye

Öz: Ülkemiz gibi birçok ülkede su kaynaklarının kıt olması su kullanımının hassas ve verimli olmasını gerek-
tirmektedir. Her ne kadar su insanların vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak görülse de tarımsal ürünler için de vaz-
geçilmez bir kaynak olarak değerlendirilir. Tarımsal sulama sistemleri farklı şekillerde yapılan bir uygulama-
dır. Bu noktada tarım ürünlerinin en uygun sulama programları ile sulanması akademik olarak farklı yaklaşım 
tarzlarını ortaya çıkartmaktadır. Günümüzde tarımsal sulama sistemleri üzerine yapılan çalışmalar sulama sis-
temlerinde hassas sulama programları üzerinedir. Bu programların amacı en uygun su miktarının belirlenmesi 
ve buna göre bir sulama programının oluşturulmasıdır. Bu noktada ortaya çıkan en önemli sorun suyun olup 
olmamasıdır. Eğer su varsa sulama programları başarı ile gerçekleşir. Su yoksa yapılan çalışmanın uygulanma 
şansı ortadan kaybolur. Bu çerçevede özellikle kuyu suyu ile sulama yapan yada bir depo ile sulama yapılan 
bölgelerde su miktarının bilinmesi sulama programlarının bu değere göre yapılması verimi etkileyecektir. Bu 
noktada ortaya çıkan sorun ne kadar suyun kaldığının bilinmesidir. Bu çalışma özellikle su kuyularındaki su 
miktarının ölçülmesi ve bu değerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi üzerinedir. Çalışmada bu izleme akıllı 
aygıtlar üzerinden yapılabilecek bir şekle dönüştürülmüştür. Çalışmada temel donanım birimleri olarak bir 
adet seviye sensörü, bir adet programlanabilir aygıt, bir adet IOS/Android server ve bir adet yönlendirici kul-
lanılmıştır. Çalışmanın akıllı aygıtlar üzerinden izlenmesi için programlanabilir aygıt yazılımı ve bu yazılımı 
akıllı aygıtlar üzerinden izleme için IOS/Android tabanlı akıllı aygıtlar için bir izleme ekranı oluşturulmuştur. 
Bu sayede kuyulardaki yada depolardaki su miktarına bağlı bir değerlendirme yapma imkanı ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Akıllı Sulama, Su seviyesi, IOS, Android, Su 
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BİR SERVO SİSTEMİN MOBİL TABANLI KONTROLÜ

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer Faruk TOZLU

Türkiye

Öz: Alternatif Akım servo motorlar (AC Servo Motor) endüstriyel sistemlerde çoğunlukla hassas ve yüksek 
tork gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedirler. Bu motorların kontrolü özel olarak tasarlanmış sürücüler 
ile kontrol edilmektedir. Sürücüler farklı modlarda çalışmakta olup istenilen kontrol sisteminin oluşturulması 
için programlanabilir denetleyicilere ihtiyaç duymaktadırlar. Servo motorlar ile yapılacak kontrol türleri po-
zisyonlama yada tork şeklinde yapılmaktadır. AC servo motorlar endüstriyel bir sistemde özel uygulamalarda 
mekanik sistemlerin özel hareketleri için son derece uygun bir seçim olmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin 
kontrol edilmesi ne kadar önemli ise parametrelerinin izlenmesi de o kadar önemlidir. AC servo motorlar için 
kullanılan özel sürücülerde birçok parametre olup bu değerlerin gerçek zamanlı izlenmesi süreç için son de-
rece önemlidir. Bu çalışmada ise bir AC servo motorun mobil aygıtlar üzerinden kontrolü ve parametrelerinin 
izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özel olarak tasarlanmış mekanik sistem ile akuple edilmiş bir adet 
AC servo motor, bir adet PLC ve mobil sunucu kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç özellikle hassas kontrol sis-
temlerinde kullanılan AC servo motorların akıllı aygıtlar üzerinden uzaktan kontrolü üzerinedir. Bu kontrolün 
sağlanması için PLC yazılımı gerçekleştirilmiş olup, PLC üzerinde bulunan kontrol adreslerine bağlı olarak 
mobil sunucu üzerinde kontrol adresleri için bir algoritma oluşturulmuştur. Mobil sunucu üzerine aktarılan 
yazılım kablosuz bir ağ ile mobil aygıt üzerine aktarılmıştır. Mobil aygıt üzerinden servo motorun, hız, konum 
ve devir yönü değerleri kontrol edilmiştir. Kontrol edilen bu değerlerin gerçekleşme durumları kapalı döngü 
bir kontrol tekniği ile yine mobil aygıt üzerinden izlemesi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Servo Sistem, IOS, Android, Kontrol, AC Servo Motor, PLC 
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AERODYNAMIC ANALYSIS OF AN URBAN ELECTRIC MICROCAR BODY

Mehmet Murat TOPAÇ, Onur ÇOLAK, Ersin ALPTEKİN, Levent BİLAL, Merve KARACA

Turkey

Abstract: As one of the most crucial problems that the World experiences, the population increase has reached 
a point where transportation becomes more challenging each day. As a result, vehicle manufacturers started to 
search for alternative ways for daily transportation. Developed for the urban transportation requirements only, 
vehicles categorised under the general term of microcar offer an appropriate solution for that issue on account 
of their minimalistic design philosophy. Their role in future transportation is considered to play a crucial role 
in the solution of global transportation problem, by virtue of their feasibility in inner-city use. The vehicle is 
responsible for a possible long driving range within a given battery capacity. The accomplishment of this task 
is dependent on the state of overcoming the driving resistances with less effort as possible that act on the vehic-
le during the motion. In the scope of this paper, air drag resistance was taken into account, which is dependent 
on the aerodynamic profile of the vehicle that is identical for each vehicle. Aerodynamic analysis for an urban 
electric microcar is summarised as a part of its conceptual design. Firstly, a bodywork was created based on 
the design limitations, which are bounded by the interior design volume and driving ergonomics. Then, the 
bodywork was carried out to a computational fluid dynamics analysis with the use of ANSYS Fluent 18.2®, 
and value for the coefficient of drag was obtained. Various design improvements were proposed for the vehicle 
bodywork with the aim of air drag coefficient reduction. 

Keywords: Automobile Aerodynamics, CFD, Vehicle Design, Electric Vehicles, Microcar, Light Quadricycle, 
Vehicle Body 
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GELECEĞİN TASARIMI AKILLI EVLER

Melek TOMAŞ, Neslihan DOSTOĞLU

Türkiye

Öz: İnsanın var olduğu ilk dönemlerden itibaren çeşitlenen teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha 
çok değiştirmektedir. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de 
başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Endüstri Devrimi sürecidir. Bu dönemde yeni buluşlar 
ortaya çıkmış, makineleşme ve üretim hızla artmış, kırdan kente göçlerin sonucunda fiziksel çevrede deği-
şimler yaşanmıştır. Giderek gelişen ve çeşitlenen teknolojik gelişmeler 20. yüzyılın sonunda Bilişim Devrimi 
olarak adlandırılan döneme yol açmıştır. Endüstri Devrimi, makineleşme ve seri üretimi yaygınlaştırırken, 
Bilişim Devrimi yapay zeka, elektronik ticaret, elektronik iş ve online yaşam gibi süreçleri beraberinde getir-
miştir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler insan yaşamının her alanında olduğu gibi konut tasarımında 
ve üretiminde de kendini göstermiş ve konutların teknik özelliklerini değiştirmeye başlamıştır. Zamana uygun 
çözümler üretmek, teknolojik ürünleri yönetmek ve doğayı korumakla birlikte enerji ve yaşam maliyetinde 
tasarruf sağlamak, kısacası yaşam kalitesini artırmak için, evdeki yaşamı kolaylaştıran, daha güvenli, daha 
konforlu ve daha tasarruflu bir ortam sunan sürdürülebilir “Akıllı Ev” önerisi de bu süreçte ortaya çıkmıştır. 
Akıllı evlerde sıcaklık, nem, ışık gibi fiziksel faktörler kontrol altına alınmaktadır. İlk akıllı ev 1950 yılında 
tasarımcı Emil Mathias tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde inşa edilmiştir. Bu 
akıllı ev, teknoloji kullanımı sayesinde evde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verebilmiş, onların hayatlarını 
kolaylaştırmış ve daha güvenli, konforlu ve tasarruflu bir yaşam sunmuştur. Geleceğin nasıl olacağını tahmin 
etmek mümkün değildir. Ancak, teknolojinin gelişmesi ile yaygınlaşan akıllı evler sayesinde insan zekasının 
artacağı mı, yoksa yapay zekanın gölgesinde mi kalacağını zaman gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ev, Otomasyon, Teknoloji, Enerji, Yaşam Kalitesi 
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INVESTIGATION OF SALINITY STRESS EFFECTS ON BORODINELLOPSIS TEXENSIS

Melih ONAY

Turkey

Abstract: Microalgae are unicellular organisms which are different colors depending on the pigments in them. 
Microalgae have the potential for rapid growth compared to plant. Blue green algae usually have a green 
color and grow autotrophs and facultative. In recent years, microalgae have been widely used in all areas of 
our lives for scientific purposes such as energy, food and additive source. These studies include the increase 
of productivity. Various methods such as arrangement of growth parameters and manipulation for increasing 
high biomass and metabolic content in these areas are frequently tried. In this study, Borodinellopsis texensis 
892 was used. It is located in the Chlorophyceae class in green algae. Borodinellopsis texensis 892 was grown 
in Tris-Acetate-Phosphate (TAP) medium and it was subjected to two-step salinity stress. Firstly, microalgae 
medium included control, 10, 20, 40, 80 and 160 mM KCI. Then, after stationary phase, microalgal cells 
were exposed to high salt concentrations (0, 80,160, 320 and 640 mM KCI). In first stage, we observed that 
biomass concentration increased 1.7 times compared to control. In addition to this, we examined protein and 
carbohydrate concentrations. After two-step salinity stress, Borodinellopsis texensis 892 had 2.5 times higher 
carbohydrate yield. In conclusion, Borodinellopsis texensis 892 can be exposed to 40 mM and 640 mM salinity 
stress for higher biomass and carbohydrate yield, respectively. 

Keywords: Borodinellopsis Texensis, Salinity Stress, Carbohydrate, Biomass 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE KALP HASTALIĞININ TEŞHİS EDİLMESİ

Mertcan GÖRGÜN, Ahmet GÜRHANLI

Türkiye

Öz: Kalp hastalıkları, kalbe giden damarlarda tıkanıklık, kalp kapakçığında açıklık ya da kalbin beklenmedik 
herhangi bir yerinde oluşan bir sorun ile ortaya çıkar. Kalp Hastalığı riskini arttıran iki önemli faktör var-
dır. Bunlar Genetik Faktörler ve Çevresel Faktörlerdir. Kalp hastalıklarında en yaygın görünen damarlardaki 
plaklanmadan dolayı olan kalp krizidir. Kalp hastalıklarının en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır ve araştırmalar 
bu ağrılar ile karşılaşan insanların yaş ortalamasının günden güne düştüğünü göstermektedir. Dünya Sağlık 
Örgütünün verilerine göre dolaşım sistemi hastalıkları adı altında Dünya’da her yıl 17,9 milyon insan kalp 
hastalıklarından, Türkiye’de ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama 168 bin insan hayatını 
kaybetmektedir. Kalp Hastalığı Göğüs Ağrısı, nefes darlığı, bayılma, yorulma ve halsizlik gibi etkileri olan 
ve günlük yaşantınızı olumsuz yönde etkileyecek bir hastalıktır. Erken teşhis konulduğunda hastalığın ileri 
safhalara geçmemesi ve tedavinin başlaması hastanın hayatını kurtarır. Bu çalışmada 165’i Kalp hastası olan 
303 denekten oluşan Heart Disease UCI veri seti üzerinde cinsiyet, diyabet, yaş, kolesterol, göğüs ağrısı türleri 
gibi özelliklerle çeşitli makine öğrenmesi yöntemleri uygulanmıştır. Lojistik Regresyon, K-En Yakın Komşu, 
Destek Vetktör Makineleri, Naive Bayes, Karar Ağacı, Rastgele Orman, LightGBM Model, XGBoost Model, 
Ridge Model ve Bagging Model algoritmaları karşılaştırılmış, çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve farklı para-
metreler kullanılarak Rastgele Orman Algoritması ile %90,16 oranında doğruluk değeri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp Hastalığı Tahmini, Makine Öğrenmesi, Rastgele Orman Algoritması 



1510

ÖZET SÖZEL METİNLER

GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNDE UYGUN ORİNG SEÇİM KRİTERLERİNİN BULANIK 
BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ

Merve ERSOY, Gizem YORULMAZ, Ali TOKSÖZ, Kemal Alkın GÜNBAY

Türkiye

Öz: O Halka (Oring), hem dinamik hem statik uygulamada en yaygın, klasik, ekonomik ve kullanışlı sız-
dırmazlık elemanıdır. Oring çeşitlerini sızdırmazlık elemanı olarak kullanmanın yanı sıra, güç aktarımı ve 
ürün transferi uygulamalarında da kullanmak mümkündür. Oring çeşitleri gıda, sağlık, otomotiv gibi farklı 
sektörlerde yer alan makinelerde kullanılmaktadır. Bu sebeple değişen ortam koşulları ve sistemlerin farklı 
ihtiyaçlarına bağlı olarak doğru oring seçimi yaparken kullanılan karar kriterleri farklılık göstermektedir. Bu 
çalışmada, otomotiv sektörü için geliştirilen konveyör sisteminde kullanılmak üzere yapılacak olan oringin se-
çimini etkileyen karar kriterlerinin Bulanık Bilişsel Haritalama yöntemi ile analizini yapılmıştır. Çalışmada yer 
alan sisteme özgü olan oring seçimini etkileyen kriterler ortam sıcaklığı, konveyör üzerinden geçen ürünlerin 
sürekliliği olmadığından dolayı konveyör sistemin kesikli çalışması ve bu sebepten dolayı oringin öteleme di-
rencine çok fazla maruz kalması gibi fiziki ve kimyasal kriterler ele alınmıştır. Kriterler arasındaki nedensellik 
ilişkisinin şartlara uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla farklı alanlarda çalışan uzmanlardan nedensellik 
ilişkisini sözel olarak ifade eden bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması geliştirilen MATLAB 
tabanlı Bulanık Bilişsel Haritalama uygulaması ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda oring seçimine etki 
eden kriterlerin birbiri üzerinde etkisini anlamlandırmak için çalışmada yer alan uzmanların görüşler göz önü-
ne alınarak farklı senaryolar geliştirilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, otomotiv sektörü için geliştirilen 
konveyör sisteminde kullanılmak üzere yapılacak olan oringin seçimini etkileyen karar kriterleri arasındaki 
nedenselliğin değerlendirilmesi ve farklı senaryolarla yorumlanması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Bilişsel Haritalama, Malzeme Seçimi, Sızdırmazlık Ekipmanları, MATLAB 
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ANALYSIS OF LOCATION SELECTION CRITERIA FOR SUSTAINABLE DESIGN OF BIOMASS 
TO ENERGY CONVERSION PLANTS: A FUZZY COGNITIVE MAPPING BASED APPROACH

Merve ERSOY, Şebnem YILMAZ BALABAN

Turkey

Abstract: Biomass is the general name of all non-fossilized biological material obtained from living or re-
cently living organisms. The structure of biomass consists mix of carbon, nitrogen, hydrogen, and oxygen. 
Global warming, pollution and the rapid depletion of non-renewable resources are the issues that need to be 
solved today. Biomass is a renewable energy source that generates heat, electricity and fuel using different 
conversion methods therefore biomass is an organic alternative to provide solutions to these problems. Ther-
mochemical conversion technologies such as combustion, gasification, pyrolysis and biochemical conversion 
technologies such as anaerobic digestion, fermentation are used to procure energy from biomass. The study 
focuses on the location selection for biomass to energy plants to enhance a sustainable biomass supply chain. 
The location selection problem includes economic, environmental, social and technical decision factors. In 
this study, a decision support system has been developed by using Fuzzy Cognitive Mapping method (FCM) to 
establish the relationship between these decision factors. A preliminary study was conducted in which biomass 
supply chain experts are interviewed to reveal the relationship between decision factors. The findings obtained 
from expert opinions were solved in a MATLAB based FCM decision support algorithm. At the end of the 
study, scenario analysis is conducted in order to better understand the relationship between decision factors. 

Keywords: Fuzzy Cognitive Mapping, Location Selection, Biomass 
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İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN ÇEVRE VE İSG YÖNETİMİ

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Üretim yapan tesislerde çevre ve iş güvenliği boyutunda yasal mevzuatlara zorunlu uyumun yanında; 
temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Bu çalış-
maların standartlaşmış yönetim sistemleri ile desteklenmesi, çevresel ve iş güvenliği ile alakalı riskleri orta-
dan kaldırmada veya en aza indirmede avantaj sağladığı bilinmektedir. Yönetim sistemi uygulanan kuruluşun 
kapsamı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri, kurumsal yetki ve sorumluluklar, yapılan her bir faaliyet ve 
proseslerinin net bir şekilde belirlenmesi risk değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde 
önemli birer aşamalardır. Bu çalışmada ilaç üretimi sektöründeki uygulamalar, kullanılan makine ve ekipman-
lar da dikkate alınarak oluşturulan ISO 45001 iş güvenliği ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemlerinin amaç ve 
hedefleri ortaya konulmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için alınan aksiyonlar, sistemin işleyişi için oluşturulan 
prosedürler, talimatlar ve kontrol formları, iç tetkikler ve saha kontrollerinde izlenen yol, tehlike tanımlama-
ları çevresel risk boyutlarını belirlemede kullanılırlar. Bu bağlamdaki değerlendirmede kullanılan metotlar, 
ortaya çıkan uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve bu uygunsuzlukların tekrar yaşanmaması için yapılan 
faaliyetle, çalışanların yetkinlikleri arttırmak ve iş güvenliği faaliyetlerine katılımını sağlamak için uygulanan 
yöntemler çalışmanın ana bileşenleridir. Ayrıca sistemin işleyişi için ihtiyaç duyulan kaynaklar, farkındalık 
için yapılan çalışmalar, acil durumlara hazır olma ve müdahale için oluşturulan prosesler, sektöre ait yaşanmış 
iş ve çevre kazaları ve bunlar için yapılan iyileştirmeler, sistemin etkinliğinin belirlenmesi için yapılan perfor-
mans değerlendirmesi için en iyi yönetim şekli ortaya konulmuştur. Endüstriyel bağlamda ilaç sektörü çevresel 
olarak en hassas olan sektörlerden biri olduğu ve bu konuda en iyi yönetim metodunun sürekli uygulanması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlaç Endüstrisi, İSG, Çevresel Etki, Yönetim 
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FABRİKA BOYUTUNDA ÇEVRESEL ANALİZLER VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Fabrika tarz ve boyutunda İş yerlerindeki çalışma koşullarında veya yeni bir projede çevre açısından 
tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması, ortadan kal-
dırılamıyor ise tehlike derecesinin düşürülmesi için gerekli aksiyonların alınması için çevre boyut analizle-
ri yapılmaktadır. Üretim tesislerinde çevre boyutlarının belirlenmesi esnasında, doğrudan ve dolaylı olarak 
kontrol edilebilecek ve çevre üzerinde etki yaratması muhtemel tüm gerçek ve potansiyel çevresel faktörler 
ele alınmalıdır. Yapılan faaliyetlerin geçmişte ve mevcut durumda çevre üzerinde meydana getirdiği etkilerin 
yansıra gelecekte ortaya çıkması muhtemel etkilerde göz önüne alınır. Belirlenen çevresel boyutlar doğrultu-
sunda tüm üretim faaliyetleri için girdi/çıktıları gösteren çevre etkileşim şeması oluşturulur. Çevre etkileşim 
şeması ve çevre yönetim sistemi yaşam döngüsünde tanımlanan faaliyetlerin çevre boyutları ve çevre etkile-
rinden yararlanılarak çevre boyutları değerlendirilir. Bu çalışmada ilaç sektörüne ait bir fabrikada çevresel 
tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin neler olduğu örneklenmiştir. Çevre mevzuatına 
ilişkin hukuki ve diğer şartlar, kaza ve olay kayıtları, olağandışı durum raporları, iç tetkik sonuçları, proses 
akım şemaları, alınmış mevcut önlemler, çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınmış tavsiyeler ve bildirimler, 
malzeme envanterleri (hammadde, ürün, kimyasallar, atıklar vb.) gibi girdiler dikkate alınarak ürün, faaliyet 
ve hizmetlerden kaynaklanan çevre boyutlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Özellikle 
fabrikalarda oluşabilecek çevresel risklerin kantitatif olarak ortaya konulması önem arz etmekte ve sıkı bir 
şekilde uygulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, Çevresel analizler, Boyutlandırma, Yönetim 
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WEB TABANLI DİNAMIK MAAŞ ARTIŞI YÖNETIM PLATFORMU

Mesut AĞKUŞ, Serhat BOYRAZ, Yasin GÖRMEZ

Türkiye

Öz: Şirketlerin büyümesi ile birlikte çalışan sayısı da artmaktadır. Bu şirketler için önemli konulardan biri olan 
maaş zamları, toplu maaş artışı (örn. tüm çalışanlara %10), toplu sözleşme, kişinin yöneticisinin kanaati (çok 
öznel), hükümetlerce belirlenen merkezi artış gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak bu tür maaş artışla-
rı çalışanın hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik maddi getirilerle neticelense de yöntemlerin bireysellikten 
uzak, çalışan performansını motive etmeye yönelik olmaması ve öznellik barındırması gibi durumlardan dola-
yı genellikle maaş artışıyla beklenen fayda elde edilememektedir. Bunun aksine çok büyük organizasyonlarda 
(holding düzeyinde çalışanı olan firmalar için) çalışanın ilgili dönemdeki katkısına ve performansına bakılarak 
liyakate yönelik maaş artışları çalışanları teşvik etmesi açısından daha etkili sonuçlar ortaya koysa da kişi 
sayısının fazlalığı genel bütçeyi yönetmek ve tüm sistemi planlamak açısından önemli zorluklar barındırmak-
tadır. Dolayısı ile maaş zammı belirlenirken, işverenin finansman durumu, çalışanın niteliği, ilgili pozisyonun 
benzer firmalardaki ücret oranları, yerelde niteliğin değeri, çalışanın yaşadığı lokasyonun ilave maliyetleri, 
enflasyon oranı, çalışanlar arasındaki adaletli dağılım gibi birçok parametrenin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, yıllık maaş artış ayarlamalarında, enflasyon, piyasa, faktör ve maaş artış oranla-
rının dikkate alınarak farklı bir ya da birden fazla piyasanın birbiri ile karşılaştırılmasının yapılabildiği ve tüm 
bunların mevcut insan kaynakları uygulamaları ile entegre gerçekleştirilebildiği istatiksel tabanlı çevrimiçi bir 
yazılım platformu yapılacaktır. Yaptığımız mevcut piyasa araştırmaları kapsamında, böyle bir ürünün olmadığı 
fakat birçok firma tarafından talep edildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maaş Zammı, Otomatik Maaş Yönetimi, İnsan Kaynakları 
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GEÇ DÖNEM OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI BAĞLAMINDA 
OKUL YAPISI MİMARİLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK: BURSA ZİRAAT MEKTEBİ ÖRNEĞİ

Muhammed Furkan ARAZ

Türkiye

Öz: Osmanlı devletinde Tanzimat’ın ilanıyla artan “modernleşme-batılılaşma” girişimleri, devlet yapısına ve 
devletten bağımsız kimliğiyle Osmanlı kültürel-sosyal hayatında önemli bir yer tutan vakıfların işleyişine doğ-
rudan ya da dolaylı olarak müdahale edilmesini gerekli kılmıştır. Tanzimat’ın etkisiyle, mevcut kurumların 
işleyişinde reformlara gidilirken yeni kurumların da temeli atılmıştır. Devlet, Tanzimat reformlarıyla aldığı bir-
çok değişim kararını zamana yaymış ve kendi güncel paradigmasını yeni kurumlar oluşturarak adım adım inşa 
etmeye başlamıştır. Yeni paradigmanın temeli her şeyden önce eğitime dayandığından en radikal değişimlere 
de eğitim alanında girişilmiştir. Vakıf temelli ve kendi programları olan okullardan doğrudan devletin sistema-
tiğini düzenlediği okullara dönüş gerçekleştirilmiştir. Medreseler ve sıbyan mekteplerin yerini modern okullar 
almaya başlamasının temelleri bu yeni dönüşümün etkisiyle olmuştur. Bu dönüşümlerle birlikte eğitimden 
beklentilerde değişmiş, teknik ve fenni okulların kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul merkezli başlayan 
modern okulların açılması sonrasında taşra vilayetlerin merkezlerine yansımıştır. Modern eğitim kurumlarının 
açıldığı vilayet merkezlerinde hızlı bir okullaşma süreci yaşanmış ve batı tarzı yeni eğitim modeli tüm yur-
da yayılmıştır. Öte yandan bu dönemde, nüfusunun ekseriyeti kırsal kesimde yaşamakta olan halk, Osmanlı 
devletinde tarıma bilimsel bir arka plan kazandırılması diğer önemli bir ihtiyaç olarak ortaya konulmuştur. Bu 
çalışmada Osmanlı döneminde önemli bir kültür mirasımızdan olan Bursa Ziraat Mektebi’nin tarihsel değeri, 
mimari kimliği ve kentsel-koruma disiplini çerçevesinde yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümler üzerinden in-
celenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Eğitim Yapıları, Bursa Tanzimat, Ziraat Mektebi 
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SERAMİK YER KAROSU ÜRETİMİNDE İTHAL KİL YERİNE KONYA KİLİ KULLANIMI

Murat ISPALARLI, Eda TAŞÇI

Türkiye

Öz: Ülkemizde seramik sanayi hızla gelişmekte ve üretim açısından düşünüldüğünde Dünya sıralamasında 
önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde üretilen ürünlerin ARGE çalışmalarında maliyet düşürme, ürün geliştirme 
ve sektöre yeni ürünler kazandırma gibi etkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde yerli 
hammadde kullanımı önem kazanmaya başlanmıştır ve seramik sektörü için hammadde kaynaklarının araştı-
rılması önemli bir hal almıştır. Bu çalışmada seramik sektöründe kullanılan ithal killerin (Rus killeri) yerine 
Konya kilinin kullanılması üzerine reçete çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan reçetelerin sektörde kullanımını 
destekleyen analizler ile sonuçları standartlara göre incelenmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde Rus kili ile bir 
seramik yer karosu reçetesi hazırlanmıştır. Hazırlanan reçeteye göre hazırlanan seramik bünyenin pişme sonra-
sı mekanik ve fiziksel özellikleri TS EN ISO 10545 seramik yer karosu standartlarına göz önünde bulunduru-
larak standartlara uygunluğu kontrol edilmiştir. İkinci aşamada ise belirlenen standart reçeteler içerisinden Rus 
kili çıkarılarak Konya kili ilave edilmiştir. Konya kili ile hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri ve standart 
olarak belirlenen Rus kili kullanılarak hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri pişme sonrası mukavemet, % 
su emme miktarı, % pişme küçülmesi ve CIELab (renk) analizi sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Çalışma sonunda elde edilen seramik yer karosu bünyelerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak mikro yapı-
daki etkileri incelenerek sonuçlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kil, Seramik, Yer Karosu, Mekanik Özellikler, Fiziksel Özellikler, XRD, SEM 
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DÖNEN OLUKLU DİSK ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ İNCELENMESİ

Musa ÖZKAN

Türkiye

Öz: Dönen disk akışları, üç boyutlu sınır tabaka akışlarının güzel bir örneğidir. Durgun bir akışkan içerisine 
yerleştirilmiş olan diskin dönme hareketi sonrasında, disk yüzeyindeki akışkan da yüzeydeki kaymama koşu-
lundan dolayı, disk ile aynı hızda dönmeye başlamaktadır. Akışkanın bu doğrultudaki hareketine teğetsel hız 
bileşeni denmektedir. Buna ek olarak, dönme hareketinin yarattığı merkezkaç kuvveti, akışkanı diskin mer-
kezinden dış kenarına doğru harekete geçirmektedir. Bu doğrultudaki akışkan hareketi ise radyal hız bileşeni 
olarak isimlendirilir. Sistemin kütle korunumunun sağlanması için de diskin üzerinde disk yüzeyine doğru bir 
akış oluşur. Eksenel hız bileşeni olarak adlandırılan bu bileşen, radyal yöndeki kütle kaybını dengelemekte-
dir. Bu şekilde dönen bir disk üzerinde oluşan üç boyutlu sınır tabaka akışı ile mühendislik uygulamalarında 
uçak kanatları üzerinde ve rüzgar türbin kanatları üzerinde de karşılaşılır. Bu sebeple, bu tip sınır tabakalarda 
laminerden türbülansa geçiş mekanizmasının anlaşılabilmesi büyük önem taşımaktadır ve dolayısıyla pek çok 
sayısal ve deneysel araştırmalara konu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da dönen disk üzerinde oluşan 
üç boyutlu sınır tabaka akışı deneysel olarak incelenmiş ve laminerden türbülansa geçiş bölgesi tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle yüzeyi pürüzsüz bir disk üzerindeki hız alanı grafikleri sıcak tel anemomet-
resi akış görüntüleme yöntemiyle elde edilmiş ve türbülansa geçişin hangi Reynolds sayısı aralığında olduğu 
saptanmıştır. Daha sonra disk üzerine, disk ile eş merkezli olacak şekilde dairesel bir oluk açılmıştır. Türbülans 
tetikleyici mekanizma olarak kullanılan bu oluk ile elde edilen hız alanları, pürüzsüz yüzeye sahip disk için 
elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak türbülans mekanizması anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akış Görüntüleme, Dönen Disk Akışı, Laminerden Türbülansa Geçiş 



1518

ÖZET SÖZEL METİNLER

SICAK TEL PROBUNUN VON KÁRMÁN BENZERLİK ÇÖZÜMÜ İLE KALİBRASYONU

Musa ÖZKAN

Türkiye

Öz: Sıcak tel anemometreleri, bir akışkan içerisinde belirli bir noktadaki akışın hızını ve yönünü hassas bir 
şekilde ölçmek için kullanılan cihazlardır. Çalışma prensibi, akışkan ortama yerleştirilmiş olan silindirik şe-
kildeki bir sıcak tel üzerinden akış olduğunda, telde meydana gelen ısı kaybı ile akışın hızı arasında oluşan 
bağıntıya dayanmaktadır. Sabit akım ve sabit sıcaklık metotlarını kullanan iki çeşit sıcak tel anemometresi 
vardır. Bu çalışmada sabit sıcaklık anemometresi ele alınmıştır. Bu tip anemometrelerde, tel probun üzerinden 
elektrik akımı geçirilerek telin sıcaklığının sabit kalması amaçlanmaktadır. Prob üzerinden geçen akış hızı 
arttıkça telin kaybettiği ısı miktarı artacak dolayısıyla da teli sabit sıcaklıkta tutmak için gerekli olan elektrik 
akımı artırılacaktır. Bu sayede akışın hızı ile kullanılan elektrik akımı arasındaki bağıntı kullanılarak akış hızı 
anlık olarak hassas bir şekilde ölçülebilmektedir. Sıcak tel problarının kullanımları öncesinde hızı bilinen bir 
akış içerisinde kalibre edilmeleri gerekmektedir. Bu kalibrasyon çoğu zaman laminer boru akışı ile veya rüzgar 
tünelleri ile yapılmaktadır. Ancak bazı özel akış konfigürasyonlarında akış hızını belirlemek olanaksız olmak-
tadır. Bu tip akışlara en güzel örneklerden birisi üç boyutlu sınır tabaka akışlarının güzel bir temsili olan dönen 
disk üzerindeki akıştır. Dönen disk akışlarında bilinen bir serbest akış hızı olmadığı için bu deney düzenekle-
rinde kalibrasyonun farklı bir sistemde yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu mecburiyet, probun düzenekler ara-
sında taşınması sırasında hasar görmesi ve de zaman kaybı gibi deneysel riskleri artırmaktadır. Bu çalışmada, 
bu sorunu ortadan kaldırmak için von Kármán tarafından dönen disk akışları için elde edilen Navier-Stokes 
denklemlerinin benzerlik çözümü, sıcak tel probunun kalibrasyonu için kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dönen Disk Akışı, Kalibrasyon, Sıcak Tel Anemometresi, Von Kármán Benzerlik Çözümü 
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MOBİLYA VE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ AÇISINDAN LAMİNE KARAÇAM ODUNUNUN 
MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, Hakan KESKİN

Türkiye

Öz: Lamine ahşap malzemeler, yapısal kullanımına ek olarak iç mimaride ve mobilya üretiminde de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Masif ağaç malzemenin büyük boyutlu ve kavisli elemanlarda tek parça olarak kulla-
nılması, gerek ekonomik ve gerekse teknik açıdan elverişli değildir. Çünkü, ağaç malzemede bulunan budak, 
çatlak, lif düzensizlikleri vb. kusurların tamamen giderilmesi mümkün görülmemektedir. Kavisli elemanların 
üretiminde masif ağaç malzemenin tek parça olarak kullanılması fire oranını artırdığından ekonomik değildir. 
Ayrıca, eğri forma göre kesilen ağaç malzemede diyagonal liflilik oluşacağından direncini olumsuz etkiler. Bu 
sakıncaların giderilmesi için laminasyon tekniği kullanılmaktadır. Böylece büyük boyutlu ağaç malzemeler-
den yüksek kalitede ve istenilen formda lamine masif ağaç malzeme üretilebilmektedir. Laminasyon tekniği 
ağaç malzemenin kusurlarından arındırılarak kullanılmasına imkan sağlamakta ve üretilen malzemenin kalite 
özellikleri masif ağaç malzemeden iyi olmaktadır. Bu çalışmada, üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilen 
masif karaçam odununun bazı mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek yapılarda kullanım olanakları araştı-
rılmıştır. Bu amaçla, karaçam (Pinus nigra var. Pallasiana) odunundan üre-formaldehid tutkalı ile beş katmanlı 
olarak hazırlanan lamine masif ağaç malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan deney örneklerinde; yoğunluk TS 
2472, çalışma miktarı TS 4083 ve TS 4084, eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü TS 2474 ve TS 
2478, basınç direnci TS 2595, makaslama direnci, ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç 
olarak, üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilen masif karaçam odununda; hava kurusu yoğunluk 0,601 g/cm3, 
hacimsel daralma % 13,06, hacimsel genişleme % 13,72, eğilme direnci 132,97 N/mm2, eğilmede elastiklik 
modülü 10429,75 N/mm2, basınç direnci 62,65 N/mm2, makaslama direnci 8,25 N/mm2 olarak bulunmuştur. 
Bu değerlere göre; üre-formaldehit tutkalı ile lamine edilmiş masif karaçam ahşap malzemenin mobilya ve 
yapı elemanı üretiminde kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemeleri, Mobilya, Laminasyon, Karaçam, Üre-Formaldehit Tutkalı 
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İÇ MİMARİDE, FARKLI KOMBİNASYONLARDA ÜRETİLEN LAMİNE AĞAÇ 
MALZEMELERİN KULLANIMA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, Hakan KESKİN

Türkiye

Öz: Bu çalışma, farklı kombinasyonlarda üretilen lamine ağaç malzemelerin iç mimaride kullanıma uygun-
luğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.) ve sarıçam 
(Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından Desmodur-VTKA (Desmodur Vinil Trieketonol Asetat) tutkalı ile beş 
katmanlı olarak hazırlanan lamine ahşap malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan 275 adet deney örneği üze-
rinde; yoğunluk TS 2472, eğilme direnci TS 2474, eğilmede elastiklik modülü TS 2478, basınç direnci TS 
2595, makaslama direnci ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deneyler sonunda, sapsız meşe ve 
sarıçam kombinasyonu ile üretilmiş lamine ahşap malzemelerin hava kurusu yoğunluğu 0.568 g/cm3, eğilme 
direnci 107.523 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10656.998 N/mm2, basınç direnci 66.359 N/mm2, ma-
kaslama direnci 9.935 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; sapsız meşe ve sarıçam kombinasyonu 
ile üretilmiş lamine ahşap malzemeler iç mimaride mobilya ve yapı malzemesi olarak kullanılması önerilebilir. 
Masif meşe-çam kombinasyonu ile üretilen lamine ağaç malzeme orta yoğunlukta ağaç malzeme özelliği gös-
termekle beraber, lamine katlarda farklı renkte ağaç malzemelerden oluşturulduğundan dolayı estetik görüntü 
de sağlanmıştır. Desmodur-VTKA tutkalı ile lamine edilmiş meşe-çam kombinasyonu ile üretilmiş ağaç mal-
zemeler; iç mimaride; ahşap evlerin iç taşıyıcı elemanlarında, merdiven, tavan, duvar ve yer döşemelerinde, 
kapı, pencere, pervaz ve lambri üretiminde, mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet elemanlarında, dekora-
tif amaçlı iç mekanlarda, masif mobilya üretiminde, spor ve müzik aletleri yapımında, makine ve teçhizat gibi 
ağır yüklerin ambalajlanmasında kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İç Mimari, Mobilya, Laminasyon, Ağaç Malzeme, Tutkal
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THE INTERNET OF THINGS BASED PULSE OXIMETER DESIGN FOR SLEEP APNEA 
DETECTION

 Mustafa TEKBAŞ

Turkey

Abstract: Pulse oximetry is a non-invasive method for monitoring a person’s oxygen saturation (SO2). Pulse-
oximeter; is a biomedical device that does not emit heat or radiation, which informs doctors about heart rate 
measurement and blood oxygen measurement. Pulse-oximeters are generally used in hospitals to determine 
patient’s oxygen needs or oxygen follow-up. The transfer of pulse oximetry data to the internet makes it pos-
sible to transmit oxygen level remotely measurement in the outside of the hospital and transmit it to the neces-
sary places such as medical personnel. In this paper, the design of the internet of things based pulse oximeter 
is presented. Designed system consist of three main parts; the oximeter sensor, microprocessor platform and 
Wi-Fi communication module. The oximeter sensor is used to measure the oxygen level at the time of sleep. 
The oxygen level data is evaluated by microprocessor and it is transmitted via Wi-Fi communication module. 
This paper clearly show that the remotely detection of the sleep apnea is possible without affecting the quality 
of life of the patient with such proposed design. This paper presented the design and implementation of the 
IoT based pulse oximeter. The results show that the remotely apnea detection is possible such this approach. 
Future work will consider the development of proposed approach using other medical sensors. It is expected 
that the designed system will be more useful than existing oximeter because of remotely monitor is possible. 

Keywords: Pulse Oximeter, Internet of Things, Oxygen Follow-up, Sleep Apnea Detection 
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MMIC MİKRODALGA YÜKSELTECİNİN GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN DENEYSEL YÖNTEMLE 
ARTIRILMASI

Mustafa TEKBAŞ

Türkiye

Öz: MMIC tabanlı katı hal mikrodalga elemanlarıın kullanımı gittikçe artmaktadır. Yarıiletken malzeme tek-
nolojilerindeki gelişmeler ile yüksek frekansta ve yüksek güçte MMIC tabanlı devre elemanları üretilmeye 
başlamıştır. Güç yükselteçleri gibi orta ve yüksek güçlü MMIC ler için ısı gürültü ve güç verimi değerleri 
önemli hale gelmektedir. MMIC güç yükselteçlerinde olabildiğince fazla çıkış gücü istenmesi ile birlikte yük-
seltecin verimli olması da gerekmektedir. Çünkü çıkışa aktarılmayan güç ısı ve gürültü olarak MMIC üzerinde 
kalmaktadır ve yükselteci olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle güç verimli yükselteçler için yapılan hesaplama 
ve benzetim çalışmalarında elde edilen değerlerin deneysel olarak üretilip ölçülerek doğrulanması gerekmek-
tedir. MMIC üretimi pahalı ve uzun bir işlem olduğu için üretilecek MMIC nin en verimli olması beklenir. 
Bu nedenle benzetim sonuçlarına göre deneysel çalışmada kullanılacak parametreler Taguchi yöntemi kulla-
nılarak hızlı ve etkin olarak belirlenebilir. MMIC üzerince güç verimliliğini etkileyen elemanların benzetim 
sonuçlarına göre olabilecekleri en iyi değerler belirlenir ve bu değerler Taguchi haritasına yerleştirilerek en uy-
gun sonuç bulunabilir Böylece ilk üretimde en uygun değerli MMIC üretilerek maliyet ve zamandan kazanılır. 
Bu çalışma ile deneysel yöntemler kullanılarak tekrar benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş olup MMIC güç 
verimliliğinde iyileştirme sağlanmıştır. Çalışma öncesi %32 olan güç verimliliği deneysel çalışma sonrası elde 
edilen değerler ile birlikte %48 e çıkarılmıştır. Bu değer MMIC tabanlı yüksek güçlü güç yükselteçleri için 
oldukça iyi bir değerdir. Üretim öncesi tekrar deneysel yöntemlere göre benzetim çalışması yapılması üretim 
parametrelerinin belirlenmesinde zaman ve maliyet olarak da kazanç sağlamıştır. Sonuçların üretim sonrası da 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: MMIC, Güç Verimliliği, Taguchi 
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KÜR SİSTEMLERİ VE KO-AJANLARIN NBR KAUÇUĞUN FİZİKOKİMYASAL 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mücelle KEBELİ, Hazal KILIÇARSLAN, Sibel ANGUN

Türkiye

Öz: NBR (akrilonitril bütadien) kauçuk düşük kalıcı deformasyon, iyi yağ ve aşınma direnci davranışı gös-
termesi, işlenebilirliğinin kolay olması nedeniyle sızdırmazlık endüstrisinde kullanılmaktadır. Yer değiştirme 
enerjisine sahip polimer yapının çapraz bağlar oluşturarak yer değiştirmeyen daha dayanıklı yapı oluşturma-
sına vulkanizasyon denir. Peroksit ve kükürtlü sistemler elastomerlerin işlenmesinde çapraz bağların oluşumu 
için tercih edilen kür sistemleridir. Peroksitli vulkanizasyon sistemlerinde meydana gelen yan reaksiyonları 
önlemek ve çapraz bağ verimliliğini arttırmak için aktivatör kullanılmaktadır. Bu çalışmada yirmi yedi farklı 
formülasyon oluşturarak NBR kauçuğun üç farklı peroksit ve üç farklı aktivatör ile vulkanizasyonu ince-
lenmiştir. Çalışmada kullanılan üç farklı peroksitin aktif oksijen konsantrasyonları göz önüne alınarak her 
formülasyon için miktarlar belirlenmiştir. Formülasyondaki aktivatörlerin de aktif oksijen konsantrasyonları 
eşitlenerek formüller geliştirilmiştir. Akrilonitril-bütadien kauçuğun oksidasyonu ile bütadien yapıdaki çift 
bağlar yapının sertliğinin artmasına ve yapının kırılgan hale gelmesine neden olmuştur. Bu amaçla yirmi yedi 
farklı her formülasyon için vulkanize olmamış kauçukta mooney pişme, mooney viskozite ve reometre testleri; 
vulkanize olmuş kauçukta ise yoğunluk, aşınma, kalıcı deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma mukavemeti, 
kopma uzama testleri ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) analizi yapılmıştır. Vulkanize olmuş ürüne havada yaşlan-
dırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma sonrası sertlik değişimi (%), kopma mukavemeti değişimi (%), 
kopma uzama değişimi (%), ve yırtılma mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Çalışmada ki tüm testler için 
üç tekrar ölçüm yapılıp ortalama değerlendirmeye alınmıştır. Test sonuçları, ayrı ayrı peroksit ve aktivatör 
konsantrastyonları sabit tutulup diğer değişkenler ile karşılaştırma yapılıp yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vulkanizasyon, Elastomer, Peroksit, Aktivatör, Akrilonitril-Bütadien Kauçuk (NBR) 
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INVESTIGATION OF TIME-DEPENDENT EFFECTS ON PRESTRESSED REINFORCED 
CONCRETE MEMBERS 

Nagihan Buse ÖĞMEN, Mutlu SEÇER

Turkey

Abstract: Traffic jams have become a significant problem with increasing population. In order to overcome 
this problem, roads and bridges are required to be designed targeting high quality. Since structural safety, low-
cost and short construction period are significant issues for the construction of bridge type structures, using 
prestressed reinforced concrete beams which allow carrying high loads and passing large spans with relatively 
smaller cross sections, become forward. Due to the fact that bridges are designed for long term usage, it is also 
essential to examine their time-dependent behaviours. Besides, realistic and reliable results can be achieved 
by determination of time-dependent behaviours as accurately as possible. Creep, shrinkage and relaxation 
parameters are components of time-dependent behaviour. Shrinkage is affected by the characteristics of the 
material, environmental and boundary conditions. Creep is not only affected with these conditions but also 
affected with loading type and cases. In this study, time-dependent stress and strain behaviours of prestressed 
reinforced concrete member are determined at immediately after prestress transfer and 1000 days. Creep and 
shrinkage effects are calculated by using Eurocode 2, ACI 209R-92 and CEB-FIP and relaxation is determined 
according to AASHTO practical design principles. Curvature, strain and stress values for several locations on 
the beam are calculated for each design code approach. Likewise, deflections at mid span and time relations-
hip are presented in graphic. Analysis results show that time-dependent behaviour have substantial effects on 
structural behaviour of prestressed reinforced concrete members. 

Keywords: Creep, Shrinkage, Relaxation, Reinforced Concrete 
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PEYZAJ KARAKTER ANALİZİNDE BİR ARA KESİT: KÜLTÜREL PEYZAJ ANALİZLERİ VE 
SAPANCA HAVZASI

Nazlı YILDIZ DÖNMEZ, Nilüfer KART AKTAŞ

Türkiye

Öz: Kültürel peyzaj, doğa ve kültür bileşenlerin birbiriyle etkileşiminin bir sonucudur. Daha açık tanımlanacak 
olursa kültürel peyzaj; doğal peyzajın insan etkileşimi ile arazi yapısı üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır. 
Kültürel peyzaj envanterinin oluşturulması, koruma kullanma dengesi içinde yerel ekonominin canlanmasına 
fayda sağlayacak planlama stratejileri ve hedefler oluşturulmasında etkilidir. İçme suyu kaynağı açısından 
Türkiye için önemli bir alan olan Sapanca Havzası doğal peyzaj değerlerinin yanısıra kültürel peyzaj değer-
leri açısından da zengin bir alandır. Bu nedenle Sapanca Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Kültürel 
peyzaj fonksiyonun belirlenebilmesi için havza sınırı içindeki yerleşimlerin sahip oldukları kültürel varlıklar 
değerlendirilerek kültürel değerleri yansıtacak ölçütler ortaya konulmuştur. Alanın kültürel peyzaj fonksiyo-
nunun belirlenmesi için; tarihi süreç içindeki önemi, tarihi yapılar -sivil mimari örneklerinin varlığı, gelenek 
göreneklerin yaşatılması, arkeolojik kalıntılar, festival ve şenlikler, yaylacılık, rekreasyon aktiviteleri kriterleri 
değerlendirmeye alınarak puanlama yapılmıştır. Sapanca Havzası sınırları içindeki mahallelerde kriterlerin 
yoğunluklarına göre 1 ile 5 arası puanlama verilmiştir. 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek 
olarak kabul edilmiştir. En yüksek puanı olan yerleşim yeri kültürel peyzaj fonksiyonu açısından en yüksek 
olarak belirlenmiştir. Sapanca Havzası’nda bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, havzanın planlanması ve hav-
za gelişiminde kültürel peyzaj yoğunluğu yüksek alanların kültürel peyzaj envanterlerinin yapılarak belirlen-
mesiyle bu alanların koruma kullanma dengesi içinde havza planı içinde değerlendirilmesi, alanlarına yönelik 
özel planlama yaklaşımları getirilmesidir. Çalışma kapsamında havza genelinin özellikle Maşukiye, Kırkpınar, 
Uzunkum yerleşimlerinin kültürel peyzaj fonksiyonu açısından zengin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Karakter Analizi, Kültürel Peyzaj, Koruma, Havza Planlama, Sapanca Havzası 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

Nazlıcan SAHİLLİOĞULLARI, Hande ALADAĞ

Türkiye

Öz: Küreselleşme, gelişen teknolojiler, kullanıcı gereksinimlerin sürekli değişmesi, inşaat projelerinin içinde 
bulunduğu yoğun rekabet ortamı gibi nedenlerle birlikte inşaat projelerin karmaşıklığı ve belirsizlik altında 
olma boyutları, inşaat projelerinin performansını etkilemektedir. İnşaat projelerinin doğası gereği sahip oldu-
ğu karmaşıklık da göz önüne alındığında proje başarısını sağlamak için, inşaat projelerinin mevcut yönetim 
yaklaşımlarından ziyade, inşaat uygulamalarının karmaşık ve belirsiz gereksinimleri için yaratıcı çözümleri 
kolaylaştıran, değişimin müşteri için katma değere dönüştürülebileceği yeni yönetim yaklaşımlarını adapte 
etmesi gerekmektedir. Proje yönetimi alanında yükselen trendlerden birisi ise çevik (agile) yönetim yaklaşı-
mıdır. Çevik yönetim, basit prensiplere dayanan proje yönetim metodolojilerinin genel adıdır. Bu yaklaşım, 
değişime uğrayan ve çalışanların örgütsel öğrenmeye ve karlılığa katkıda bulunabilecekleri kurumlara etkinlik 
ve verimlilik başta olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı proje bilgi alan-
ları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının neler olabileceğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda sırasıyla 
inşaat sektörünün çevik proje yönetiminin benimsenmesinden elde edeceği faydalar, inşaat sektöründe çevik 
proje yönetiminin uygulanabilirliği önündeki engeller yani çevik yönetim yaklaşımının inşaat sektörüne uygu-
lanabilirliği tartışılarak, proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının ne ifade ettiği ortaya 
konulacaktır. Çalışma sonuçları, çevik proje yönetiminin proje sistemlerinin unsurları arasındaki ilişkileri/et-
kileşimleri yönetmek ve kontrol etmek amacıyla dinamik yapılı ortamda uygulanmasında önemli iyileştirmeler 
sunduğunu ve inşaat projelerinin genel performansına potansiyel olarak fayda sağlayabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevik, Çevik Proje Yönetimi, Çevik İnşaat, Çevik Yöntemler, Proje Yönetimi, Proje Bilgi 
Alanları 



1527

ÖZET SÖZEL METİNLER

CLASSIFICATION OF MOTOR IMAGERY BCI DATA USING MULTI RESOLUTION 
REPRESENTATION

Nebi GEDİK

Turkey

Abstract: The analysis of EEG (Electroencephalography) signals aims to create new interfaces for the de-
velopment of useful systems and products by shedding light on the functioning of our brain and learning 
more about our brain. In this study, the motor imagery EEG data obtained from the publicly available BCI 
competition IV is classified using multi-resolution representation analyze method. The data set is cue based 
BCI paradigm consisted of four different motor imagery tasks obtained from nine subject; the imagination of 
movement of the left hand, right hand, both feet, and tongue. Initially, a new data set consists of left- and right-
hand movements is formed from the EEG data set. Because the aim of this study is to classify the right- and 
left-hand movements. The proposed method involves an approach to extract the features from the new data set 
using fast finite shearlet transform (FFST). Mainly, coefficients of the FFST are attained applying the FFST to 
EEG data and then the coefficients are stored as features. For the dimensionality reduction and eliminating the 
redundant data, Principal component analyze (PCA) is employed for the feature selection. The final data set is 
served to the support vector machine (SVM) classifier to discriminate motor imagery EEG data. 

Keywords: EEG, Motor Imagery BCI Data, FFST, SVM 
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EEG SIGNAL CLASSIFICATION USING MAV, WL, SSC, VA AND SUPPORT VECTOR 
MACHINES

Nebi GEDİK

Turkey

Abstract: The aim of the Electroencephalography signal analysis to lead the creation of useful systems. This 
paper designs an experiment to classify the motor imagery EEG data using four different features and support 
vector machines. The motor imagery EEG data obtained from the publicly available BCI competition III. The 
data set consists of cued motor imagery (multi-class) with four classes (left hand, right hand, foot, tongue) 
three subjects. The recording was made with a 64-channel EEG amplifier from Neuroscan, using the left mas-
toid for reference and the right mastoid as ground. The study focuses on the classification of left-hand and 
right-hand movements. So, the data about left-hand and right-hand movements are extracted from the compe-
tition data set. Then, the feature extraction phase is performed to trails of the data set. The extracted features 
are mean absolute value (MAV), waveform length (WL), Variance (VA) and slope sign changes (SSC). The 
feature matrix is composed of combining the four features obtained from every trail of the EEG data. For the 
dimensionality reduction and eliminating the redundant data, Principal component analyze (PCA) is employed 
for the feature selection. The final data set is served to the support vector machine (SVM) classifier to discri-
minate motor imagery EEG data. 

Keywords: EEG, Motor Imagery BCI Data, Mean Absolute Value (MAV), Waveform Length (WL), Variance 
(VA) and Slope Sign Changes (SSC), SVM 
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SİSMİK YALITIMLI BİNALARIN ÜSTYAPI PERFORMANSLARININ DİYAGONAL ÇELİK 
ELEMANLARLA ARTIRILMASI

Necmettin GÜNEŞ, Zülfü Çınar ULUCAN

Türkiye

Öz: Sismik taban yalıtımlı binaların üstyapıları deprem yükü azaltma katsayılarına karşı daha hassastır. Bu ne-
denle üstyapıdaki doğrusal olmayan davranışın sınırlandırılması amacıyla ASCE 7-16 üstyapı tasarım kuvvet-
lerini, tasarım deprem düzeyi (DBE) yerine maksimum deprem düzeyinde (MCE) belirlemektedir. Bu durum 
daha önce yapılan sismik yalıtımlı binaların üstyapı performanslarının artırılması amacıyla iyileştirilmesini 
ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada üstyapı tasarım kuvveti ASCE 7-16 kriterlerini sağlamayan bir sismik 
yalıtımlı binanın diyagonal çelik elemanlarla iyileştirilmesi verilmektedir. Bu amaçla belirlenen bir bölgenin 
farklı deprem düzeylerindeki spektral ivme talepleri Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) kullanılarak 
belirlenmiş ve üç boyutlu betonarme sismik taban yalıtımlı bir bina tasarım deprem düzeyinde geometrik orta-
lama spektral ivme değerleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Modelde sürtünmeli sarkaç yalıtım elemanları 
kullanılmıştır ve sonra doğrusal olmayan model, kolon ve kirişlerde rijitlik ve dayanım azalması göz önüne 
alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan model, MCE düzeyinde genlik ölçeklendirme yaklaşımı ile ölçeklendi-
rilmiş 11 farklı yer hareketine maruz bırakılarak göreli kat ötelenmeleri, kolon ve kiriş dönmeleri elde edil-
miştir. Üstyapı performansının artırılması amacıyla modele diyagonal çelik elemanlar eklenmiş ve iyileştirilen 
model aynı yer hareketlerine tekrar maruz bırakılmıştır. İki modelin göreli kat ötelenmeleri, kolon ve kiriş 
dönmeleri karşılaştırılmıştır. İyileştirilen modelde göreli kat ötelenmeleri, kolon ve kiriş dönmelerinin önemli 
ölçüde azaldığı görülmüş ancak artan üstyapı rijitliği nedeniyle yalıtım elemanı deplasmanlarının da arttığı 
gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sismik Taban Yalıtımı, Üstyapı Tasarımı, Doğrusal Olmayan Analiz 
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ANALYSIS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN ISTANBUL

Nesli AYDIN

Turkey

Abstract: Rapidly growing population coupled with technological developments consistently increases the 
amount of solid waste in cities. Therefore, city authorities need to develop an optimum option to deal with their 
solid waste. The project area of this study is Istanbul, which has the highest-population in Turkey with almost 
15 million locals. This study aims to specify the status of municipal solid waste management in the province. 
For this reason, a model was developed by adopting a methodology called “Materials Flow Analysis”. The in-
formation and the data gathered from the institutional databases, published reports and the literature were used 
to feed the materials flow model. It was found that almost 79% of the total municipal waste is sent to landfills 
while 21% is recycled or recovered. Most of the waste produced in the city enters the flow through the waste 
landfilling rather than recycling or recovery. It was also found that the contribution of informal waste pickers 
into the recycling system is not small as they can segregate almost 14% of the waste which enters the collection 
system. On the other side, waste segregation practiced by locals by the incentive of the municipality is only 
6%, which is much smaller than the efficiency of informal recycling. 

Keywords: Municipal Waste, Materials Flow Analysis, Recycling, Waste Management 



1531

ÖZET SÖZEL METİNLER

ANALYSIS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN ISTANBUL

Nesli AYDIN, Ahmet Taner AYDIN

Turkey

Abstract: The rapidly growing population coupled with technological developments consistently increases the 
amount of solid waste in cities. Therefore, city authorities need to develop an optimum option to deal with their 
solid waste. The project area of this study is Istanbul, which has the highest-population in Turkey with almost 
15 million locals. This study aims to specify the status of municipal solid waste management in the province. 
For this reason, a model was developed by adopting a methodology called “Materials Flow Analysis”. The 
information and the data gathered from institutional databases, published reports and the literature were used 
to feed the materials flow model. It was found that almost 79% of the total municipal waste is sent to landfills 
while 21% is recycled or recovered. Most of the waste produced in the city enters the flow through waste land-
filling rather than recycling or recovery. It was also found that the contribution of informal waste pickers into 
the recycling system is not small as they can segregate almost 14% of the waste which enters the collection 
system. On the other side, waste segregation practiced by locals by the incentive of the municipality is only 
6%, which is much smaller than the efficiency of informal recycling. 

Keywords: Municipal Waste, Materials Flow Analysis, Recycling, Waste Management 



1532

ÖZET SÖZEL METİNLER

TEK SİLİNDİRLİ OTTO ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANSINA 
ATKİNSON ÇEVRİMİNİN ETKİSİ 

Nevzat KARA, Alp Tekin ERGENÇ, Oğuz, Can AKSOY

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, otto çevrimi ile çalışan bir motorun atkinson çevrimine dönüşümünün motor performansı-
na etkisi araştırılmıştır. Çalışmada tek silindirli deney motorun performans değerleri ile bu motorun atkinson 
çevrimi ile 3 farklı emme supapı kapanması noktasında çalışması durumunda elde edilen motor gücü, tork, 
özgül yakıt tüketimi ve toplam motor verimi değerleri kıyaslanmıştır. Motorun emme subapı açılma ve kapan-
ma değerleri, krank mili açısına bağlı olarak 10’ar derece ötelenerek emme valfi kapanma gecikmeli atkinson 
dönüşümü elde edilmiştir. Yapılan simulasyonlar sonucunda; referenas otto çevrimine göre ilk 10 derecelik 
ötelemede motor performans değerlerinde kayda değer bir değişim gözlenmemiştir. Daha sonra 10 derece daha 
fazla öteleme yapılarak emme subap zamanlaması toplamda otto motoruna göre 20 derece ileri alınmıştır. Bu 
durumda motor gücünde ve momentinde özellikle düşük devirlerde düşüş gözlemlenmiştir. Buna karşın yine 
düşük devirlerde özgül yakıt tüketimi azalma ve toplam motor veriminde artma gözlenmiştir. Bir sonraki 10 
derecelik ötelemede ise yine düşük devirlierde motor gücü ve momentinde düşüş, yakıt tüketimi ve verimde 
kötüleşme gözlenmiştir. Her 3 atkinson çevrimi arasında yakıt tüketimi ve verimlilik açısından en uygun motor 
çevrimi Atkinson B çevrimidir. Bu motor çevrimi özellikle düşük devirlerdeki verimliliğinin yüksek olması ve 
düşük yakıt tüketimi yapması sonucunda hibrit araç teknolojilerinde veya motor devri sabit çalışma aralığın-
da olan jenaratör sistemleri gibi uygulamada kullanımı aynı motorun otto çevrimi ile çalıştırılmasından daha 
uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atkinson Çevrimi, Otto Çevrimi, Motor Gücü, Tork, Motor Performansı 
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HEA ÇELİK PROFİLLERİN PLASTİK MOMENT KAPASİTELERİNİN HESABI 

Nezahat BİLEN DEMİRCİ, Fuad OKAY, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

Türkiye

Öz: HEA profiller, I profillerle beraber çelik yapılarda en yaygın kullanılan profillerdir. Sanayi yapılarında, 
fabrika yapılarında, endüstriyel binalarda, depo ve hangar gibi yapılarda ana taşıyıcı konstrüksiyon elemanı 
olarak kullanılırlar. Bu çalışmada HEA profillerin belli basınç yüklerinde taşıyabileceği plastik moment ka-
pasiteleri hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. Örnek olarak HEA300 profili ele alınmış ve kesite, alanının belli 
yüzdelerine eşit basınç yükleri; sırasıyla %10’dan başlayarak ve %10’ar artarak, %90’a kadar ulaşan değerler-
de uygulanmıştır. Bu basınç yüklerinde kesitin ne kadar plastik moment taşıyabileceği hesaplanarak tablolar 
oluşturulmuştur. Plastik moment kapasitelerini hesaplayabilmek için öncelikle plastik tarafsız eksenin yerini 
bulmak gerekmektedir. Herhangi bir kesite artan basınç yükleri uygulandığında, plastik tarafsız eksenin yeri 
değişir. Plastik tarafsız eksenin tam olarak nerede olduğu bilinmediği için gövdede, spandrelde ve başlıkta 
olacağı varsayıldığı her bir durum için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. İlk olarak plastik tarafsız eksenin 
kesitin ağırlık merkezine olan uzaklığı (yp) için, sonrasında da plastik moment kapasitesi (Mp) için genel 
denklemler çıkarılmıştır. Bu üç durum için ayrı ayrı hesaplanan yp değerlerinden hangisinin doğru olduğu 
da plastik tarafsız eksenin gövde sınırları içinde mi, yoksa spandrel veya başlık sınırları içinde mi olduğuna 
bakılarak belirlenmiştir. Böylelikle plastik tarafsız eksenin gerçek konumu bulunmuştur. Buradan da plastik 
moment kapasitelerine ulaşılmıştır. Ardından mühendislerin plastik tasarım yaparlarken kendilerine faydalı 
olacağı düşünülen, basınç yükleri uygulandığında bu duruma karşılık gelen plastik moment kapasite tabloları 
oluşturulmuştur. ANAHTAR KELİMELER: HEA profiller, plastik moment kapasitesi (*) Kocaeli Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Anahtar Kelimeler: Hea Profiller, Plastik Moment Kapasitesi, Plastik Tarafsız Eksen 
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RATE OF FLAME RETARDANT USAGE TO GEOGRAPHY AND FUTURE MARKET SHARE 
GROWING TENDENCY

Nihayet KOÇYİĞİT

Turkey

Abstract: The history of flame-retardants is very old. Since the 18th century, the addition of special chemicals 
to the structure of some substances has been found to affect the combustion properties. Since the early 1950s, 
especially in the last 30 years since 1980, flame-retardants and flame retardant-reinforced polymers have pla-
yed an important role in reducing the loss of life and death caused by fire. Therefore, usage area and market 
share are increasing. Today, paper, polymer, construction industry, wood products, electrical electronics, such 
as a wide range of uses and production and use of geography varies from geography to geography. In addition, 
flame-retardants adversely affect human and animal health. For example, endocrine and thyroid disruption, 
cancer, neurological function, immune system and so on. Therefore, some countries have ceased to use fla-
me-retardants in the construction of highly produced materials. Instead, they began to investigate materials 
that exhibited spontaneous flame retardancy. Nevertheless, the market share of flame-retardants is increasing. 
North America has the largest market share, followed by China from Asia Pacific countries. Then comes the 
countries of Europe, South America and the last Middle East and Africa. In this study, the use of flame-retar-
dants from past to present and market share and increase in future growth rates. 

Keywords: Flame Rtardant, Market Sare, Forecast Rport 
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SANAYİDEN ÇOK İŞLEVLİ BİR KENTSEL MEKANA DÖNÜŞÜM: ŞİŞLİ/BOMONTİ ÖRNEĞİ

Nilüfer KART AKTAŞ, Nazlı YILDIZ DÖNMEZ

Türkiye

Öz: Kentler sürekli bir değişim içindedir. Değişimler, küreselleşme etkisinin yanında tarihsel süreç içindeki 
değişimlerle, toplumsal, politik, kültürel, ekonomik, sosyal gibi unsurların etkisiyle kendi iç dinamikleri ekse-
ninde ortaya çıkmaktadır. Metropoliten kentlerin en önemli kentleşme problemi sanayileşme sonrasında ortaya 
çıkan gecekondular olmuştur. Göç eden insanların büyük bir bölümü metropolün hızlı yaşamına uyum sağla-
yamadığı için ya da barınmak için oluşturdukları gecekondularda, metropol yaşamından soyutlanarak yaşama-
yı tercih etmişlerdir. 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonucunda hızla hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm 
süreci İstanbul Metropolü’nde çok hızlı bir şekilde hem toplumsal hem de fiziksel mekânda değişim hatta dö-
nüşümlere yol açmıştır. Çalışma alanı olarak Şişli İlçesi Bomonti Semti seçilmiştir. Bomonti Semti’nin tarihi 
1800’lü yıllara dayanmakta olup bir sanayi alanı olarak kurulmuştur. Semtte sanayi tesislerinin çoğalması böl-
gede gecekonduların da artmasına yol açmıştır. Ancak sanayi kuruluşlarının bölgeyi terk etmesi ve gerisinde az 
miktarda ve daha küçük sanayi faaliyetlerinin kalması ve bölgeye iş merkezlerinin, pahalı konutların, eğlence 
merkezinin, otellerin, üniversite kampüsü ile otel ve kongre merkezinin gelmesiyle büyük bir değişim sürecine 
girmiştir. Bu çalışma ile 1950-80 yıllarında yaşanan göç dalgasında en büyük payı alan İstanbul Metropolü’nde 
özellikle ilk gecekonduların görüldüğü ilçelerden biri olan Şişli İlçesi Bomonti Semti’nin kentsel dönüşüm sü-
recinde geçirdiği fiziksel, mekânsal ve sosyal değişimler incelenmiştir. Bomonti’de yaşanan kentsel değişimin 
yerel halk tarafından nasıl algılandığı ve değişimden memnuniyet durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda böl-
gede uzun süredir yaşayan ve bölgede uzun süredir çalışan yerel halk ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzyüze 
görüşme tekniği kullanılarak 108 kişi ile yapılan anket çalışması ile halkın bu değişimlere ve kentsel dönüşüm 
olgusuna yaklaşımı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Değişim, Kullanıcı Memnuniyeti, Bomonti 
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THE MODELLING OF HUMAN CERVICAL SPINE FOR THE INVESTING OF WHIPLASH 
INJURY MECHANISM

Nuray KORKMAZ CAN

Turkey

Abstract: Injuries to the head-neck system of drivers and passengers in car accidents have been a major cause 
of permanent disabilities or even death. Rear-end automobile impacts cause whiplash injuries the majority 
of which can recover in a short time. Yet, the injuries in some rear-end crashes cause long-term health issues 
and disabilities. Therefore, the whiplash injury mechanisms that cause injuries to the head and the neck, are 
tried to be explained and simulated using mathematical models of the head and the neck. In this study, a two 
dimensional physical model which is composed of a head, seven cervical vertebrae and a mass representing 
below the T1 vertebrae, is presented for human head and neck system. The model with 24 degrees of freedom 
is considered as concentrated masses, which represent the different body segments, interconnected by springs 
and dampers. The head and vertebrae are modelled as rigid bodies and soft tissues (intervertebral discs, facet 
joint, ligament and muscles) are modelled with conventional mechanical joint as massless springs and damper 
elements. Moreover, inertial properties, masses of the human cervical spine vertebrae and initial neck cur-
vature are taken from literature. Spring and damping coefficients for soft tissues are nonlinear and thus, soft 
tissue behaviour was reflected to the head-neck system. Lagrange method is used for deriving the mathematical 
model of the human cervical spine. Then, simulation results are presented to assessment of whiplash injury 
mechanism and development of injury prevention systems. 

Keywords: Neck Model, Modelling and Simulation, Whiplash, Rear Impact 
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SIMULATION OF HUMAN LOCOMOTION USING A SPRING-LOADED INVERTED 
PENDULUM MODEL 

Nuray KORKMAZ CAN

Turkey

Abstract: Human daily physical activities involve a combination of static and dynamic contraction and require 
a continual switching between one type of muscle contraction and another to produce smooth motion. Wal-
king, running and jumping are the natural gaits for a human daily life. Although it is complicated to explain 
function of legs during locomotion, their dynamics in locomotion can be qualitatively described and modelled 
by a spring-loaded Inverted Pendulum (SLIP) which is composed of the body by a point mass presentation 
and a massless spring leg. In this study, the spring-loaded inverted pendulum (SLIP) model has been used to 
simulate human walking and running. Lagrange method is used for deriving the mathematical model of the 
spring-loaded inverted pendulum This paper proposes kinematics and a control algorithm to control a spring-
loaded Inverted Pendulum to simulate approximate solutions to the stance dynamics. The simulation results 
are presented to dynamics of legged locomotion on compliant legs and has been shown that the model is an 
easy way to obtain a quantitative model of human activities and shows robust walking patterns. Moreover, it 
is a good tool to get better understanding of human motion. The future work may be focused on modelling the 
system with different control strategies. 

Anahtar Kelimeler: Spring-Loaded Inverted Pendulum, Modelling and Simulation, Human Locomotion, Run-
ning Simulation 
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OUTAGE PROBABILITY OF A WIRELESS POWERED SYSTEM OVER COMPOSITE FADING 
CHANNELS

Nuri KAPUCU

Turkey

Abstract: The battery lifetime of wireless devices is crucial for maintaining the communication. Wireless 
powered communication (WPC) is an important paradigm to meet energy needs for wireless devices. In this 
study, a WPC system which consists of a user equipment (UE), a power transfer station (PTS) and a receiver 
node (RN) is considered and it operates according to harvest-then-transmit protocol. In this system, we assume 
that the UE does not have its own power source. All terminals operate in half duplex mode and have single 
antenna. In the first transmission period, the UE harvests energy from the PTS over Fisher-Snedecor F fading 
channels. Then, the UE sends message signal to the RN by using the harvested energy over κ-µ/shadowed 
fading channels in the second transmission period. Since the wireless transmission channels between com-
municating terminals can be subject to different fading characteristics due to the nature of wireless mediums, 
we assume two different composite fading conditions for the first and second transmssion periods. For the 
considered system, we obtain an approximate outage probability (OP) expression since the exact OP integral 
has an intractable form. Finally, we illustrate numerical results by evaluating the derived approximate OP 
expression for different values of fading parameters, time splitting factor (α) and energy conversion efficiency 
(η). Besides, the exact results are also calculated based on numerical evaluation of the exact OP integral and 
the exact results are also included in the numerical results. It is observed that the approximate results are close 
to the exact results. 

Keywords: Outage Probability, Wireless Power Transfer, Composite Fading 
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YEŞİL SENTEZ İLE NANOMALZEME ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ VE KULLANIM 
ALANLARI

Nurşah KÜTÜK, Sevil ÇETİNKAYA

Türkiye

Öz: Nanobilim, modern bilimdeki en önemli araştırma ve geliştirme alanlarından biridir. Son yıllarda, nano-
teknoloji araştırması, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, eczacılık ve tıpla ilgili disiplinler arası bir tekno-
loji olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlere alternatif olarak ortaya çıkan, verimli, ucuz, çevre dostu 
ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan Yeşil Sentez, nano malzeme üretimi alanında önemli bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Yeşil çay, siyah çay, zencefil, zerdeçal, nar, limon, gül suyu, ıspanak, karanfil, tarçın gibi 
bitkilerin özütlerini kullanarak, demir, kalay, bakır, çinko, palladyum, mangan, gümüş ve altın gibi pek çok 
metalin ve oksitli formlarının nanoparçacık sentezi ile uygulamalarının yanısıra karbon temelli bir malzeme 
olan grafen oksitin indirgenmesi gibi çeşitli uygulamaları da içeren pek çok çalışma bulunmaktadır. Bitkilerin 
yaprakları, gövdeleri veya köklerinin içerdiği toplam fenolik asit, flavonoid, tanin, terpen, kumarin, likopen, 
vitamin, karotenoid ve antosiyanin gibi fitokimyasallar indirgeyici ajan olarak kullanılmaktadır. Hazırlanan 
nanoparçacıklar, gaz sensörü, boya ve atık giderimi, adsorpsiyon ve ilaç salım sistemi gibi pek çok farklı alan-
larda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yeşil Sentezde kullanılan bitki ve mikroorganizmaların indirge-
yici ajan olarak kullanılmasının sebeplerini araştırarak, Yeşil Sentezi etkileyen sıcaklık, pH, karıştırma süresi, 
özüt derişimi gibi parametreleri ve kullanıldığı uygulama alanlarını açıklayarak incelemektir. Bu derleme ha-
zırlanırken ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenerek Yeşil Sentezin avantaj ve dezavantajları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Sentez, Metal Nanoparçacıklar, Polifenol 
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YENİ YÖNETMELİKLERE UYGUN HİDROLİK ASANSÖR TASARIMI

Oğuzhan BENLİ, Uğur KESEN, Serkan KOÇAK, Tolga BALCI

Türkiye

Öz: Günümüzde yaşadığımız binalar artık yüksek katlı olmuştur. Bu nedenle insanların dikey taşımacılık ya-
pan sistemlere olan ilgisi artmıştır. Asansörler, kılavuz raylar arasında hareket eden bir kabin veya platformdan 
oluşan, iki veya daha fazla durak arasında insan ve yük taşıyan sistemdir. Bu genelleme çerçevesinde tanıma 
uygun 20 den fazla asansör çeşidi bulunmaktadır. Hidrolik Asansörler, tahrik gücü olarak hidrolik sistemle-
rin kullanıldığı asansörlerdir. Direkt olarak hidrolik tahrikli olabileceği gibi endirekt olarak hidrolik gücün 
kullanıldığı palangalı sistemlerde de tahrik edilen çeşitleri kullanılmaktadır. Bu konudaki gelişmeler hidrolik 
asansörlerdeki maliyetleri düşürmüş ve gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığında daha geniş bir alanda kulla-
nılmaya başlanmıştır. Yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık bakım maliyetlerinin düşük olması, daha az 
arıza yapması, makine dairesi gereksinimlerinin esnek olması gibi nedenlerle birçok tesiste tercih sebebidir. 
Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren TS EN 81‐20:2014 ve TS EN 81‐50:2014 standartları ile hidrolik asansör 
tasarım optimizasyonu zorunlu hale gelmiştir. Hidrolik asansörler, yük veya insan taşımasına, kaldırma kapa-
sitesine, tesis edilecekleri binaların yüksekliğine ve bina fonksiyonuna göre kuyu dizaynı yapılmaktadır. Bu 
çalışmada direkt veya indirekt tahrikli asansörlerdeki süspansiyon karkası tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ön ta-
sarım çalışmaları Autodesk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli 
mukavemet analizleri gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarımınla, üretimdeki kaynak prosesleri, üretim ve kurulum 
işçiliği süreçleri azaltılmıştır. Gerçekleştirilen iki prototip arasındaki farklılıklar belirtildi. EN-81-20/50 Stan-
dardının hidrolik süspansiyona getirdiği kriterler değerlendirilmiştir. Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. 
Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Sistemler, Mukavemet, Asansör 
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İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMA METODUNDA (GMASRA) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ 
SONUÇLARININ REGRESYON OLARAK MODELLENMESİ

Oktay ADIYAMAN, Zülküf DEMİR

Türkiye

Öz: “Geliştirilmiş İkincil Eksene Sahip Taşlama Mekanizması” (GMASRA) farklı bir düzlem yüzey taşlama 
metoduna sahip yeni geliştirilmiş bir düzlem yüzey taşlama metodudur. Bu yöntemde taş, kendi ekseni etra-
fında dönme hareketine ek olarak freze tezgâhının fener milinin ekseni etrafında da ikinci bir dönme hareketi 
yapmaktadır. Talaşlı işleme operasyonlarının kalitesi işlem sonunda elde edilen yüzey kalitesi kriterine göre 
değerlendirilmektedir. İkinci dönel eksenli taşlama operasyonu da kendi alanında geliştirilmiş yeni bir yöntem 
olduğundan, yüzey kalitesine etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, yüzey pürüzlülüğü (Ra) 
üzerine seçilen taşlama parametrelerinin etkisinin ve etki değerlerinin belirlenmesi araştırmacılar için önemli 
bir konudur. Bu çalışmada GMASRA metodunda Ra üzerine taşlama parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu nedenle 5 farklı taşlama taşı cinsi, 3 farklı talaş derinliği, 2 farklı yanal kayma miktarı ve 
3 farklı fener mili devri seçilmiştir. Tüm bu parametrelere göre elde edilen Ra değerleri ölçülmüştür. Deney 
sonuçlarından, tahmini Ra modeli için regresyon modeli elde edilmiştir ve yapılan ANOVA analizi ile de her 
parametrenin model üzerindeki etkinliği ölçülmüştür. Bu çalışmada yüksek bir güvenilirlik katsayısı (%92,7) 
elde edilmiş ve fener mili devir sayısı, talaş derinliği, yanal kayma miktarı ve talaş derinliğinin elde edilen 
model üzerindeki etki değeri sırasıyla hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışmada seçilen her bir parametrenin yüzey 
kalitesine etkileri, ANOVA ve GMASRA analiz metotları yardımıyla deneysel çalışma yapılmadan da yaklaşık 
olarak tahmin edilebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taşlama, Yüzey Pürüzlülüğü, Regresyon Analizi 
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DİKDÖRTGEN KESİTLİ KONSOL KİRİŞLERİN YANAL BURULMALI BURKULMA 
DAVRANIŞINA MALZEME HETEROJENLİĞİNİN ETKİSİ

Onur Cafer KURT, Zihni ZERİN, Ferruh TURAN

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, homojen olmayan (heterojen) malzemeden meydana gelen dikdörtgen kesitli konsol kiriş-
lerin yanal burulmalı burkulma davranışı incelenmektedir. Dikdörtgen kesitli konsol kirişi meydana getiren 
malzemenin mekanik özelliklerini temsil eden elastisite ve kayma modüllerinin kiriş yüksekliği doğrultusunda 
kuadratik fonksiyon dağılımına göre değiştiği ve kiriş uzunluğu boyunca sabit olduğu varsayılmaktadır. Ser-
best ucundan tekil bir kuvvet yardımıyla yüklenen konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü için 
analitik ifadeler, eğilme ve burulma moment ifadelerinin elde edilmesiyle birlikte kesitin burulması sonucu 
oluşacak yeni eksen takımına iz düşürülmesiyle ve temel kiriş denklemlerine heterojen malzeme özelliklerinin 
ilave edilmesiyle oluşturulmaktadır. Elde edilen diferansiyel denklemlerin Galerkin Yöntemi ile çözülmesiyle 
konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik yükü değerleri elde edilmektedir. Elde edilen analitik ifadenin 
doğruluğunu teyit etmek için literatürdeki uygun bir analitik ifadeyle kıyaslamalar yapılmaktadır. Son olarak, 
serbest ucundan tekil bir kuvvet yardımıyla yüklenmiş dikdörtgen kesitli konsol kirişin yanal burulmalı bur-
kulma kritik yüküne heterojenliğin, çeşitli heterojenlik katsayılarının, uzunluk/en ve yükseklik/en gibi geomet-
rik oranların etkileri araştırılmaktadır. Sonuç olarak, incelenen konsol kirişin yanal burulmalı burkulma kritik 
yükü değerinin h/b oranının artışına bağlı olarak artttığı, ℓ/b oranının artışına bağlı olarak azaldığı, kritik yüke 
heterojenliğin yaklaşık olarak %8-11 mertebesinde etkisinin olduğu, heterojenliğin etkisinin h/b oranının artı-
şına bağlı olarak arttığı, ℓ/b oranının artışından bağımsız olduğu ve µ heterojenlik katsayısının artışıyla arttığı 
ve kritik yük değerini yaklaşık olarak %2-11 mertebesinde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yanal Burulmalı Burkulma, Heterojen Malzeme, Kritik Yük, Konsol Kiriş 
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YOL KAPLAMA UYGULAMALARINDA ALTIGEN BİÇİMLİ MİKRO ÇELİK FİBER 
DONATILARIN KULLANIMI

Onur ŞAHİN, Yurdakul AYGÖRMEZ

Türkiye

Öz: Günümüzde artan insan sayısına bağlı yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması ve bu yerleşim yerlerine 
ulaşım ihtiyacının artması yeni yol projelerinin sayısını arttırmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte yol kapla-
malarında kullanılan bitümlü karışımların performanslarında belirgin bir iyileşme gözlemlenmektedir. Ancak 
yol kaplamalarının sürdürülebilirliği, kullanım ömrünün arttırılması, dayanabileceği yük değerlerinin yüksel-
tilmesi ve sürekli yük altındaki kalıcı deformasyonlarının önlenmesi ihtiyacı, yeni metotların denenmesini ve 
araştırılmaların devam etmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle, Türkiye gibi mevsimler geçişlerin sert olduğu 
ve sıcaklık farklarının yüksek olduğu bölgelerde yol kaplamalarının sürdürülebilirliği ekonomik ve sosyal 
açıdan büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle yol kaplamalarının geliştirilmesi ve mevsim koşulları ile 
maruz kaldıkları yüklere uygun istikrarlı hale getirilmesi için farklı uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir. 
Standart yol uygulamaları ne yazık ki her bölgede aynı başarılı performansı gösterememektedir. Bir başka 
deyişler yerel koşullara bağlı olarak asfalt tipi önerilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, yol 
kaplamalarında uygulanmak üzere hazırlanan bitümlü karışımların içerisine ASTM A820/A820M – 04, Tip 1 
soğuk çekmeli mikro çelik fiber eklenecektir. Eklenen mikro çelikler 3 mm kenar uzunluklu düzgün altıgen 
şeklinde uygulanacaktır. Kontrol grubu olarak aynı karışımların mikro çelik fiber donatı eklenmemiş örnekle-
riyle performans kıyaslama yapılacaktır. Bunun için sıcak (bitümlü sıcak karışım) ve soğuk (sıvı petrol asfalt) 
kaplamalardaki performansları ölçülerek ve mikro çelik telin kullanımı hakkında sonuçlar temin edilecektir. 
Donatılı karışımların ideal uygulama kalınlığı aşınmaya bağlı olarak doygun yaşlandırma çekme sağlamlık 
(SATS) testi ile test edilecek, daha sonra maliyet karşılaştırılması yapılacaktır. Ayrıca donatılı karışımların 
viskozite testleri yapılarak kaplama uygulamalarında karşılaşılacak sorunlar tespit edilecektir. Uygulanması 
planlanan bölge koşulları göz önüne alınarak performans ölçütleri belirlenecek ve buna bağlı olarak bir değer-
leme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bitüm, Asfalt, Çelik Donatı, Kaplama 
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BETONARME DONATISININ ADERANS YORULMASINA BETON MUKAVEMETİNİN ETKİSİ

Orhan DOĞAN, Özcan KOÇ, Melek AKGÜL

Türkiye

Öz: Betonun diğer metaller yerine çelik ile donatılandırılmasının sebebi bu iki malzemenin ısıl genleşme 
katsayılarının yaklaşık eşit olması nedeniyle aralarında sonsuz bir aderans gerçekleştirmesidir. Betonarme 
elemanlarda beton ve çeliğin birbirleriyle uyum içinde çalışması ve bu iki malzemenin birbirlerine yekpare 
davranacak şekilde bağlanması, betonun donatı çubuklarına servis ömrü boyunca kenetlenmesiyle mümkün 
olur. Söz konusu kenetlenme beton dayanımın düşüklüğü veya yetersiz fiziksel ve mekanik aderans nedeniyle 
gerektiği şekilde sağlanamazsa veya korozyon ve tekrarlı yükler gibi dış etkenler nedeniyle servis ömrü içeri-
sinde kaybolursa, donatı beton içinde kayar. Bu kayma sonucu donatıdaki gerilme sıfıra iner, donatı yokmuş 
gibi davranış ortaya çıkar. Bu çalışmada değişken beton mukavemetleri için deprem gibi tekrarlanan yük-
ler altında nervürlü donatı aderansında yorulma olup olmadığı ve beton mukavemetinin bu yorulmaya etkisi 
araştırılmıştır. Öncelikle bu çalışmadaki çekme-çıkarma deneyine özel bir çelik çekme kalıbı tasarlanmıştır. 
Yapılan deneysel araştırmada farklı dayanım sınıfındaki 8 prizmatik beton numune seti için altlı gruplar halin-
de toplam 48 adet numune statik ve dinamik çekme deneylerine tabi tutulmuştur. Beton karışımlarının basınç 
dayanımlarını belirlemek için her beton seti için üçer adet olmak üzere toplam 24 adet 150x150x150 mm 
küp numune kullanılmıştır. Deney sonuçlarına göre, tekrarlanan yükler altında betonarme donatı adreansında 
yorulma olduğunu fakat bu yorulmanın beton mukavemetinin artmasıyla azaldığı görülmüştür. Beton basınç 
dayanımına bağlı maksimum sıyrılma yükü arasındaki ilişkiyi belirlemek için doğrusal olmayan regresyon 
modeli kullanılarak, statik ve dinamik yükler için iki farklı denklem elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tekrarlanan Yükleme, Beton, Nervürlü Betonarme Demiri, Aderansta yorulma, Beton 
Mukavemeti
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MODELLING AND SIMULATION OF ORGANIC SOLAR CELLS BASED ON PEDOT:PSS 
(OSC1), PDTS: DTFFBT (OSC2) AND P3HT (OSC3) AS ACTIVE LAYER

Osman ÇİÇEK, Ahmed Ali AREEBI ALARABI

Turkey

Abstract: Organic solar cells as an alternative to inorganic solar cells are the devices that absorb the Sunlight 
with an active polymer layer and, directly convert into electrical energy. Organic/polymers that have unique 
design possibilities such as the coating on large surfaces, low fabrication cost, flexible, easy to produce, etc. in-
vestigate as an active polymer layer and promise in solar cell production. In this study, the modelling and simu-
lation of organic solar cells with PEDOT:pss (OSC1), PDTS: DTffBT (OSC2) and P3HT (OSC3) as active la-
yer are presented in order to investigate the effects of the layer thicknesses on the power conversion efficiency. 
Experimentally, the electrical and optical parameters by using the GPVDM software program are calculated 
and analysed. The electronic parameters such as the open-circuit voltage (Voc), the short-circuit current (Isc), 
the maximum power (Pmax), the fill-factor (FF), the power conversion efficiencies (PCE), etc. are obtained for 
each organic solar cells. Additionally, the layer thicknesses of the PEDOT:pss (OSC1), PDTS: DTffBT (OSC2) 
and P3HT (OSC3) for each organic solar cells are changed from to 100μm to 100nm and then, the results are 
compared with each other. The simulation results indicate that the power conversion efficiencies for the OSC1, 
OSC2, OSC3 are 16.22%, 17.49% and 7.10% for the optimised layer thickness i.e. 100μ, respectively. 

Keywords: GPVDM Software Program, Organic Solar Cells, Power Conversion Efficiency, PEDOT:pss, 
PDTS: DTffBT, P3HT, Layer Thickness
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ISI ENERJİSININ ELDE EDILDIĞI PIŞIRICI SISTEMLERIN MEKANIK AÇIDAN 
OPTIMIZASYONU VE GELIŞTIRILMESI

Osman UZUN

Türkiye

Öz: Bu çalışmada, ankastre ocağın düşme durumuna bağlı oluşacak mekanik hasarın durumunun sonlu ele-
manlar yöntemi ile bilgisayar ortamında modellenerek simule edilmesi, hesaplanması ve ayrıca paketleme 
elemanlarının üzerinde yapılacak tasarım alternatifleri ile ilgili mekanik hasarın minimilize edilmesi üzerine 
çalışılmıştır. Mekanik, malzeme, elektrik ve elektronik mühendisliğinin kordineli olarak çalışması sonucu üre-
tilen ankastre ocakların düşme ve yol testlerinin yapılması, ocağın üretiminden son kullanıcıya kadar üzerinde 
yaşanabilecek hasarlar hakkında bilgi edinilmesi açısından çok önemlidir. Drop test verileri ile tasarımın doğ-
ruluğu, kullanılacak malzemenin seçiminin yapılmasında ve paketlemenin doğru yapıldığının belirlenmesine 
olanak sağlar. Drop test öncesinde bu testin bilgisayar ortamında simüle edilmesi ise drop test yapılmadan 
önce ocağın tasarımı, tasarımında kullanılan malzeme ve paketleme parçalarının kalıp çıktılarından önce yol 
göstermesi, kalıp tadilatlarının önlenmesi ve testin defalarca yapılarak çıkacak fazla hurda ürünlerin önüne 
geçerek kaynakların doğru kullanılması adına son derece önemlidir. Drop test sırasında oluşabilecek mekanik 
hasarların ve deformasyonların incelenmesi için ankastre ocağın karmaşık yapısı basitleştirlierek modellenmiş 
ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada TEKA Group firmasında üretilen Radial Hi-Light ısıtıcılı an-
kastre ocağın (VTC ocak) sonlu elemanlar analizi ile TEKA firmasında Ar-Ge ve kalite Labratularında final 
ürünün düşme testi incelenmiş ve sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür. Test edilen ürün hem firma, 
hemde piyasada örnekleri düşünüldüğünde 65cm ocak boyutu ile yeni bir üründür. Bu yenilikçi üründe yaılan 
çalışmalarda çözümü bulunan tasarım problemlerinde ocağın estetiğini değiştirecek bir değişklik müşteri tara-
fından red edilmiştir. Bu yüzden yaşanan kırılma probleminde ocak köşe radiusları değiştirilememiştir. Ocak 
tasarımı sabit tutularak, ambalaj tasarımı değiştirilmiştir. Tasarımlar üzerinde yapılan revizyonlar ile düşme 
testleri tekrarlanmış ve optimum tasarım elde edilmiştir. Ayrıca parçalar üzerinde malzeme yoğunlukları ve 
tasarımı değiştirilerek parçanın darbe dayanımı hakkında bilgi edinilmiştir. Zamana bağlı düşme analizinde 
explisit(Açık) sonlu elemanlar çözüm yöntemi kullanılmıştır. Parçanın modellenmesi için Solidworks 2019 
sürümü, sonlu elemanlar çözücü olarak da ANSYS/LSDYNA yazılımı kullanılmıştır. Sonuçlarda strafor et 
kalınlığı artırılmış ve köşelerden gelecek darbelerin minmilize etmek için tasarlanan Tas_Altr_4 tasarımının 
daha emniyetli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ankastre VTC ocak, drop test, sonlu elemanlar analiz 
metodu, ANSYS Eorkbench, LSDYNA, dinamik analiz 

Anahtar Kelimeler: Ankastre VTC Ocak, Drop Test, Sonlu Elemanlar Analiz Metodu, ANSYS Eorkbench, 
LSDYNA, Dinamik Analiz 
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA İNCE AGREGA İLE YÜKSEK FIRIN 
CÜRUFUNUN BELLİ ORANLARDA İKAME ETTİRİLMESİYLE ELDE EDİLEN BETONLARIN 

MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Recep ÜNLÜ, Adnan ÖNER, Onur ÖZTÜRK

Türkiye

Öz: Yüksek Fırın Cürufu (YFC); demir ve çelik üretimi yapan fabrikaların üretimi sonrasında atık/yan ürün 
olarak açığa çıkan bir malzemedir. Bu malzeme öğütülmesi sonucu mikronlu dane boyutuyla silisli ve ali-
münlü yapısı sayesinde inşaat sektöründe genel olarak çimento ile ikame ettirilerek kullanılmaktadır. Ancak 
bu çalışmada; çağımızda en çok kullanılan doğal kaynaklardan biri olan agrega ile YFC belli oranlarda ikame 
ettirilmesi ile elde edilen Kendiliğinden Yerleşen Betonlar’ ın (KYB) mekanik ve fiziksel özelliklerindeki 
değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. KYB elde etmek için hazırladığımız karışımlarda çimento miktarını 
sabit tutarak ince agrega miktarının %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında kırma kum yüksek fırın 
cürufuyla ikame ettirilerek deney numuneleri hazırlanmıştır. Bu numunelere ek olarak yüksek fırın cürufu ila-
ve edilmeyen referans numunesiyle birlikte 7 farklı karışım elde edilmiştir. KYB ’lerde Cem I 42,5 R portland 
çimentosu, hiper akışkanlaştırıcı katkı (HA), doğal kum, kırma kum ve kırma taş kullanılmıştır. Hazırlanan 
betonlarda taze beton deneyi olarak T50 süresi ve yayılma deneyleri (slump deneyi) yapılmıştır. Ardından si-
lindir, prizma ve aşınma deneyi için küp kalıplara beton dökülerek numuneler elde edilmiştir. Numuneler kür 
ortamında bekledikten sonra 7 ve 28 günlük basınç, yarmada çekme, eğilme dayanımı ve 28 günlük aşınma 
deneyleri yapılmıştır. YFC içermeyen kontrol numunesi referans alınarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Sonuçlara göre YFC ile ince agrega (kırma kum) ikame ettirildiğinde basınç dayanımında olumlu sonuçlar 
verdiği, aşınma direncin de ise referans numuneye göre yakın seviyede sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, Yüksek Fırın Cürufu, İnce Agrega, Aşınma Deneyi 
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KOCAELİ İLİ’NDE DİZEL VE DOĞAL GAZ MOTORU İLE ÇALIŞAN MİNİBÜS VE 
OTOBÜSLERİN EMİSYON ENVANTERİ 

Sabri Berk RECEPOĞLU, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

Türkiye

Öz: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları verilerine göre, Temmuz 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu 
otobüs oluşturmaktadır ve her geçen yıl bu sayı giderek artmaktadır. Sayının artması beraberinde taşıt kaynak-
lı oluşan emisyon miktarının da artmasına ve kirliliğe neden olmaktadır, ancak bu tek başına etken değildir. 
Motorlu taşıtların egzozundan açığa çıkan kirletici konsantrasyonu, trafik yoğunluğu ve sıkışıklığı, dur kalk 
sıklığı, yakıt tipi, araç yaşı ve atmosferik şartlar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu çalışmada, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile minibüslerinden kaynaklanan emis-
yonların envanterlenmesi amaçlanmıştır. İl’de 2057 adet dizel, 196 adet doğal gaz ile çalışan otobüs ve mini-
büs bulunmaktadır. Envanterlemede taşıtların yakıt sarfiyatları, teknik özellikleri ve seyir halindeyken doluluk 
oranları dikkate alınmış ve hesaplamalar Kocaeli İlçeleri olan Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, 
Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez için ayrı ayrı yapılmıştır. Emisyon envanteri 
için kullanılan metot IPCC Tier yaklaşımı olup, değerlendirilen emisyonlar; partiküler madde (PM10), karbon 
monoksit (CO), azot oksit (NOX), metan (CH4) ve metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC)’dir. Yapılan 
envanter çalışması ile; ilçelerdeki toplu taşıma araçlarının yol güzergahları ve sefer sayılarına bağlı olarak 
ortalama yakıt sarfiyatları belirlenmiş, toplu taşıtlardan kaynaklanan emisyon miktarlarının yakıt tipine ve 
ilçelere göre yüzdelik dilimleri çıkarılmıştır. Emisyon envanteri sonucuna dayanarak yakıt tipinin avantaj ve 
dezavantajı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, Belediye ve Özel Halk Otobüsleri, Kocaeli. 
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TİCN KAPLAMALARIN YAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TA’NIN ETKİSİ

Sedat ÇAVLAN, Özlem BARAN, Ayşenur KELEŞ, İhsan EFEOĞLU

Türkiye

Öz: İnce sert kaplamalar, mekanik parçaların ve takımların ömrünü artırmak için yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Bu kaplamaların yapısal ve mekanik özellikleri, kullanım ömrü üzerindeki en etkili faktörlerdir. Nitrür 
kaplamalar, üstün mekanik ve tribolojik özellikleri sebebiyle yaygın bir şekilde takım çeliklerine uygulan-
maktadır. Özellikle geçiş metal nitrürlerinden olan, TiCN kaplamalar, yüksek sertlik ve iyi tokluk gibi olumlu 
özellikleri sergilemeleri nedeniyle takım ömrünü artırmak için takım çeliklerinde kullanılır. Bu nedenle, bu 
çalışmada, Ta ilave edilmiş TiCN kaplamalar, H13 takım çeliğinin ömrünü artırmak için kapalı alan dengesiz 
magnetron sıçratma (CFUBMS) sistemi ile kaplanmıştır. Bu sistemde bir Ta, bir Ti ve iki C hedef kullanıl-
mıştır. Ar, N2 ve C2H2 gaz oranları sırasıyla 20 sccm, 5 sccm ve 5 sccm’de tutulmuştur. Ta, TiCN’yi ilave 
edilmeden önce; yapışmayı arttırmak için H13 takım çeliği üzerine Ti:TiN aratabaka büyütülmüştür. Proseste, 
Ta hedef akımı 0A, 3A ve 6A olarak değiştirilmiştir. Kaplamaların yapısal özellikleri SEM, XRD ve XPS ile 
belirlenmiştir. Kaplamaların mekanik özellikleri ise nanoindentasyon testi ile elde edilmiştir. TiCN filmlerde 
Ta elementinin eklenmesi ile filmlerin kalınlığında artma gözlemlenmiştir. Kaplama anında Ta hedef akımının 
artması kaplama oranının artmasına sebep olmuştur. Artan Ta akımı ile TiCN filmlerde C-C (sp3) miktarı art-
mıştır. Artan sp3 miktarı ile filmlerin sertliğinde artma meydana gelmiştir. Sonuçlar artan Ta miktarının, TiCN 
kaplamaların mekanik özelliklerini geliştirdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: CFUBMS, Ta, TiCN, XPS, Sertlik 
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ENDÜSTRİYEL DEPOLARDA AYDINLATMA VE VERİMLİLİK ARTIRICI ÖNLEMLER: 
ÖRNEK BİR VAKA ANALİZİ

Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ, Engin AYÇİÇEK, Seda ÖZTÜRK

Türkiye

Öz: Bu çalışmada endüstriyel depolarda toplam tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’ini oluşturan ay-
dınlatma sistemine ait enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirildiği bir vaka analizi su-
nulmaktadır. Özellikle sirkülasyonun ve elleçleme operasyonlarının yoğun olduğu endüstriyel depolarda iş 
güvenliği ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, verimli aydınlatma çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çe-
şitli test metotlarının uygulanması ve alınan sonuçlara göre aydınlatma tasarımının yapılması amaçlanmıştır. 
Tasarım yapılırken iki ana başlık kurgulanmış, birinci kısımda floresan aydınlatma ve LED aydınlatmanın 
maliyet ve teknik açıdan kıyaslaması, ikinci kısımda ise LED aydınlatma seçimi sonrası yapılan diğer tasarruf 
önlemleri ve hesaplama faktörleri incelenmiştir. 4 katlı 80000m2’lik endüstriyel deponun bilgisayar ortamında 
modellenmesi sonucunda endüstriyel depoda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve tasarruf edilen elektrik 
enerjisi değerleri aktarılmış; enerji verimliliği, verimli aydınlatma, aydınlatmada enerji tasarrufu, geri dönüş 
süreleri ve maliyet analizleri bakımından Floresan ve LED aydınlatma karşılaştırılması yapılmıştır. Kızıl ötesi 
varlık sensörleri ile raf aralarında enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaya çalışılmış, personelin elinde 
sepet veya araç ile koridora girmesi durumunda da algılamanın gerçekleşebilmesi için algılama alanı dar fakat 
uzun olan sensörler tercih edilmiştir. Ayrıca çalışma; depo raflarının dolu ve boş olma durumuna göre yansıma 
faktörünün aydınlatma hesabı üzerindeki etkilerini hesap edilen değerler ve gerçek yerleşim değerlerine göre 
kıyaslamak suretiyle, endüstriyel depolarda dikkat edilecek unsurlar hakkında bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Yansıma Faktörü, Kompakt Floresan, LED Aydınlatma
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CUMALIKIZIK’DA GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN AVLULARINDA GÖRÜLEN 
DEĞİŞİMLER 

Selvinaz Gülçin BOZKURT

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı; 700 yıllık tarihi ile günümüze olabildiğince korunarak gelen Cumalıkızık’da gele-
neksel ahşap konutların avlularında meydana gelen bozulmaları tespit etmek ve mümkün olduğunca bu bo-
zulmaların önlenmesini sağlamak ve koruma sürecine ışık tutmaktır. Bursa’nın 10 km doğusunda yer alan 
Cumalıkızık Köyü, geleneksel yaşam şekli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, organik sokak dokusu ve özgün 
sivil mimari örneği olan geleneksel konutları ile hem ulusal, hem de uluslararası alanda kültürel miras olarak 
önem taşıyan bir yerleşim yeridir. Ancak bu konutların günümüzde önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tut-
muş olması ve kalanların da turizm amaçlı olarak kullanılmaları bu yapıların giderek özgün niteliklerini kay-
betmelerine neden olmaktadır. Geçmişten günümüze, önemli bir kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel 
ahşap konutlar ve bu ahşap konutların dışa açılan mekanları olan avlular fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan 
kaynaklı nedenlerle gün geçtikçe bozulmaya uğramaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında Cumalıkızık 
örnek alan olarak seçilmiş ve alanda yer alan geleneksel konutların avlularındaki bozulmalar incelenmiştir. 
Çalışmada ilk olarak geleneksel ahşap konutlar ve avlularının özellikleri incelenmiş ve alana gidilerek gözlem 
ve incelemeler yapılmıştır. Sonuçta alandaki geleneksel yapıdaki konut avlularının genellikle kafe, restoran ve 
satış yeri gibi kullanımlara yönelik olarak düzenlendiği ve özgün niteliklerini kaybettikleri tespit edilmiş ve bu 
yapıların korunarak, gelecek nesillere aktarılması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık, Geleneksel Ahşap Evler, Avlu, Bozulma 
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FARKLI SICAKLIKLARDAKİ SU KÜRÜNÜN HARÇ NUMUNELERİNE ETKİSİ

Sema YILDIRIM, Salih Taner YILDIRIM

Türkiye

Öz: Kürleme sıcaklığının çimento esaslı malzemelerin taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerini önemli ölçüde 
etkilediği bilinmektedir. Özellikle çimentonun erken dönemde sıcak su ile kürlenmesinde çimento hidratasyo-
nu artar ve daha hızlı dayanım kazanmasına neden olur. Çok yüksek sıcaklıklarda kürlenmesi de harç iç yapı-
sında tahribat meydana getirir ve harç dayanımının düşmesine neden olur. Bu yüzden uygun kürleme sıcaklığı 
harcın fiziksel, mekanik ve durabilite özellikleri açısından ciddi önem taşımaktadır. Yapılan çalışmanın amacı; 
sıcak su kürünün, çimentolu harcın bazı dayanım ve durabilite özelliklerine etkisini incelemektir. Bu kapsam-
da yapılan deneysel çalışmalarda; sabit su/çimento oranı ve çimento miktarı kullanılarak eğilme dayanımı ve 
basınç dayanımı ile kılcal su emme için 40x40x160 mm ve rötre için 25x25x285 mm boyutlarında harç numu-
neleri üretilmiştir. Üretilen harç numuneleri 30°C, 60°C ve 90°C olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta ve 3 saat, 6 
saat ve 24 saat olmak üzere 3 farklı süre ile ısı ayarlı kür havuzlarında bekletilmiştir. Kürleme işlemi sona eren 
numunelere mekanik olarak eğilme dayanımı ve basınç dayanımı, durabilite için ise kılcal su emme ve rötre 
testleri yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarına göre; sıcak su kürü özellikle 60°C’lik sıcaklıkta dayanımları 
nispeten olumlu etkilemektedir. Harç numunelerinde kürleme sıcaklığı arttıkça kılcal su emme miktarında da 
artış görülmüştür. Diğer yandan kürleme sıcaklığı arttıkça büzülme miktarı da azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dayanım, Durabilite, Harç Numuneleri, Kür Süresi, Sıcak Su Kürü 
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POLYPROPYLENE AND WOOD SAWDUST-FILLED POLYPROPYLENE MATERIAL TENSILE 
TEST AND ELONGATION TEST EXPERIMENT APPLICATION WHICH ARE USED IN 

VEHICLES

Senai YALÇINKAYA, Alper ÖNER

Turkey

 -Abstract: In some of industries plastic sheets is not suitable to use due to their stability, tissue, surface coa-
ting, formability and so on. In this circumstances the sheet is produced by wood-sawdust filled polypropylene 
material solves this kind of problems. It is mainly used in automotive industry. It is totally recyclable, green 
and safe. Besides of other properties tensile strength and elongation under force are very important features. 
By using this results decision is developed to use which material. In this study, tensile strength and elongation 
tests of polypropylene material and wood-sawdust filled polypropylene in single layer and double layers were 
performed in the laboratory of H.P. Pelzer Pimsa Company, which produces automotive parts. Target of this 
study is to get an experimental result for proper material selection in terms of tensile forces. At the same time 
by learning the elongation of these materials in the face of this type of forces to create information about the 
extent to which the differences will be. Four of each material were tested and the test result, which shows the 
value of the median, is presented visually and used in the table. Comparisons were made. As a result of the 
study, it was found that polypropylene material has tensile strength three times more than compared to wood 
sawdust-filled polypropylene material filled with wood sawdust. It has been observed that the wood sawdust-
filled polypropylene material is approximately half-lengthen compared to the polypropylene material. 

Keywords: Tensile Test, Elongation Test, Vehicle Industries, Polypropylene Plastic, Wood Sawdust-Filled 
Polypropylene Plastic 
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KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES KONSANTRASYON 
FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Senai YALÇINKAYA, Ezgi DOĞAN, Memduh KURTULMUŞ

Türkiye

Öz: Yanma olukları, ana metalde doğrudan kaynak metalin kenarları boyunca bir oluk gibi görünen bir kaynak 
hatasıdır. Kaynatılan gerecin türü, ortamdan kaynaklanan çalışma şartları, parça kalınlığı, kaynak parametrele-
ri ve tasarımdan kaynaklanan bağlantının şekline bağlı olarak kaynak işleminden önce ya da sonra herhangi bir 
ısıl işlem uygulanıp uygulanmayacağı konularında gerekli olan çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Operasyonda 
uygun olmayan kaynak parametreleri kullanılıyorsa, dolgu ve alın kaynaklarında kaçınılmazdır. Kaynakta 
gerilme yığılması üreten ve kaynağın mukavemetini düşüren bir süreksizliktir. Bir yanma oluğunun gerilme 
yığılma faktörünü etkileyen ana unsurlar, dolgu metalinin ana metal ile açısı, yanma oluğu genişliği, yanma 
oluğu derinliği ve yanma oluğu kök yarı çapıdır. Bu çalışmada 20 mm kalınlığındaki çelik plakalar toz altı ark 
kaynağı işlemi ile kaynaklanmıştır. Kaynak işleminden önce, test plakası boyuna taşlanarak tek bir eğim kay-
nak ağız açısı elde edildi. İki plaka bir geçişle kaynaklanmıştır. Kaynak yapıldıktan sonra kaynak radyografik 
NDT işlemi ile test edildi. Kusursuz bir kaynak elde edildi. Daha sonra standart çekme test numuneleri kaynak 
işleminden geçirildi. Isıdan etkilenen bölgede, her çekme testi numunesinde kaynak metal sınırına bitişik bir 
suni oluk açılmıştır. Her oluk bir orijinal yanma oluğuna benzemektedir. Deneysel çalışmada numunelerinde 
Uzunluk, kök yarıçapı ve olukların derinliği değişmiştir. Daha sonra numuneler sırası ile çekme test cihazında 
kırıldı. Test sonuçlarından, her oluğun statik stres konsantrasyon faktörü hesaplandı. Hesaplanan bu statik stres 
konsantrasyon faktörleri karşılaştırıldı. Deneysel çalışma sonucunda Oluk geometrisinin stres konsantrasyon 
faktörleri üzerindeki etkileri incelenerek belirlenmiş oldu. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Yanma Oluğu, Statik Stres, Konsantrasyon Faktörü, Yanma Oluğu Geometrisi
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ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Senai YALÇINKAYA, Ezgi DOĞAN, Menduh KURTULMUŞ

Türkiye

Öz: Korozyon metallerin çevresi ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu metalik özel-
liklerini kaybetmesi olayıdır. Metaller doğada genellikle oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunur. Bu bile-
şikler metallerin en stabil halidir. Metaller bu bileşikler halinde iken serbest enerjileri en düşük durumdadır. 
Mineraller metalürjik fırınlarda enerji harcanarak metal haline dönüştürülür. Ancak metaller üretilirken almış 
oldukları bu enerjiyi geri vererek kendiliğinden doğada bulundukları hale dönmek eğilimindedir. Metallerin, 
elektrokimyasal süreçlerin etkisiyle aşınarak yenmesi metalik korozyon olarak tanımlanır. Metallerin, elekt-
rokimyasal süreçler sonucunda yükseltgenmeleriyle metal oksitler veya başka metal tuzları oluşur. Eşanjör, 
herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine 
karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. Buhar, kızgın yağ veya kaynar su 
gibi daha sıcak bir akışkan vasıtasıyla kalorifer sistemi için 70 ºC - 90 ºC sıcak su üreten eşanjörlerdir. Her 
iki tarafta bulunan akışkanlar korozif olmadıklarından gövde ve boruları siyah malzemeden imal edilir. Isıtıcı 
akışkanın kızgın yağ olması halinde çelik çekme borular, buhar ve kaynar su olması halinde dikişli siyah boru-
lar kullanılır. Kalorifer eşanjörleri, genel olarak U borulu yatay perdeli tipte dizayn ve imal edilmekle birlikte, 
dizayn şartlarının gerektirdiği durumlarda düz borulu veya dikey perdeli olarak da dizayn ve imal edilebilirler. 
Ani ısı değişimi, cebri ısı taşınımı gibi sebepler ile malzemede birleşme yerlerinde meydana gelen gerilme 
ve genleşmeye bağlı olarak mikroyapıda oluşan çatlaklar büyüyerek deformasyonlara sebep olmaktadır. Bu 
çatlakların ortadan kaldırılması için hasarlı bölge çatlaktan temizlenip orbital tig kaynak makinesi pozisyona 
getirilerek TIG kaynağı otomasyon ile uygulanmış ve üniform, hızlı ve hatasız çözüme ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Aşınma, Eşanjör, Cebri Isı Taşınımı, TIG Kaynağı 
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IMPROVING MECHANICAL PROPERTIES WITH THERMOMECHANIC PROCESS

Serdar Osman YILMAZ, Bekir PERÇİN, Hüseyincan EKER, Muzaffer TÜRKOĞLU, Hüseyin MERİÇ

Turkey

Abstract: Mechanical properties of engineering materials depend mainly on its microstructure and compositi-
on. Transformation of microstructure by imposing thermomechanical process is one of the way of modifying 
mechanical properties. Thermomechanical techniques are used to obtain optimized grains in the microstruc-
ture which can improve the material properties. Cold rolled bulk material having deformed grains exhibit 
higher strength but limited ductility with respect to coarse grained material. Hence, strained microstructure 
has not been much successful in attaining both, high strength and ductility. During thermomechanical process 
microcracks/voids generate under the influence of stress. It is thought that defect healing during plastic flow 
improve ductility of the processed material. Thermomechanical treatment generates a large fraction of twins 
in low stacking fault energy materials, which leads to enhanced mechanical properties. A lot of works have 
been performed to investigate thermomechanical processed materials and on their microstructural and mecha-
nical properties. However, a detailed systematic study on the consequences on microstructural and mechanical 
inhomogeneity on thermomechanical processed material is still lacking. The influence of thermo-mechanical 
processes on the gain size of CuZn10 alloy were investigated. The deformation microstructures of thermo-
mecahnical treated samples were revealed by optical microscope observations. Additionally, the influence of 
grain size on the mechanical properties were examined by tensile tests. It was seen that the deformed microst-
ructures have significant effects on the grain size optimization. The tensile ductility of the thermomechanical 
trerated CuZn10 alloy were also improved which is thought to be due to increased deformation uniformity and 
a higher resistance to crack propagation. 

Anahtar Kelimeler: Copper, CuZn10, Thermomechanic, Rolling, Heat Treatment 
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KOMPOZİT DÖŞEMELERDE GEÇİCİ DESTEKLERİN KONUMLANDIRILMASI

Seren AKTAŞ, Fuad OKAY, Şevket ÖZDEN

Türkiye

Öz: Kompozit döşemeler, çelik yapılarda trapez sac üzerine donatılı beton dökülmesiyle oluşturulan sistemler-
dir ve desteksiz 3-4 m açıklığı geçme imkanı tanırlar. Adı geçen döşemeler, döşeme sacı, beton, hasır donatı, 
çiviler ve uygulama esnasında kullanılan geçici desteklerden oluşurlar. 1960’lardan günümüze tasarımlarında-
ki gelişmelere bakarsak, akma dayanımı 220N/mm2 yerine 350N/mm2 olan çelik kullanılmaya başlanmıştır. 
Ayrıca önceden 6-7,5m açıklık geçilirken, günümüzde 9-12m geçilmektedir. Gelişen teknolojiyle yaygınlaşan 
hafif betonla %25 ağırlık tasarrufu sağlanırken daha ince döşemeler üretilmiştir. Ayrıca tasarım yapılırken, da-
yanım bazlı tasarımdan açıklık ve derinlik parametreleri ile; kullanılabilirlik bazlı tasarımdan da sehim dikkate 
alınmaktadır. Uygulamada kullanılan geçici desteklerin konumlandırılması, imalat hatta dayanım kazanma 
sürecinin önemli parçası olmasına rağmen yeterli mühendislik çalışmalarının olmamasından dolayı, tecrübe-
lere dayanılarak yapılmaktadır. Çalışmamızda öncelikle sacın etkin atalet momenti bulunup, bu değer ıslak ve 
kompozit faz için dayanım parametresi olarak kullanıldı. Islak faz durumunda döşeme üzerine gelecek yükler; 
trapez sac ve beton zati ağırlığı, betonun yığılma ağırlığı ve döküm işletme yükü düzgün yayılı yük olarak 
etkitildi. Elde edilen gerilme değeri, çeliğin akma dayanımın %65’inden küçük olmasıyla, sehimin de L/300’ü 
aşmamasıyla kontrol edildi. Kompozit faz durumunda elemana ölü ve hareketli yüklerle, desteklerin tepki kuv-
vetleri zıt yönlü olacak şekilde etkitildi. Kesme ve moment diyagramları çizilerek kesme açıklığı bulundu ve 
döşemenin yapışma kayması göçmesi kontrolü yapıldı. Göçme yaşanmıyorsa desteklerin güvenle sökülmesi; 
göçme durumunda ise tali kiriş şeklinde düşünülüp, yeni açıklığa göre aynı işlemlerin ve göçme kontrollerinin 
tekrarlanması uygun görüldü. Dayanımın %75’ine kadar sökülmeyen ayakların, döşeme kalınlığı ve açıklık 
parametreleri düşünülerek, doğru şekilde konumlandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit Döşemeler, Geçici Destekler, Çelik Yapılar 
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YEŞİL ALTYAPI YAKLAŞIMLARI

Serpil ÖNDER, Dinamis OBUZ

Türkiye

Öz: Günümüzde artan çevre problemleri, gittikçe azalan ve bozulan kaynaklar ile birlikte doğal dengenin ve 
biyolojik zenginliğin korunmasına yönelik yeni çözümler geliştirilmektedir. Tüm dünya ülkeleri sürdürüle-
bilirliğin sağlanması için yeni yaklaşımlar üretmeye devam etmektedir. Yeşil altyapı sistemleri bu noktada 
günümüzde başvurulan yeni, başarılı ve etkili sistemler bütünüdür. Özellikle gelişmiş ülkelerin planlama stra-
tejilerinde önemli bir yere sahiptir. Yeşil altyapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları 
gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı 
arasında bağ kurmak fikrine dayanan, gelişmekte olan bir planlama ve tasarım konseptidir. Temel amacı; 
mevcut peyzajın korunması, geliştirilmesi ve yönetimidir. Yeşil altyapı planlamada 150 yıllık geçmişe sahiptir. 
Yeşil altyapı planlaması, yerel yeşil alanları korumak, yeşil alanların çeşitliliği ve kalitesini arttırmak, stratejik 
olarak yeşil alanların birbiri ile bağlantısını kurmak ve mülkiyetine bakılmaksızın tüm yeşil alanları dikkate 
almaktır. Yeşil altyapı sistemleri ekolojik dengeyi doğal olarak korumak için tasarlanmış yapay mühendislik 
sistemleridir. Ekosistem dengesini korurken, daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için bize doğal ve yarı 
doğal alanları sağlarlar. Günümüzde evrensel ölçütler temelinde yönetilen kentlerin sürdürülebilirliğini sağ-
layan ‘yeşil altyapı’ uygulamalarının da mevzuatımızda bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; 
doğal, ekolojik süreçleri destekleyen, sürdürülebilir toplulukların sağlığını ve yaşam kalitesinin değişmez bir 
parçası, kentsel peyzaj ekolojisinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına önemli katkısı 
olan yeşil altyapı kavramının sistematik yapısı, ölçeklendirilmesi, planlanması, kentlerde uygulanabilirliği, 
avantaj ve dezavantaj gibi konuları incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Altyapı, Yeşil Altyapı Planlaması, Yeşil Altyapı Sistemleri 
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KENTSEL YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YAĞMUR BAHÇELERİ 

Serpil ÖNDER, Hatice AYDOĞDU

Türkiye

Öz: Çevre sorunlarının artmasıyla doğal kaynakların her geçen gün azalması sürdürülebilir kent kavramı gün-
deme getirmiş, peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Gelecekte 
yaşanacak en önemli sorunlardan biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalmasıyla gelişecek olan su kıtlığıdır. 
Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu bir doğal kaynak olan suyun verimli ve ekono-
mik kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı ekosistemlerin korunması ve 
bu bağlamda sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır. Buradan hareketle, yağış suları doğal su 
döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır. 
Yağış suyunun verimli olarak yönetiminin sağlanması, yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik 
ve ekolojik boyutta fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir 
konudur. Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetimiyle 
geliştirilen kentsel peyzaj tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, su çayırları, 
su tutma bahçeleri ve yağmur bahçeleri olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları bulunmaktadır. 
Çalışmanın amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak 
iklim bölgeleri için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten 
beri alternatif yöntemlerden biri olan yağmur suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri 
aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçla bildiride kentsel peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik 
yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmış, kentsel alanlarda ekolojik tasarım kapsamında kentsel yağmur 
suyu yaklaşımları ve yağmur bahçeleri incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında; kentsel sürdürülebilirlik çerçe-
vesinde yağmur bahçelerinin yeri ve önemi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Su Yönetimi, Kentsel Yağmur Suyu Yaklaşımları, Yağmur Bahçeleri 
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ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARINDA KULLANIMI: 
ULTIMAKER İLE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Seval ÖZGEL FELEK

Türkiye

Öz: Üç boyutlu (3B) yazıcılar, hızla gelişmeye devam eden ve günümüzde endüstriyel tasarım, mühendislik, 
mimarlık, askeri, medikal sektörü, biyo teknoloji, moda, gıda ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. Kul-
lanımı yaygınlaşmaya başlamadan önce sadece prototip üretiminde kullanılırken artık bilgisayar ortamında 
hazırlanmış istenilen her tür modelin yazılmasını sağlamaktadır. Yazıcıların baskı yöntemleri: Birleştirmeli 
yığma modeli (FDM), Eklemeli üretim (Poly Jet), Seçici Lazer Sinterleme (SLS), Tarayarak Işıkla Kürleme 
Tekniği (SLA), Tabakalı Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM) ve Bağlayıcı püskürtme tekniği (Binder Jet)’dir. 
Kullanılan malzemeler genel olarak ABS, PLA, Naylon ve Fiber malzemelerdir. Geleneksel yapım teknikleri 
ile karşılaştırıldığında, 3B baskı tekniğiyle çok daha karmaşık geometrik ürünlerin üretilebilmesi sağlanmakta-
dır ve bu teknoloji sınırsız uygulama olanakları sunmaktadır. İcat edildiği ilk zamanlarda hem daha pahalı hem 
de daha karmaşık bir yapıya sahipken, sadece üreticiye hitap etmekteydi. Yıllar içerisinde fiyat olarak ucuzla-
dıkça günlük yaşamda bile kullanılabilir hale gelmiştir. Araştırma kapsamında mobilya bağlantı elemanlarında 
3B yazıcıların kullanımı örnekler üzerinden incelenecektir. 3B yazıcıların bu alanda kullanımın avantajları ve 
dezavantajları ortaya konulacaktır. Ayrıca örnek bir tasarım Rhinoceros programında modellenerek Simplify 
3D programında dilimlenme işlemleri gerçekleştirilmiş ve Ultimaker marka 3B yazıcı ile PLA malzeme ile 
baskı alınması sağlanmıştır. Sonuç olarak istenilen tasarımın kalıp maliyeti olmadan daha hızlı, az maliyetli 
ve sınırsız tasarım olanağı sağladığı, böylece önerilen bağlantı elemanlarının kolayca üretilebildiği ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 3B Yazıcı, Mobilya Tasarımı, Mobilya Bağlantı Elemanları 
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YERALTI SUYU İÇİN RİSKLER, KENTSEL BAZDA ÖNEMİ 

Sevde Tuğba DURMUŞ, Ahmet ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Dünyamızdaki içilebilir tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi yeraltında bulunan 
sulardır. Özellikle 20. Yüzyılda bilinçsiz olarak kullanılan yeraltı su kaynakları alarm vermektedir. Yeraltı suyu 
miktarının yanında genelde oldukça kaliteli olan bu suların korunması, çeşitli risklerden uzak tutulması gü-
nümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önem arz etmektedir. İçme suyu olarak kullanımı yanında 
yeraltı suları büyük oranda sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Özellikle petrol türevleri, yol tuzları, çeşitli 
ağır metal içeren kimyasallar ve pestisitler başlıca yeraltı sularının kirleticileridir. Kirlilik yönünden bu riskle-
rin minimuma indirilmesi lokal halk ve ziraat için oldukça önemlidir. Yeraltı suları doğal olmayan yöntemlerle 
akiferlerden genellikle de plansız bir şekilde tüketilmektedir. Tüketiminin yanında yeraltı sularının kendilerini 
yenileyebilme miktarları oldukça düşük kalmaktadır. Kırsal kesimin yanı sıra şehir ve kent yaşamında da 
yeraltı suları önemli bir kaynak ve yönetilmesi gereken bileşendir. Bu çalışmada dünya ölçeğinin yanında 
kentsel boyutta yeraltı suyu miktar ve kalitesi yönetimsel olarak irdelenmiştir. Örnek bir şehir üzerinde yeraltı 
suyu kullanımı, seviyesi ve kalitesi analiz edilmiştir. Ülkemizde gerek zirai gerek sanayi bölgelerinde yeraltı 
sularının hem kalite hem de miktar olarak telafisi oldukça zor ve maliyetlidir. Yeraltı suyunun en az yerüstü 
doğal kaynaklara olan nehir ve göller gibi korunmaya muhtaç olduğu, gerekli tedbirlerin ve planlamaların en 
iyi yönetimsel tarzda yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı Suyu, Kirlilik, Düzey, Kalite, Sürdürülebilirlik 
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SÜRDÜRÜLEBİLIRLIK YÖNÜNDEN SU AYAK İZI VE FARKLI SEKTÖRLER İÇIN 
UYGULAMALARI 

Seve Tuğba DURMUŞ, Ahmet ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Bir 21. Yüzyıl terimi olan Su Ayak İzi doğamızın en temel yapıtaşı olan suyun sürdürülebilirlik göstergesi 
açısından çok önemli bir yere oturmuştur. İklim değişimi gibi etkenlerle suyun kullanımı ve sürdürülebilirliği 
daha bir üzerinde durulması gereken konu olmuştur. Sanal su içeriği veya gömülü su, yalnızca ürünün içe-
risindeki saklı suyu ifade eder. Bu kavram, uluslararası veya bölgeler arası görünen su akışları bağlamında 
kullanılır. Bir ülke veya bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa veya ihraç ediyorsa, suyu da sanal olarak ithal/
ihraç etmektedir. Bu da genel olarak sanal su akışı ya da ticareti olarak adlandırılır. Su ayak izi ise yalnızca su 
hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da 
gösterir. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi, çok boyutlu bir göstergedir. Su ayak izini hesaplamanın 3 temel 
bileşeni vardır. Bunlar Yeşil, mavi ve gri, su ayak izi bileşenleridir. Bunların hesaplanmasında farklı meto-
dolojiler geliştirilmiştir. Su ayak izinin olumsuz etkilerini azaltmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini 
sağlamak, su kaynaklarını kullanan tüm kesimlerin birlikte hareket etmesini gerektirir. Bireylerinde tasarruf 
ve bilinci önemli bir ihtiyaç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaklaşan olumsuz senaryoları erteleyebilmek 
ve sürdürülebilirliği sağlamak için farklı sektörlerde su ayak izi hesaplanmalıdır. Endüstride daha verimli su 
kullanımı sağlanmalı israfın önüne geçilmelidir. Evsel kullanımlarda dahi su israfını önlemek adına toplumlar 
bilinçlendirilmeli su kullanımı kontrol altına alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Su Ayak İzi, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği, Sanal Su 
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EFFECT OF WHEAT FLOUR REPLACEMENT BY DATE SEED POWDER ON FUNCTIONAL 
AND SENSORY PROPERTIES OF COOKIES 

Sibel BÖLEK

Turkey

Abstract: Demand for health-oriented bakery products with high fiber, protein content and antioxidant activity 
is increasing. Being waste products of food industry, date seeds could be used as a healthy functional food 
ingredient thanks to their rich antioxidant properties, nutrients and dietary fiber. Thanks to their long shelf-life, 
cheapness and general acceptability, biscuit is one of the most popular snack foods among all age groups in 
many countries. On the other hand, they are lacking in several nutrients including some minerals, vitamins, 
protein and fiber. In this study, biscuits enriched with roasted date seed powder. Date seed powders were incor-
porated in wheat flours at different concentration. Proximate composition, color values, total phenolic content, 
antioxidant activity, textural characteristics and sensorial properties were investigated biscuit samples enriched 
with date seed powder. L* and b values decreased significantly (p≤0.05) as the proportion of date seed powder 
increased. Addition date seed powder to the biscuit formulation significantly affected the textural properties 
of biscuit samples (p≤0.05). Hardness and fracturability increased significantly as the proportion of date seed 
powder increased. On the other hand, antioxidant activity and total phenolic contents increased significantly 
(p≤0.05) as the proportion of date seed powder increased. Biscuits with higher fiber content and lower fat con-
tent prepared by addition date seed powder in the basic formulation. 

Keywords: Biscuit, Date Seed, Functional Food 
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BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KULLANILAN LPG, CNG, BENZİN YAKITLARININ 
PERFORMANSA ETKİSİ

Süleyman ŞİMŞEK, Erhan ÖZTÜRK, Hatice ŞİMŞEK

Türkiye

Öz: Gelişmekte olan teknoloji ve artış gösteren nüfus her geçen gün enerji ihtiyacını da açığa çıkartmaktadır 
ve bu ihtiyaç da insanları alternatif yakıt kaynaklarına yöneltmiştir. İlk tesisleri 19.y.y.’da Hindistan’da kuru-
lan biyogazın ülkemizdeki araştırma ve çalışmaları 1980’li yıllarda başlamıştır. Günümüzde ise, dünyadaki 
tesislerin %80’i Çin’de, %10’u ise Hindistan’da, Nepal’de ve Tayland’da bulunmaktadır. Avrupa’nın hayvan 
gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla 
üretim yapan ülke konumundadır. Genel olarak hayvansal, bitkisel ve evsel atıkların oksijensiz ortamda fer-
mantasyon işlemi ile üretilen ve yapısında büyük ölçüde metan ve karbondioksit gazı bulunduran biyogaz, 
yanıcı bir gazdır. Aydınlatmada, radyant soba gibi gazlı ısıtıcılarda ve elektrik üretiminde aktif olarak kullanıl-
maktadır. İçten yanmalı motorlarda ise, vuruntuyu düşürmesi sayesinde krank, piston ve bunların bağlantı nok-
talarındaki pimlerde oluşan aşınmayı ve bakım masraflarını düşürür ve çevreye verilen zararı önemli miktarda 
düşürür. Dizel motorlarla kıyaslanması durumunda ise gürültüyü azalttığı ve aynı şekilde daha çevre dostu 
olduğu görülmektedir. Bu deney kapsamında biyogaz, LPG, benzin ve dizel kullanımına göre egzoz-emisyon 
değerleri incelenip, grafikler halinde sunularak yorumlanmıştır. Deneyde 3.5 HP gücüne sahip, Techinipro 
marka bir jeneratör kullanılmıştır. Benzin yakıtının efektif veriminin, LPG ve CNG yakıtlarına göre ortalama 
olarak sırasıyla %36,84 ve %22,10 oranlarında daha fazla olduğu görülürken; LPG ve CNG yakıtlarının özgül 
yakıt tüketimlerinin benzin yakıtına göre sırasıyla %60,71 ve %65 oranlarında daha az olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Enerji, LPG, CNG, Benzin 
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FLOOR COATING MATERIALS

Taher ATEYA, Bekir BALCI, Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR, Gökhan KAPLAN

Turkey

Abstract: Since the issue of flooring is very extensive, it will be examined here only in a limited and only 
structural manner. The flooring forms a surface of the building in constant contact with people, where people 
touch, walk and use it in a variety of ways. Floors can have both sanitary, static, and chemical tasks. Each 
layer added on the coarse floor ceiling is considered flooring. Therefore, the flooring is rarely monolayer. It 
usually consists of 3-6 different material layers. The decisive important functions can be accomplished by the 
partnership of the topmost operating layer and a substrate. There is no ideal flooring. It is the job of the project 
designer to design the most suitable flooring structure for the function. In this report, it is aimed to investigate 
whether the flooring materials which interact with the primary human actions in the space may be suitable for 
the function; interior design and human-space interaction is important for the correct functioning of the fiction. 
It is thought that the obtained values can be a source for interior designers and can guide the properties of the 
materials. Firstly, the theoretical framework is examined and the importance of floor covering in relation to ot-
her components is emphasized. Then, the properties of the materials used in flooring were evaluated according 
to the function of the interior and user actions. The information in the source works is compiled and interpreted 
by comparing the characteristics of the floor covering with each other. 

Keywords: Floor, Coatıng Materıals, Covering, Epoxy, PVC (Polyvinyl Chloride) 
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MAKRO ÇELİK LİF İÇEREN UYPB İLE ÜRETİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN EĞİLME 
DAVRANIŞINA LİF MİKTARININ ETKİSİ

Tamer BİROL, Altuğ YAVAŞ

Türkiye

Öz: Ultra Yüksek Performanslı Beton (UYPB), birçok avantajı sayesinde beton teknolojisinin en önemli ürün-
lerinden biri haline gelmiştir. UYPB, çok yüksek basınç dayanımı ve çatlak sonrasındaki gelişmiş çekme 
davranışı sayesinde geleneksel betonarme tasarımın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için birçok potansiyele 
sahiptir. Bu üstün özellikleri elde edebilmek amacıyla beton karışımına farklı geometrilerde ve oranlarda çelik 
lifler eklenmekte ve bunun sonucunda oluşan bu tür betonlar Çelik Lifli Ultra Yüksek Performanslı Beton 
(ÇL-UYPB) veya Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton (UYPLB) olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada 
makro boyutta çelik lif içeren ÇL-UYPB kirişlerin eğilme davranışına lif miktarının etkileri deneysel olarak 
incelenmiştir. Bu kapsamda, yüksek donatı oranını temsil eden %2.4’lük çekme donatısı oranına sahip toplam 
dört adet betonarme kiriş üretilmiştir. Bu kirişlerin üçü hacimce %0.5, %1.0 ve %1.5 oranında lif içeren ÇL-
UYPB kirişlerden oluşurken, lif kullanımının davranışa olan etkilerinin incelenebilmesi amacıyla bir adet re-
ferans lifsiz kiriş de üretilmiştir. Makro çelik liflerin uçları çift kancalı olup 0.90 mm çapa, 60 mm uzunluğa ve 
1500 MPa’lık çekme dayanımına sahiptir. Tüm kirişler dikdörtgen enkesitli (100x150 mm) olup toplam kiriş 
uzunluğu 1500 mm’dir. Deneysel çalışma kapsamında ele alanın test kirişlerinin dört noktalı eğilme testleri 
sonucunda eğilme davranışları; yük-yerdeğiştirme ilişkisi, kırılma şekli, yerdeğiştirme sünekliği ve yük taşıma 
kapasitesi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, çelik lif kullanımının lifsiz duruma 
göre yük taşıma kapasitesini belirgin şekilde arttırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, tepe yükü öncesinde 
yerdeğiştirme sünekliği, lif miktarının artan oranı ile azalım gösterirken, tepe yükü sonrasındaki sünekliğin lif 
kullanımıyla beraber arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ultra Yüksek Performanslı Beton, Makro Çelik Lif, Betonarme Kiriş, Eğilme Davranışı, 
Yerdeğiştirme Sünekliği 
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ANALYSIS OF ACCIDENT INVESTIGATION PRACTICES IN MERCHANT SHIPPING 
COMPANIES

Tuba KECECI

Turkey

Abstract: One of the focal points in maritime sector is to increase safety by decreasing ship accidents and inci-
dents. The nature of onboard operations increases the likelihood of hazardous occurrences, which might cause 
significant damage to the economy, human life, and the environment. According to the IMO requirements, 
to avoid such occurences or to minimize their impacts, marine accidents/incidents are reported and analyzed 
immediately. Through investigating ship accidents, it is aimed to specify the underlying root causes that lead 
to hazardous situation and to implement corrective and preventive actions. The occurence analysis is carried 
out according to the procedures of shipping companies. However, the structure of the forms used for analysis 
by shipping companies is quite different from each other. In this research, the structure of analysis forms of 
different international shipping companies were reviewed. It was revealed that while some shipping companies 
use a form as short as one page, some shipping companies use forms designed in detail for in depth analysis 
of complex accidents. Within the scope of this research, international regulations and standards on hazardous 
occurence analysis were examined, and shipping company procedures were reviewed. The significance of the 
structure of accident analysis forms in maritime safety was discussed. In conclusion, the need of a standardi-
zation in the structure of form was emphasized. 

Keywords: Maritime Transportation, Safety, Accident Analysis, Shipping Company Procedures 
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AN INVESTIGATION OF THE CRITERIA ON THE RENTAL COSTS OF RENTAL HOUSES IN 
BEŞIKTAŞ-ŞIŞLI REGION 

Tuğçe KARATAŞ, Ufuk CEBECİ

Turkey

Abstract: The competitive environment in the renting property market, which has gained an important place 
in daily life and is one of the main items of today’s economy, is increasing day by day. The primary purpose of 
the landowners and tenants who are active in this sector is to protect their advantages and interests in the mar-
ket. The determination of the rents of the houses and the criteria that are taken into consideration in this price 
determination process are of great importance both for the real estate agents carrying out economic activity in 
this market and for the individual or corporate customers. The effects of criteria with different impacts should 
be taken into account in order to determine the house rents correctly. The aim of this study is to determine the 
severity of the effects of the criteria which are effective in determining the rental prices of rental houses in 
Beşiktaş-Şişli region and to reveal the relationship between tenant types and rental house characteristics. Since 
it is close to most of the universities in Istanbul, our research is conducted in Beşiktaş-Şişli region. The criteria 
that the students living in this region take into consideration in the selection of rental houses were studied and 
comparisons were made this region and alternative regions for several criteria. 

Keywords: Rental Houses, Rent Pricing Methods, Determinants of Rental House Selection 
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A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA DÖKÜM SICAKLIĞININ MEKANİK ÖZELLİKLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uğur AYBARÇ, Ezgi YILDIRIM, M. Demre KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan DOĞDU, Bora YAY

Türkiye

Öz: Alüminyum alaşımları özellikle son 20 yıl içinde kullanımı artan malzemeler arasında ön sıralarda yer 
almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi istenilen mekanik özellikleri sağlamanın yanı sıra nihai ürün 
ağırlığında elde edilen hafifleştirmedir. Ancak döküm yöntemi kullanılarak üretilen her malzeme gibi üretimde 
kullanılan parametreler istenilen özelliklerin elde edilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu parametrelerden 
birisi de döküm sıcaklığıdır. Alüminyum alaşımlarının oksitlenme eğilimi sıcaklık arttıkça yükselmektedir. Bu 
nedenle daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen ergitme işlemi sıvı metal kalitesini olumsuz yönde etkile-
mesinin yanı sıra enerji verimliliği açısından da katma değeri olmayan bir maliyet yaratmaktadır. Bunun yanı 
sıra döküm işleminin yüksek sıcaklıklarda yapılması durumunda kokil kalıplarda kullanılan soğutma sistem-
leri hızlı katılaşmayı sağlayamayarak dendrit boylarında artışa neden olmaktadır. Dendirit boylarının artması 
ile birlikte katılaşma sürecinde porozitelere neden olarak mekanik özellikleri olumsuz yönde etkilemektedir. 
Gerçekleştirilen bu çalışmada ergitme ve gaz giderme prosesleri aynı olan fakat farklı döküm sıcaklıkları (680, 
690, 700, 710, 720 ve 730) ile üretilen numuneler incelenmiştir. Farklı döküm sıcaklıkları kullanılarak çekme 
test çubuğu numuneleri üretilmiştir. Çekme test işlemi için numuneler DIN EN ISO 6892-1 normuna göre 
hazırlandı ve test DIN EN 10002-1 normuna göre Zwick Z100 model test cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. 
Bunun yanı sıra çekme test sonuçları kullanılarak kalite indeksi hesabı yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre 
düşük döküm sıcaklığı ile üretilen numunelerin mekanik özelliklerinde artışlar elde edilirken özellikle standart 
sapma değerlerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Mekanik Özellikler, Döküm Sıcaklığı 
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA GAZ GİDERME İŞLEM SÜRESİNİN METAL KALİTESİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uğur AYBARÇ, Ezgi YILDIRIM, M. Demre KÜÇÜKDOĞAN, Batuhan DOĞDU, Bora YAY

Türkiye

Öz: Döküm yöntemi ile üretim yapan işletmeler için eritilmiş metal kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi 
nihai üründe beklenen mekanik ve metalürjik özelliklerin elde edilmesi açısından büyük bir önem taşımak-
tadır. Alüminyum alaşımları sıvı halde çok yüksek hidrojen çözebilme yeteneğine sahiptir fakat katılaşma 
sırasında bu çözünürlük oldukça düşmektedir. Sıvı metalden uzaklaştırılamayan hidrojen katılaşma sırasında 
porozitelere neden olarak mekanik özelliklerin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle alüminyum döküm 
sürecinde gaz giderme işlemi büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada alüminyum döküm ala-
şımlarında (A356) ergitme işlemi sonrasında uygulanan gaz giderme (metal treatment) işlem süresinin metal 
kalitesi üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Bu çalışmanın uygulama adımında ergitilmiş alüminyum alaşımı 
için aynı tür ve sabit miktarda gaz giderme flaksı kullanılarak 5 farklı karıştırma işlem süresi (570 sn., 490 sn., 
330 sn., 380 sn. ve 240 sn.) uygulanmıştır. Her bir işlem sonrası çekme test numuneleri ve azaltılmış basınç 
testi ( reduced pressure test - RPT) numuneleri alınmıştır. Üretilen çekme test numuneleri T6 ısıl işlemine tabi 
tutulmuştur. İşlem sonrasında çekme test numuneleri alınarak mekanik özellikler ölçülmüştür. Ayrıca RPT 
numuneleri ile yoğunluk indeksi (density index – DI) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çekme test numuneleri 
DIN EN ISO 6892-1 normuna göre hazırlanırken çekme testi DIN EN 10002-1 normuna göre Zwick Z100 
model çekme test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çekme çubuklarının kırık yüzeylerinde yapılan tara-
malı elektron mikroskop (SEM-scanning electron microscope) incelemeleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda Carl Zeiss 300VP marka taramalı elektron mikroskop cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında özellikle gaz giderme işlem süresindeki artışın üretilen 
numunelerin mekanik ve metalürjik özellikleri üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu görülmüştür. Çekme 
test sonuçları kullanılarak hesaplanan kalite indeksi verileri de karşılaştırıldığında gaz giderme işlem süresin-
deki artışın kalite indeksi değerinde artış meydana getirirken standart sapma değerlerinde azalma meydana 
getirdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Gaz Giderme İşlem Süresi, Kalite İndeksi 
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VİDEOLARDA HAREKETLİ NESNELERİN TAKİBİ

Uğur ÖZYILMAZ, Ahmet SERBES

Türkiye

Öz: Bilgisayarlı görü konusu günümüzde artan işlem gücü ile en popüler konular arasında kendine yer bul-
muştur. Bu konuyu en basitçe iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan birincisi nesne tespitidir. İkincisi ise araş-
tırmada üzerine düşülecek ve analizlerin olduğu kısım olan nesne takibi kısmıdır. Nesne tespitinde ki amaç 
çerçevedeki her nesnenin sınırlayıcı kutu ile tespitidir. Nesne takibinde ise çerçeveler (frame) arasında tespit 
edilen nesneler arasında ilişki kurmaktır. Nesne takibinin karmaşıklığı, videoda girişteki aydınlatma varyas-
yonları, nesnenin olağandışı hareketi ve farklı tıkanmalardan kaynaklanabilmektedir. Takip edilecek nesnenin 
değişken bir ortam içinde bulunması nesne takibi ve analizini zorlaştıran temel problemdir. Kameranın ve 
arka planın hareketi görüntüde piksel hareketine neden olabilir. Bu problemleri çözmek ve nesnenin başarılı 
bir şekilde takip edilmesi için birçok farklı yöntem gelişmiştir. Burada en önemli kısımlardan biri tahminler 
sonrası çerçeveler arasındaki ilişkiyi kurabilmek. İzleme algoritmalarının çoğu, hareketli nesnenin yumuşak 
ve ani bir değişiklik olmadan hareket ettiğini varsayarak problemlere yaklaşır. Bu araştırmada, nesne takibini 
yapabilmek için, en etkili ve basit yöntemlerden olan ve ek olarak canlı veri işlemeye uygun olan kalman filtre 
modeli kullanılmıştır. Kalman filtresi modeli ile amaç nesnenin bir sonraki pozisyonunu tahmin etmektir. Bu 
sayede matematiksel işlemler ile bir sonraki çerçeve ile ilişki kurulabilmektedir. Çerçeveler arasındaki ilişkiyi 
bulabilmek içinde yine etkili yöntem olan ‘Intersection over Union’ yöntemi ile tespitler arasında ilişki canlı 
veri işlemede etkili ve mantıklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nesne Takibi, Bilgisayarlı Görü, Kalman Fitresi 
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FOLDABLE AND SUSTAINABLE SHELTER & BUILDING MATERIAL AND 
COMMERCIALIZATION BY USING CANVAS MODEL

Ufuk CEBECİ, Adem ARIBAŞ, Salih Zeki İMAMOĞLU

Turkey

Abstract: According to the UN Refugee Agency, in 2017, the number of people forcibly displaced from their 
homes worldwide came at a record rate of 44,400 every day. Fuelled in large part by new crises in the Democ-
ratic Republic of Congo (DRC) and Myanmar, as well as the ongoing conflict in Syria, this population swelled 
by a net 2.9 million in 2017, raising the cumulative total to 68.5 m at the year’s end. It means the world’s 
forcibly displaced population has now overtaken that of the United Kingdom and reached another record 
high. In addition to that, for the period of 2015-2018, EU budget for refugee crisis and improving migration 
management was more than the double of the projected initial allocation, 22 bn EUR instead of 9.6 bn EUR. 
Thus, it is more than clear that the refugee problem is becoming more severe each year. When we consider the 
conditions of the refugees from the perspective of Maslow’s hierarchy of needs, shelter is one of the needs that 
consist the base of our needs pyramid. In other words, it is obligatory for each and every person to shelter in 
order to survive. However, this need of asylum-seekers is provided in poor humanitarian conditions, which is 
not suitable at all, especially for today’s world. Tent shelters are both unhealthy and are housing solutions that 
are not suitable for harsh climatic conditions. Container houses on the other hand, have high transfer and ins-
tallation costs. Also, they are unable to fulfill the needs in a timely manner when there is an intensive refugee 
movement. The aim is to develop, pilot and commercialise a disruptive E-Brick solution. a shelter system that 
provides a unique solution to this basic and essential requirement. It can be transferred as easily and fast as a 
tent, there is no need for heavy duty machines and giant transfer vehicles for shelters such as containers. Since 
it is a reversible product, it can be easily installed and dismantled without specialization; can be installed repe-
atedly. As it is produced with wood chipboard, it is both healthy, environmentally and energy friendly. There is 
no demolition waste and it is 100% recyclable. It is cost-effective and cheaper than container houses. E-Brick 
supports teamwork during the construction of the project, allows refugees to transform their potential energies 
into the workforce. It gives them the opportunity to build their new homes and new lives, while gaining confi-
dence, motivation and self respect again. E-Brick is patented in different countries (China, Japan, Canada, US, 
and Europe) application number are mentioned in the IPR section. Int his study, Canvas Model is used for the 
Commercialization of the product. 

Keywords: Industrial Design, Shelter, Commercialization, Canvas Model 
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MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME VE BİR UYGULAMASI 

Ufuk CEBECİ, Selçuk ÖZER, Taner MUTLU, Zeynep Merve Yürük

Türkiye

Öz: Mücevherat sektörünün temelini uzun yıllar el işçiliği oluşturmuş, teknolojinin ilerlemesi ve talepteki 
artış makinaları sektörün merkezine koymuştur. Talep arttıkça sektördeki ürün yelpazesi, üretim teknolojileri 
ve bununla birlikte üretim yöntemleri de çeşitlenmiş ve rekabet artmıştır. Firma olarak mücevherat sektörüne 
döküm, pres, hallow ve tüp teknolojileri olmak üzere 4 farklı üretim teknolojisiyle hizmet vermekteyiz. Re-
kabetin gittikçe arttığı, günden güne büyüyen ve gelişen bu sektörde ön plana çıkmanın yolu mevcut işgücü, 
makine, malzeme ve süreçleri optimum seviyede kontrol etmekten geçmektedir. Aynı zamanda bu kontrol me-
kanizmalarının kurulmasının ve yönetilmesinin yolunun da bilgiden geçtiğinin farkında olmak gerekmektedir. 
Yalın üretim sistemi işletmenin (üretim veya hizmet) her türlü israfının (Japonca Muda) ortadan kaldırmasına 
odaklanan Toyota’nın Japonya’daki fabrikasında ilk olarak uygulanmasına başlanan bir sistemdir. İsraflar, 
dengesiz imalat, yüksek makine hazırlık süreleri, stoklar, arıza yapan makineler, kalitesiz üretim gibi çeşitli 
konuları kapsar. Bu düşünceden yola çıkılarak yalın yönetim bakış açısının altın üretim sektöründe yer alan 
firmamızda uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada yalın üretim tekniklerinden biri olan SMED tek-
niğinin üretim süreçlerimizde uygulanması açıklanmıştır. Bu tekniğin uygulanmasıyla üretim süreçlerindeki 
kayıplar azaltılarak uzun hazırlık sürelerinin tekli dakikalara düşürülmesi hedeflenmiştir. Firma bünyesinde 
yapılan birtakım çalışmalar doğrultusunda bütün prosesler incelenmiş ve SMED çalışması için en uygun süreç 
hatlarından birinin kalem departmanındaki makine kalemi atma prosesi olduğuna karar verilmiştir. Bu çalış-
mada elde edilen tasarruflar açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SMED, Mücevher Sektörü, Altın Üretimi, Kalem Makinası, Yalın Üretim 
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AGISOFT VE PIX4D YAZILIMLARININ KONUMSAL UYUM ANALİZİ

Umut Güneş SEFERCİK, Umut ÇAĞLAYAN, Can ATALAY

Türkiye

Öz: Görüntüden yapısal model oluşturma (Structure from motion - SFM) algoritması, güncel bir trend olan 
optik bileşenli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile toplanan veri setlerinden azami düzeyde fayda sağlamak için 
kullanılan yazılımlara entegre temel bir görüntü eşleme yaklaşımıdır. Her ne kadar görüntü eşleme ve yoğun 
nokta bulutu yazılımları ortak algoritmaları barındırsalar da değişken parametrelerden kaynaklanabileceği gibi 
aynı parametreler altında bile sonuç ürünlerinde yazılımların içerisinde çalışan gömülü modüllere ve mantıksal 
yaklaşımlara dayalı karakteristik farklılıklar ile karşılaşılabilir. Literatürde sıklıkla kullanılan modelleme yazı-
lımlarının görüntü temelli üretim söz konusu olduğunda algoritma farkları göz önüne alınmaksızın kullanıldığı 
ve ürünler üretildiği ancak konumsal anlamda karşılaştırmaların tam anlamıyla tasvirlenemediği belirlenmiştir. 
Amaca yönelik farklı disiplinler içinde gelecekteki araştırmalara referans olabilmesi adına bu çalışma gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu kampüsü Optik-
İHA kompozisyonuyla çift geçişli, farklı yüksekliklerden, bina bazlı radyal ve oblik olarak uçulmuş; yüksek 
çözünürlüklü hava fotoğrafları elde edilmiştir. SFM algoritmasını temel alan Agisoft ve Pix4D yazılımlar ile 
değerlendirme aşamasında 17 adet Yer Kontrol Noktası tesisi gerçekleştirilen kampüsün 3B Sayısal Yüzey 
Modeli (SYM) üretilmiştir. Her iki yazılımla da üretilen 25 cm.lik 3B SYMler; Agisoft yazılımı ile üretilmiş 
olan SYM referans alınarak görsel ve istatistiksel olarak yatay ve düşüy uyumları irdelenmiştir. Sonuç olarak 
SFM tabanlı her iki yazılımın da karşılaştırmalı şekilde başarısı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SFM, SYM, Agisoft, Pix4D, Kalite 
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EŞDEĞER AKMA EĞRİLİĞİNE ETKİLEYEN FARKLI BÜYÜKLÜKLERİN PARAMETRİK 
İRDELENMESİ

Umut HASGÜL

Türkiye

Öz: Betonarme bir enkesitin çatlama, elastik ve plastik bölgelerdeki davranışının belirlenmesi, akma ve taşıma 
gücü arasındaki herhangi bir sınır durumda (kullanılabilirlik, hasar kontrolü, can güvenliği vb.) şekildeğiştirme 
durumunun belirlenmesi ve ayrıca, elemanın kuvvet – deformasyon – süneklik ilişkisinin belirlenmesi ama-
cıyla moment – eğrilik analizine ihtiyaç duyulur. Tasarım yönetmeliklerinde belirtilen sınırlar içerisinde, ilk 
akma eğriliğinin büyük ölçüde enkesit karakteristiklerine bağımlı olduğu, buna karşın dayanımdan bağımsız 
olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede, moment – eğrilik davranışının iki doğru parçası ile idealleştirilmesiyle 
elde edilen eşdeğer akma eğriliği, normal kuvvet düzeyi ve boyuna donatı oranının çok geniş bir bölgesi için 
çoğunlukla sabit alınmaktadır. Bu çalışmada, yapı sistemlerinin şekildeğiştirme esaslı sismik tasarımında ve 
değerlendirilmesinde önem arz eden eşdeğer akma eğriliğine etkiyebilecek farklı davranış büyüklükleri kare 
enkesitli betonarme bir kolon üzerinde irdelenmiştir. Çalışma kapsamında, enkesit boyutu ve donatı akma 
dayanımı sabit tutularak, normal kuvvet düzeyi (P/Agfc’ = 0 ~ 0.5), boyuna donatı oranı (ro = %0.5 ~ %4) ve 
beton basınç dayanımının (fc’ = 20 ~ 60 MPa) parametrik değiştirildiği çok sayıda kolon modelinin moment 
– eğrilik analizleri yapılmış ve ilgili büyüklüklerin akma eğriliği üzerindeki bağımsız ve birleşik etkileri araştı-
rılmıştır. Kolon enkesitlerine ait akma durumlarının belirlenmesinde normal kuvvetin düzeyine bağlı olarak, P/
Agfc’ < 0.3 için donatı çeliğinin akması, P/Agfc’ = 0.3 için donatı çeliğinin akması ve/veya betonun ezilmesi, 
P/Agfc’ > 0.3 için ise betonun ezilmesi hakim olmuştur. Elde edilen sonuçlar, eşdeğer akma eğriliği üzerinde 
boyuna donatı oranı ve beton basınç dayanımının bağımsız etkileri düşük düzeyde olmasına karşın, normal 
kuvvet düzeyi ile birleşik etkilerinin önemli olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eşdeğer Akma Eğriliği, Betonarme Kolon, Moment – Eğrilik Analizi, Normal Kuvvet 
Düzeyi, Donatı Oranı, Beton Basınç Dayanımı 
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YOLCULAR METAMORFİTLERİ (BİTLİS MASİFİ) İÇİNDEKİ NA-K FELDİSPATÇA 
ZENGİN GRANİTOİD VE APLİT DAYKLARININ FELDİSPAT KAYNAĞI OLARAK 

KULLANILABİLİRLİĞİ

Vural OYAN

Türkiye

Öz: Bitlis masifi, alt metamorfitler ve üst metamorfitler olarak iki farklı kayaç serisinden oluşan, Türkiye’nin 
en büyük ve en önemli metamorfik masiflerinden biridir. Kuzeyden güneye yaklaşık 50 km genişliğinde ve 
doğudan batıya yaklaşık 300 km uzunluğunda, yüksek sıcaklık-basınç ve düşük sıcaklık-basınç koşulları ile 
temsil edilir. Alt Metamorfitler amfibolit, paragnays/şist, eklojit, migmatit ve bunları kesen granitik ve holo-
lökokratik granitik kayaçlardan, Üst Metamorfitler ise metapelitler ve bunları geçişli olarak örten metakar-
bonatlardan oluşmakta ve ayrıca granitik bileşimli aplit dayklarının Bitlis Masifinde Alt metamorfitleri ve 
Üst Metamorfitleri kestiği bilinmektedir. Bu jeolojik yapı içinde seramik ve cam sektörlerinin yoğun olarak 
kullandığı Na feldispat ve K feldispat mineralleri ve zenginleşmeleri Prekambriyen yaşlı granitoid kütlelerinin 
lökokratik seviyelerinde ve aplit dayklarında gözlenmiştir. Yolcular Metamorfitlerin (Çekirdek Serisi)’ deki 
granitoid kütleleri ve aplit dayklarındaki çalışmalarda bu kütlelerin Na feldispatça ve K feldispatça zenginleş-
tikleri belirlenmiştir. Bu kayaçlar üzerinde yapılan zenginleştirme (manyetik ayırma ve flotasyon) çalışmaları 
ile olumlu sonuçlar elde edilmiş; Na- feldispatça zengin olan granitik bileşimli lökokratik seviyelerde toplam 
alkali içeriği % 11.35’e, aplit dayklarında toplam alkali içeriği % 11.8 yükseltilmiş, seramik ve cam bünyelerde 
istenmeyen TiO2 ve Fe2O3 içerikleri standart limitlere kadar indirilmiştir. Bu sonuçlar bu tür granitik kayaç-
ların seramik ve cam sektörü için 1.kalite feldispat kaynağı ve seramik-cam bünyede alümina kaynağı olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bitlis Masifi, Granitoid, Feldispat, Zenginleştirme, Seramik, Cam 
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7075 – T651 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİ, MATKAP UÇ TİPİ VE 
ÇAPLARIN TALAŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yağız ÖZBEK, Senai YALÇINKAYA

Türkiye

Öz: Talaşlı üretim işlemi en önemli imalat yöntemlerinden biridir. Talaşlı imalat işleminde iş parçasını isteni-
len geometriye getirmek için üzerindeki fazlalıklar uygun takım tezgâhı (torna, freze, matkap) ve kesici takım 
kullanılarak talaşlar şeklinde uzaklaştırılıp, istenilen boyutlar ve yüzey kalitesi sağlanır. Talaş, ana malzeme-
den plastik şekil değiştirmenin sonucu meydana gelmektedir. Keskin bir uç malzemeye nüfuz ederek hareket 
ettiğinde, malzeme ile temas noktasında malzemenin plastik şekil değiştirmesine neden olan yüksek gerilmeler 
ve sıcaklıklar meydana gelmektedir. Gerilmeler malzemenin akma sınırını aştığında talaş olarak adlandırılan 
belli bir yüzey tabakası, iş parçası boyunca takımın kesme yüzeyinden kayarak parçadan ayrılır. Talaş kaldırma 
işlemi esnasında ortaya çıkan talaşlar atık malzemeler olsa bile talaşlı imalata harcanan enerjinin büyük bir 
kısmı talaşın oluşması için harcanmaktadır. Talaşlı imalat işlemlerinde, işlenecek malzemeye uygun kesme 
takımı seçimi ve kesme parametreleri (kesme hızı ve ilerleme hızı) oluşan talaş biçimini ve büyüklüğünü etki-
lemektedir. Oluşan talaşların biçimi önemli derecede iş parçasının bitirme yüzeyini ve talaşlı imalat işlemini 
(takım ömrü, titreşim) etkilemektedir. Alüminyum alaşımlarının talaş yapıları diğer metallere nazaran oldukça 
farklıdır. Bu çalışmada havacılık ve uzay sanayisinde tercih edilen alüminyum 7075 – T651 alaşımını işleme 
koşullarına göre (devir sayısı 2000-3000-4000 dev/dak ve ilerleme hızı 200-400-500 mm/dak) delinmesi sonu-
cu farklı talaş tipleri elde edilmiştir. Deneysel çalışmada, devir sayısı, ilerleme hızı, kullanılan matkap uç tipi 
ve matkap çaplarının 7075-T651 alaşımını delme sonucu oluşan talaş yapıları incelendi. Çalışmada farklı talaş 
tipleri elde edildi. Bunlar; sürekli talaş, süreksiz talaş, dolaşık bant talaş, sıkışmış talaş ve sürekli-helisel yapısı 
bozulmuş talaş olarak sınıflandırıldı. Ø 10 için bütün matkap tiplerinde ( KARBÜR – TiAlN, HSS – TiN, DLC 
) artan devir sayısı ve ilerleme hızlarında talaş sıkışması olduğu görüldü. Ø 12 için artan devir sayısı ve iler-
leme hızında talaş sürekli yapısını kaybetmiş ve talaşlar süreksiz formda küçük parçalar haline dönüşmüştür. 
Ø 14 için artan devir sayısı ve ilerleme hızında matkap malzemesine bağlı olarak dolaşık bant formunda ve 
sıkışmış talaş tipleri meydana geldiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Matkap Uç, Alüminyum Alaşımı, İlerleme Hızı, Devir Sayısı, Sürekli Talaş, Süreksiz 
(Kesintili) Talaş, Dolaşık Bant Yapılı Talaş
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ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMININ DELİNMESİ İŞLEMİNDE KULLANILAN FARKLI MATKAP 
UÇLARININ İŞLEM SONRASI İNCELENMESİ

Yağız ÖZBEK, Senai YALÇINKAYA

Türkiye

Öz: Alüminyum ve alaşımları yüksek mukavemet özellikleri, hafiflikleri, iyi ısıl ve elektrik iletkenlikleri, 
korozyon dirençleri nedeniyle gıda, kimya, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve gemi inşa endüstrileri 
gibi birçok alanda, oldukça geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımları hafif metal ve işlenme-
si kolay malzemeler olarak sınıflandırılmıştır. Alüminyumun mukavemeti, çelikten daha düşük olsa da kesit 
arttırılarak çelikle eşdeğer mukavemet sağlanabilmektedir. Uçak sanayisinde yüksek dayanıma sahip demir 
dışı alaşımların kullanılması, hafif metaller grubunda yer alması ile uçaklarda yapısal gövde, kanat ve kuyruk 
elemanları yapımında tercih edilmesi ile ağırlıktan kazanım, daha çok menzil, uçak hızında artış ve daha az 
yakıt serfiyatı sağlanmaktadır. 7075 alüminyum alaşımı levha/plaka, sac, çubuk ve boru / profil şeklinde temin 
edilebilmektedir. Deneyde kullanılacak alüminyum 7075 alaşımı 30 mm kalınlık, 250 mm genişlik ve 350 mm 
uzunluk ölçülerine sahiptir. Delme işlemi, diğer talaşlı imalat yöntemlerinden olan tornalama, frezeleme ve 
taşlama gibi işlemlere kıyasla daha çok kullanılmaktadır. İşleme sırasında tüm takımlar aşınır ve bu aşınma 
takımlar ömürlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Takım aşınması kaçınılmazdır. Aşınma, bir yüzey-
den diğer bir yüzeye malzeme transferi veya aşınma parçalarının oluşumu neticesinde ortaya çıkan malzeme 
kaybıdır. Talaş kaldırma esnasında kesici takımların değişik bölgeleri, değişik aşınma tiplerine maruz kalır ve 
sonuçta kesici takımın ömrü azalır, körelir,aşınır ve uçları kırılır. Deneysel çalışmada, alüminyum 7075 – T651 
alaşımını belirlenen kesme parametreleriyle CNC dik işleme tezgahı kullanarak delme işlemi sonrası oluşan 
deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ve matkap uçlarda oluşan aşınmalar incelendi karşılaştırmaları ya-
pılmdı. Kesme parametrelerinden olan devir sayısı 2000-3000-4000 (dev / dak) ve ilerleme hızı 200-400-500 
(mm / dak) olarak belirlenmiştir. Bu delme işlemi için HSS – TiN kaplamalı, KARBÜR – TiAlN kaplamalı ve 
DLC kaplamalı matkap uçlarından ø10 - ø12 - ø14 (mm) olarak temin edilmiştir. Deneysel çalışmada toplam 
9 adet matkap kullanıldı. Kullanılan matkap uçlarının uc açısı 180° ‘ye sahiptir.Çalışmada alüminyum 7075 – 
T651 alaşımın delinmesinde kullanılan matkap uçlarından TiN kaplı matkapların diğer kaplama türlerine göre 
daha iyi sonuçlar verdiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımı, Delme, Matkap Uçları, Yüzey Pürüzlülüğü, Aşınma 
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TABAKALI ZEMİNLERDE DÜŞEY GERİLME SAYISAL ANALİZİ

Yakup TÜREDİ

Türkiye

Öz: Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve dış yüklerden dolayı zeminlerde gerilmeler meydana gelmektedir. 
Bu dış yüklerden dolayı oluşan gerilmelerin bilenmesi problemin çözümü ve tasarımı açısından çok önemlidir. 
Çünkü gerilmeler uygulanan yükün şiddetine ve yükün uygulandığı alanın boyutlarına bağlı olarak değişmek-
tedir. Zeminlerin çok karmaşık bir malzeme olmaları ve gerçekçi gerilme-deformasyon analizleri yapmanın 
oldukça zor olduğundan genellikle yaklaşık bir çözüm olan elastisite teorisi kullanılmaktadır. Elastisite Teorisi 
ise şu kabulleri yapmaktadır: i)Zemin elastik olup, gerilme-deformasyon ilişkisi doğrusaldır. ii)Zemin ortamı 
homojendir. iii)Zemin ortamı izotroptur ve yarı sonsuzdur. Bu çalışmada, tabakalı zemin altında kohezyon 
değişimine bağlı olarak derinlik boyunca oluşan toplam düşey gerilmeler Plaxis 2D programı ile analiz edil-
miştir. Karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan 
sayısal analizler güçlü birer matematiksel araçlardır. Plaxis programı ile gerilmeler, şekil değiştirmeler ve 
göçme durumları hesaplanabilmektedir. Analizlerde zemini modellemek için pratik ve kullanıcı dostu olan ve 
gerçek zemin davranışını gösteren sınırlı sayıda özellik içeren Mohr Coulomb (MC) modeli seçilmiştir. Ana-
lizlerde rijit şerit temel seçilmiştir. Sonuç olarak üst tabakadaki kohezyon değeri yüksek olan zemin altında 
düşey gerilme artışı oranları çok azdır. Temel altındaki zemin tabakasında kohezyon artışına bağlı olarak düşey 
gerilme değişimi oranı yüksektir. Temel altındaki tabakada ise kohezyon değerinin artması beklenildiği gibi 
temelin 0.1m oturma yapması için gerekli olan düşey gerilme artışlarının da arttığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şerit Temel, Düşey Gerilme, Sayısal Analiz 
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KABUK TEMEL DAVRANIŞININ SAYISAL ANALİZLERLE ARAŞTIRILMASI

Yakup TÜREDİ

Türkiye

Öz: Temeller, yapıdan gelen farklı yükleri (normal kuvvet, moment, vs.) zemine emniyetle aktaracak şekilde 
tasarlanan yapı elemanlarıdır. Farklı bir temel çeşidi olan kabuk temeller, diğer boyutları ile kıyaslandıkla-
rında, küçük kalınlığa sahip olan, üç boyutlu eğrisel veya katlanmış plaklardan oluşan yapı elemanları olarak 
tanımlanmaktadırlar. Kabuk temeller yumuşak, gevşek vb. gibi taşıma gücü zayıf zeminlerde düz temellere 
göre daha fazla yük taşımaktadır. Yumuşak, zayıf zeminlerde inşa edilen ağır üst yapı yüklerini zemine iyi bir 
şekilde aktaran ve ekonomiklik sağlayan bir temel türüdür. Yumuşak ve zayıf zeminlerde göstermiş olduğu 
performans ile dünyada bir çok bilim insanı tarafından kabuk temeller üzerinde teorik, sayısal ve deneysel 
araştırmalar yapmaya yöneltmiştir.Bu çalışmada, gevşek özellikteki bir zemine oturan konik şekilli kabuk 
temellerle aynı çapa sahip düz dairesel temellerin taşıma gücü davranışı, sonlu elemanlar yönteminin esas 
alındığı sayısal analizlerle değerlendirilmiştir. Sayısal analizlerde iki boyutlu Plaxis 2D (Version 20) programı 
kullanılmıştır. Sonuç olarak aynı çapa sahip kabuk temellerin taşıma yükü değerlerinin, dairesel temele göre 
daha fazla olduğu görülmüştür. Farklı sıkılıktaki kuru kum zemin üzerine oturan model düz ve kabuk temel-
lerle yapılan yükleme deneyleri ile tanımlanan geoteknik performansı gösteren η kabuk kazanım faktörü (%) 
ile analiz edilmiştir. Analizlerde seçilen geometriler için, kabuk temelin düz temele göre taşıdığı (% olarak) 
nihai yükteki artışı olarak tarif edilen kabuk kazanım faktöründe ise yapılan analizlerde 2.5 kata varan artışlar 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konik Kabuk Temel, Dairesel Temel, Taşıma Gücü, Zayıf Zemin, Sayısal Analiz 
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LİNYİT (YATAĞAN)-BİYOKÜTLE (ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ KABUĞU) KARIŞIMININ FARKLI 
SICAKLIKLARDA KARBONİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Yeliz AKBULUT, Figen GÜNDÜZ, Yunus ÖNAL, Hüseyin KARACA

Türkiye

Öz: Bu çalışmada 0.75-1.5 mm boyutları arasında öğütülmüş Yatağan linyiti ve 0.55 mm boyuta öğütülmüş 
şeftali çekirdeği kabuğu orijinal temelde ayrı ayrı ve ağırlıkça 1:1 oranlarında alınarak 5 farklı sıcaklıkta (400, 
500, 600, 700 ve 800oC) azot atmosferinde karbonize edilmiştir. Deneyler 3 bölge ısıtmalı silindirik fırında 
çelik reaktör içerisinde gerçekleştirilmiştir. Karbonizasyon 10oC/dak. ısıtma hızında, 100 ml/dak. azot akış hı-
zında maksimum sıcaklıkta 1 saat tutularak gerçekleştirilmiştir. Reaktör çıkışına soğutucu takılarak kondense 
sıvı alınmıştır. Katı (çar), sıvı ve gaz verimi hesaplanmıştır. Fırın sıcaklığı oda sıcaklığına ulaştıktan sonra nu-
mune alınarak gerekli analizler için saklanmıştır. Yoğuşmayan gazlar atmosfere bırakılmıştır. Elde edilen katı 
ürünün ısıl değer, kısa ve elementel analizleri, BET, FTIR ve XRD analizleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. 
Ham örneklerin üst ısıl değerleri Yatağan linyiti ve şeftali çekirdeği kabuğu için sırasıyla 3633 cal/g ve 4766 
cal/g olarak belirlenmiştir. Karbonizasyon işlemi sonucu sıcaklık artışı ile orijinal temelde katı çar ve sıvı veri-
mi azalırken gaz verimi artmaktadır. Bu beklenen bir sonuç olup sıcaklık artışı ile makromoleküler yapıda ısıl 
bozunma sonucu gaz fazına geçiş söz konusu olmaktadır. Katı çar verimi %46,10-34,82, sıvı verimi %52,30-
23,87 ve gaz verimi %1,60-41,31 aralıklarında değişmektedir. 400oC sıcaklıkta gaz veriminin düşük kalması 
linyitin makromoleküler yapısının söz konusu sıcaklıkta bozunmaması ve şeftali çekirdeği kabuğunun kısmen 
bozunması ile açıklanabilir. Nitekim 800oC sıcaklıkta linyit ve şeftali için ayrı ayrı karbonizasyon işleminde 
gaz verimleri sırasıyla %52,76 ve %67,96 olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asit Aktivasyonu, Kil, Yüzey Alanı 
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ÜNYE (ORDU) KİLİNİN NİTRİK ASİT İLE AKTİVASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Yeliz AKBULUT, Yunus ÖNAL

Türkiye

Öz: Bu çalışmada Ordu Ünye yöresine ait kil kullanılmıştır. Yaklaşık 50 kg doğal kil numunesi alınmış olup 
saf su ile karıştırılıp sedimantasyon yapılarak saflaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Sedimantasyon işleminden 
sonra çökelmeyen kil fraksiyon alınarak kurutulmaya bırakılmıştır. Tamamen kurutulan örnek öğütülüp deney-
ler için saklanmıştır. Belli miktarda kil sırası ile 0.5 N, 1.0 N, 1.5 N, 2.0 N ve 3.0 N Nitrik asit ile (400 ml asit 
çözeltisi ve 40 gram kil) karıştırılarak geri soğutucu altında refluks yapılarak 1 saat aktivasyon işlemi yapıl-
mıştır. Oda sıcaklığına soğutulan numuneler santrifüjlenerek nitrat kalmayıncaya kadar saf su ile yıkanmıştır. 
Kurutulup öğütülüp numuneler analizler için ağzı kapalı tüplerde saklanmıştır. Numuneler XRD, SEM, FTIR 
ve BET analizleri yapılarak karakterize edilmişlerdir. Yapılan analizler sonucu; asit konsantrasyonu arttıkça 
yüzey alanının önce arttığı 3 N asit konsantrasyonunda azaldığı belirlenmiştir. Asit konsantrasyonuna göre 
sırası ile 118, 124, 123, 204 ve 185 m2/g değerlerindedir. Ham kilin XRD izinde 12.883 Å geniş ve yayvan 
pik asit aktivasyonu sonucu 15.274 Å civarında şiddeti yüksek ve keskin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Asit 
işlemi sonucu tabakalar arasındaki katyonlar ve diğer kirlilikler alındığından tabakalar arası d değerinin büyü-
mesi beklenen sonuçtur. Ancak 3 N HNO3 konsantrasyonunda yapısal bozunma sonucu pik 14.772 Å değerine 
düşmektedir. Pik maksimumuda düşmektedir. FTIR sonuçlarına göre 3619 cm-1 civarındaki kil minerallerine 
ait OH gerilmesi açıkça görülmektedir. 3300 cm-1 piki suya ait OH gerilmesidir. Asit konsantrasyonuna bağlı 
1003 cm-1 piki M-O-M yapısına ait olup daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Gözenek boyu dağılımı incelen-
diğinde ham kil örneğinin 0-2 nm ve 2-4 nm gözeneklere sahip olduğunu görülmektedir. Asit aktivasyonu 
sonucu gözeneklerin yüzey alanının artmasına bağlı olarak belirginleştiği ve daha büyük gözeneklerin 5 ve 6 
nm boyutlarında ortaya çıktığı belirlenmiştir. En yüksek yüzey alanı değerinin elde edildiği UCA 4 örneğinde 
gözeneklerin daha belirğin ortay acıktığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asit Aktivasyonu, Kil, Yüzey Alanı 
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GÜDÜMLÜ BİR MÜHİMMATIN KANATÇIK TAHRİK SİSTEMİ İÇİN GÜRBÜZ KONTROLCÜ 
TASARIMI VE UYGULANMASI 

İsmail CANTÜRK, Coşku KASNAKOĞLU

Türkiye

Öz: Güdümsüz mühimmatların sadece serbest düşme ile atılabilmesi, hedefi; istenilen hassasiyetle vurabil-
mesinde bazı problemlere yol açmış ve güdüm teknolojisinin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Güdümlü mü-
himmatlar kısaca;belirli bir güdüm ve kontrol algoritmasına bağlı olarak çalışan ve istenilen hedefi yüksek 
hassasiyetle vuran bombalardır. Kanatçık Tahrik Sistemi(KTS) ise, mühimmatı hedefe yönlendiren füzenin 
elektromekanik bir parçasıdır. Güdümlü bir mühimmatın Kanatçık Tahrik Sistemine;uçuş süresi boyunca, 
elektriksel ve mekanik etkilerden kaynaklanan gürültüler ve aerodinamik etkenlerden kaynaklanan bozucular 
etki etmektedir. Bu belirsizlikler ve bozcucular; kontrolcü performansını etkileyerek, mühimmatın istenilen 
hedefi vurmasını engellemektedir. Gürbüz kontrol teorisi;belirsizlikler ve bozucu etkiler altında da performans 
isterlerini karşıladığı ve kapalı çevrim kontrol sisteminin kararlılığını garanti ettiğinden dolayı mühimmatların 
Kanatçık Tahrik Sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; klasik ve modern kontrol yöntemle-
rinin, güdümlü bir füzenin Kanatçık Tahrik Sistemine uygulanması anlatılmaktadır.Öncelikle;Güdümlü bir 
mühimmatın Kanatçık Tahrik Sistemi için sistem tanımlama çalışmaları yapılmıştır.Bu çalışmalar sonucunda, 
elde edilen matematiksel model kullanılarak, klasik ve modern kontrol sentezi yöntemleri ile kontrolcüler 
sentezlenmiş ve kontrolcü performansları incelenerek KTS sistemi için en uygun kontrol yönteminin gürbüz 
kontrol yöntemi olduğu gösterilmiştir. Tasarlanan gürbüz H∞ kontrolcü, µ analizi yöntemi ile gürbüz kararlılık 
ve performans özelliklerini sağladığı kontrol edildikten sonra, KTS sistemine gerçek zamanlı olarak uygu-
lanmıştır. Ayrıca; Kanatçık Tahrik sistemine; belirsizlikler eklendiğinde,klasik kontrol yöntemlerinin yeterli 
olmadığı ve gürbüz kontrolcü sentezi yönteminin yapılması gerektiği gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belirsizlikler, Gürbüz Kontrol, Kanatçık Tahrik Sistemi 
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İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yunus Emre KARSLIOĞLU, Bekir BALCI, Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR, Gökhan KAPLAN

Türkiye

Öz: Bu çalışmada ülkemizin lokomotif sektörü olarak nitelendirilen inşaat sektörünün mevcut durumuna ve 
diğer sektörler ile olan bağlantısına kısaca değinilmiş, geçmişten günümüze süregelen bir kavram olan “risk” 
inşaat projeleri üzerindeki etkileri ifade edilmeye çalışılmış ve bu risklerin hangi metotlarla yönetileceğine 
kısa açıklamalar ile değinilmiştir. İnşaat sektöründe; proje tasarım aşamasından doğal afetlere kadar uzanan 
birçok riskin projeler üzerinde etkili olduğu ve bu grupların altında da finansal risklerden iş güvenliğine va-
rıncaya kadar farklı alanlarda alt başlıklar ile çok sayıda risk sıralanabilmektedir. Ayrıca inşaat projelerinin 
mevcut riskleri içerisinde sıralanan ve 2012 yılında çıkarılan müstakil bir kanunla öneminin daha da arttığını 
gördüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği açısından bir gaz beton fabrikasında uygulanan örnek risk analizi çalış-
ması da örnek olarak verilmiştir. Riskin bir perspektif içine oturtulması, risk ve belirsizlik ayrımının yapılması, 
risk yönetiminin ne olduğunun ve uygulama faydalarının ifade edilmesi, ülkemiz inşaat sektöründe risklerin 
ve risk yönetiminin nasıl algılandığının ve ne tip uygulamalar yapıldığının tespit edilmesi amaçlanmış; risk 
yönetiminde kullanılabilecek yöntemlerden bazılarının tanıtılmasına çalışılmıştır. İnşaat çalışmaları, kontrol 
altında tutulması zor olan iç ve dış etkenlere bağlı olarak kalite maliyet ve zaman çerçevesi içerisinde karmaşık 
tasarım ve üretim işlerinin koordinasyon içerisinde yürütüldüğü birçok aktiviteden oluşmaktadır. Bu iş yürü-
tümü sırasında ortaya çıkacak olan risklerin tespitinde projenin tasarımdan, inşaat sonrası hizmetlere kadar 
kullanılan süreç yönetimine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat, Risk, İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği),Proje 
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NANO MALZEMELERİN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI YOL KAPLAMA 
UYGULAMALARINDA KULLANILMASI

Yurdakul AYGÖRMEZ, Onur ŞAHİN

Türkiye

Öz: Hava koşulları, yol yapımında kaplama malzemesi seçimini, tasarım süreçlerini, yapım prosedürlerini ve 
bakım stratejilerini etkiler. Donma-çözülme etkisi yol kaplamasını etkileyen önemli bir etkendir. Bu durum, alt 
tabanda don veya su tutulmasından dolayı hasara duyarlı yol kaplaması oluşturur. Bir bölgenin en önemli iklim 
parametrelerinden ikisi, yıllık yağış ve donma endeksidir. Bu parametreler, yol kaplamasının yüzey sıcaklığı, 
donma nüfuz derinliği ve yol kaplamasının yaşadığı donma/çözülme döngüsü sayısı gibi faktörleri etkiler. 
Bu faktörler, yol kaplamasının tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımı için gerekli hususlardır. Asfalt kapla-
mada nanomalzemelerin kullanılması hala araştırma aşamasında olmasına rağmen, ıslanma-donma yaşanan 
iklimlerde yol kaplamasının kullanım ömrünü uzatmak için umut verici bir materyal olacağı öngörülmektedir. 
Daha fazla araştırma çalışması, nano-modifiye karışımların yol kaplamasında uygulanmasıyla yapılabilinir. 
Bu çalışmada, tek tip bir nano-modifiye edilmiş bağlayıcı malzeme yerine nanosilika ve nanokil malzemeleri 
karıştırılarak çalışma yapılması planlanmaktadır. Birinci karışımda bağlayıcı malzeme kütlesinin %2’sinin 
nanokilden ve %2’sinin nanosilikadan oluşturulması, ikinci karışımda bağlayıcı malzemenin %4’ü oranında 
nanokil ve üçüncü karışımda bağlayıcı malzemenin %4’ü oranında nanosilika kullanılması planlanmaktadır. 
Böylece nano-modifiye edilmiş karışımların düşük sıcaklık performansının geliştirilmesi veya nano-modifiye 
edilmiş bağlayıcı ve karışımların ekonomik ve çevresel değerlendirmeleri yapılması hedeflenmektedir. Bu sa-
yede, asfalt kaplama performansını artırabilen, kısmen doğal malzemeleri değiştirebilen ve daha sürdürülebilir 
asfalt kaplamalarına katkıda bulunabilecek bir teknik veya malzeme üretimi elde edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üst Yapı, Nano Malzemeler, Asfalt, Aşınım 
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FARKLI SICAKLIK VE DEFORMASYON HIZININ S-2 CAM/EPOKSİ TABAKALI 
KOMPOZİTLERİN KIRILMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Zafer KAYA, H Ersen BALCIOĞLU, Halit GÜN

Türkiye

Öz: Geleneksel yapı malzemelerine kıyasla fiber takviyeli kompozit yapıların endüstrideki kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Farklı ortam ve yükleme koşulları altında kullanılan kompozit malzemelerin kullanım 
yerlerine göre, sahip olması gereken bir takım mekanik özellikler vardır. Malzemenin mekanik davranışları-
na etki eden faktörlerden biri de delme ve kanal açma gibi üretimden ve montajdan kaynaklı veya kullanım 
sırasında meydana gelen çatlak yapılarıdır. Çatlağa sahip tabakalı kompozit plakalar da diğer malzeme türleri 
gibi genel mekanik dayanımlarının çok daha altında yüklerde servis ömürlerini tamamlar. Bu nedenle tabakalı 
kompozitler için çatlak başlangıcı malzeme seçimi için araştırılması gereken bir parametredir. Bu çalışmada, 
S-2 cam/epoksi tabakalı kompozitlerin çekme yüklemesi altında Mod I (açılma modu) durumundaki kırılma 
davranışları -20oC, 20oC ve 80oC olmak üzere 3 farklı sıcaklık ve 0,5 mm/dk ve 50 mm/dk olmak üzere iki 
farklı deformasyon hızında incelenmiştir. Yapılan çalışmada çatlak başlangıcı için gereli olan kırılma tokluk 
değeri (Kıc) ve çatlak ilerlemesini başlatan kritik gerilim enerjisi serbest bırakma oranı (Gıc) deneysel olarak 
çalışılmıştır. Deneysel çalışmaya ek olarak sonlu elemanlar metodu ile kırılma tokluğu incelenmiş ve J integral 
değerleri nümerik olarak hesaplanmıştır. Deneysel ve nümerik sonuçlar, S-2 cam/epoksi tabakalı kompozit 
malzemede, Mod I yükleme durumunda kırılma davranışlarının, ortam sıcaklığına ve yükleme hızına karşı 
hassasiyetinin olduğu ve şartlara göre değişim gösterdiğini ortaya çıkartmıştır. 

Anahtar Kelimeler: S-2 Cam/Epoksi, Kırılma Tokluğu, Gerilim Enerjisi Serbest Bırakma Oranı, J-Integral, 
Deformasyon Hızı, Sıcaklık Etkisi 



1587

ÖZET SÖZEL METİNLER

SHALLOW CRYGENIC HEAT TREATMENT (SUBZERO HEAT TREATMENT) EFFECT TO 
THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH CHROMIUM CAST IRON - LOW ALLOY STEEL 

BI-METAL COMPOSITE COMPONENT

Zafer ÖZDEMİR

Turkey

Abstract: Cryogenic treatment, which is sometimes called cryogenic tempering, utilizes ultra-cold temperatu-
res to modify the microstructure of metals and other materials. It has been widely adopted as a cost reduction 
and performance enhancing technology. It is also used as an enabling technology. It ultimately improves the 
performance of the metal, alloy and other materials. The cryogenic treatment process uses sub-zero temperatu-
res down to -184 °C to modify the micro-structure of the material. This treatment promotes additional transfor-
mations in metals, alloys and other materials. People usually relate heat treatments with high temperatures, but 
thermal treatments can also involve cooling. Cryogenic process is extension of heat treatment which further 
improves the properties of material. The basic CT process consists in a gradual cooling of the component un-
til the defined temperature, holding it for a given time (freezing time) and then progressively leading it back 
to the room temperature. Depending upon the application of the temperature it may be classified as shallow 
cryogenic treatment (SCT), is to gradually cool the workpiece at about – 84 °C and deep cryogenic treatment 
(DCT) is to cool the work piece at about -184°C. The subzero heat treatment effect to mechanical properties 
of bimetal composite component used in crushing industry has been investigated. Two metal plates (working 
part: high chromium white cast iron, bearing part: low alloy steel) have been prepared by sand casting method. 
Both of the plates was subjected to diffusion annealing at 1040°C and then one of them has been subjected 
to tempering at 270°C, the other plate was subjected to subzero heat treatment at -80°C and then tempered at 
270°C. Hardness values and metallography of pieces have been analysed and compared. A remarkable change 
were observed in hardness values, and metallography shows a great difference between two plates. 

Keywords: Subzero Heat Treatment, Bimetal, Metallography, Hardness
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AN EXPERIMENTAL EXAMINATION OF THE EFFECT OF RUBBER BASED COVER GAGE 
STRICTNESS TO THE PERFORMANCE OF BALL BEARINGS 

Zafer ÖZDEMİR

Turkey

Abstract: The basic working principle of a ball bearing is to reduce the friction force to a minimum and to 
make load transfer between two relative rotating mechanisms. The ball-bearings are used among a variety of 
mechanisms such as shaft, axis, pumps, heavy load machines, wind turbines and machine tools . Rubber-based 
ball bearing seals (cover) are widely used in the bearing industry. These seals effect the performance of the 
bearings, therefore affect the bearings life as well. Friction force produced by ball bearings determines the heat 
amount produced. Friction force arises from the loads applied to ball-bearing, type and size of ball-bearing, 
operating cycle, lubricants properties. The total reaction force against the rotation force inside ball-bearing 
includes sliding and rolling friction force at contact areas, friction force between rolling elements and rolling 
paths, friction force between rolling elements and the gage. Friction also occurs because of lubricants move-
ments and contact covers Bearings which have different seal strictness, friction torque and temperature beha-
viours are investigated experimentally in this article. The effect of the bearing seal strictness on the bearing 
life is theoretically calculated and interpreted. The importance of rubber seals which are used in bearings and 
the effectiveness and importance of the rubber-based seals have also been examined. As a general result, as the 
strictness increases, friction force increase. 

Keywords: Ball Bearing, Rubber Seal, Friction Torque, Strictness
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AISI 1050 İMALAT ÇELIĞINI TORNALAMA İŞLEMINDE TALAŞ İNCELME ORANI VE 
TAKIM YAKLAŞMA AÇISININ TITREŞIMDEKI STANDART SAPAMAYA ETKILERININ 

ARAŞTIRILMASI

Zülküf DEMİR, Oktay ADIYAMAN

Türkiye

Öz: Talaşlı işlemede meydana gelen titreşimler, çözülmesi çok zor olan, en büyük problemlerden biridir. Bu 
titreşimlerin tamamen ortadan kaldırılması, işlemin doğal mekanizmasından dolayı imkânsızdır. Ancak, iş-
lemde uygun parametrelerin seçilmesi ile bu titreşimlerin şiddeti ve işlem üzerindeki istenmeyen olumsuz 
etkileri azaltılabilir. AISI 1050 imalat çeliğinin karbür insert uçlar ile tornalama işleminde ilerlemenin, kesme 
derinliğinin, kesme derinliğinin ilerlemeye oranı ile elde edilen ve Talaş İncelme Oranı adlandırılan (TİO) 
parametrenin ve takım yaklaşma açısının titreşimdeki standart sapmaya etkileri deneysel olarak incelenmiştir. 
Titreşimdeki standart sapmanın Histogram grafikleri ve ayrıca ilerlemenin, kesme derinliğinin, TİO ve takım 
yaklaşma açılarının titreşimdeki standart sapmaya etkileri elde edilen grafikler yardımıyla incelenmiştir. Kü-
çük seçilen TİO ve yaklaşma açılarında titreşimdeki standart sapma değerlerinin Histogram grafiklerinin sınır 
alanı oldukça geniş olmuş ve talaş biçimindeki deformasyon çatlakları artmıştır. Talaş biçimindeki deformas-
yon çatlakları ve testere biçimindeki dişli talaş oluşumu artan yaklaşma açısı ile küçük seçilen TİO değerle-
rinde bile azalmıştır. 30o ve 45o yaklaşma açılarında talaş biçimindeki deformasyon çatlakları yerini lamel 
biçimindeki oluşum almıştır. İlerleme oranının ve kesme derinliğinin artması ile titreşimdeki standart sapma 
değerleri düzenli bir şekilde artmıştır. Ancak, kesme derinliğinin etkisi daha fazla olmuştur. TİO değerlerinin 
artması ile sapma değerlerinde kayda değer bir değişim meydana gelmemiştir. Ancak, kesici takım yaklaşma 
açısının artması ile standart sapma değerleri düzenli bir şekilde azalmıştır. Titreşimdeki maksimum standart 
sapma değerleri X (kesme derinliği) doğrultusunda kaydedilmiştir. Böylece, titreşimdeki sapma değerlerinin 
üzerindeki en etkili parametrenin kesme derinliği olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Standart Sapma, Titreşim, Takım Yaklaşma Açısı 
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ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE FARKLI FLAKS BİLEŞİMLERİNİN MEKANİK 
ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Ömer DEMİR, Ahmet KABİL, Çağlar YÜKSEL Mustafa ÇİĞDEM

Türkiye

Öz: A356 alüminyum alaşımı farklı döküm yöntemleriyle pek çok sektörde kullanılan önemli bir döküm ala-
şımıdır. Bu yüksek kullanımın sonucu olarak yüksek oranda hurda oluşmaktadır. Bunun yanında döküm yön-
temine bağlı olarak, döküm parçası haricinde yolluk ve besleyici gibi dökümde kullanılan, döküm yapılmasına 
yardımcı tasarım unsurlarının ve hurdaların geri dönüşümü hem enerji maliyetleri hem de doğal kaynakların 
kullanımı konusunda oldukça önemlidir. Endüstride alüminyum ve alaşımlarının özelliklerini etkileyen ko-
nulara odaklanılmıştır. Konu ile alakalı pek çok çalışma mekanik özellikler üzerinedir. Bu sebeple mekanik 
özellikleri yüksek oranda etkileyen kirliliklerin ve gazların eriyik metalden giderilmesi konusu oldukça önem 
teşkil etmektedir. Günümüzde kirliliklerin ve gazların giderilmesi için çeşitli bileşenler ve gaz giderme yön-
temleri uygulanmaktadır. Bu çalışmada %30 hurda + %70 birincil külçe kullanılarak yeniden ergitme yapıl-
mıştır. 740 derecedeki ergiyiğe 4 farklı bileşimdeki flakslar kullanılarak impeler yardımıyla flakslama işlemi 
yapılmıştır. Flaks miktarı toplam ergiyiğin %2 si olacak şekilde ayarlanmıştır. Aynı sıcaklıkta debi 10 lt/dk ve 
dakikada 1800 devir olacak şekilde tüm deneylerde 6 dakika gaz giderme işlemi yapılmıştır. Eriyik kalitesinin 
tespiti için vakum altında katılaştırılarak Bifilm numuneleri elde edilmiştir. Bunun yanında döküm yapılarak 
mekanik test numuneleri elde edilmiştir. Elde edilen numunelerden Bifilm yoğunluğu bilgisayarda taranarak 
ve mekanik test numunelerinede çekme ve darbe-tokluk deneyleri uygulanarak eriyik kalitesi ile ilişkisi ince-
lenmiştir. Çalışma sonucunda 38,25 NaCl+ 38,25 KCl+10 Kriyolit+8,5 Na2O.SiO2+5 CaF2 (NaK8,5) bileşi-
mine sahip flaksın en yüksek dayanımı verdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Geri Dönüşüm, Bifilm, Flaks 
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FURUTA SARKACINA UYARLAMALI VE BULANIK MANTIKLI KONTROLCÜ YAKLAŞIMI 

Ömür Can ÖZGÜNEY

Türkiye

Öz: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mekanik sistemlerin en az hata ile ve yüksek verimle çalışmaları bek-
lenmektedir. Verimliliği arttıracak en önemli unsur, mekanik sistemlere uygulanan kontrol yöntemleridir. Ge-
leneksel kontrol kurallarının yanı sıra son yıllarda birçok kontrolcü geliştirilmiştir. Geliştirilen kontrolcüler 
çeşitli mekanik sistemlere uygulanarak, bu kontrolcülerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada da 
(Spong, 1993: 2826-2830) geliştirdiği kontrol kuralı Furuta sarkacına uygulanmıştır. Furuta sarkacı, yatay 
düzlemde dönmekte olan dönel bir kol ve bu kola bağlı bir sarkaç sisteminden oluşmaktadır. Sarkaç sistemleri 
genel olarak kontrolcü çalışmalarında kullanılan mekanik sistemlerdir. Furuta sarkaç sistemlerine rahatlıkla 
ulaşılabilir olması ve lineer olmayan kontrolcülerin de uygulanabilir olması bu modelin tercih edilmesindeki 
en önemli etkenlerden biridir. Yapılan bu çalışmada uyarlamalı ve bulanık mantıklı kontrolcüler birlikte kulla-
nılmıştır. Geri besleme özelliğine sahip uyarlamalı kontrol yöntemi, değişen koşullara modeli adapte etmeye 
çalışmaktadır. Bu kontrol yöntemlerinde, kontrol yasasını oluşturan kontrol kazanç parametreleri sabit değer-
lerle tanımlanmaktadır. Sistemlerin verilen yörüngeyi takip etme yeteneğinin arttırılması için kontrol paramet-
relerinin değişken değerler alması önerilmektedir. Bu yüzden bu çalışmada bulanık mantıklı kontrol yöntemi 
kullanılmış ve kontrol kazanç parametreleri için bulanık mantıklı kontrol yasası geliştirilmiştir. Geliştirilen 
bulanık mantıklı-uyarlamalı kontrol yasası furuta sarkaç modeline uygulanmıştır. Modelin verilen yörüngeyi 
en az hata ile takip etmesi ve sarkaç dengesinin sağlanması çalışmanın en önemli amacıdır. Yapılan simulas-
yon sonuçları, iki kontrolcünün ortak çalışmasıyla birlikte, en az hata ile modelin yörüngeyi takip ettiğini ve 
sarkacın dengesini daha iyi sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uyarlamalı Kontrol, Bulanık Mantıklı Kontrol, Furuta Sarkacı 
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FUZZY LOGIC-PID CONTROL STRATEGY FOR FURUTA PENDULUM MODEL

Ömür Can ÖZGÜNEY

Turkey

Abstract: The control of mechanical systems is an academically wide field of study. The studies are mostly 
applied to certain models and the results are discussed. In this study, a different model, Furuta pendulum, is 
designed to show the effectiveness of the controller. This model was preferred because it is easily accessible 
and control laws are applicable for this system. The Furuta pendulum or rotational inverted pendulum is for-
med by a rotating arm rotating in the horizontal plane and a pendulum connected to its arm which is free to 
rotate vertically in this plane. In this study, traditional Proportional-Integral-Derivative (PID) control method 
is designed via fuzzy logical control method. In the PID control rule, control gain coefficients are constant 
values, while in this study, these coefficients are determined by using fuzzy logic controller. In order to apply 
the fuzzy logic control rule, input and output signals must be determined. In this study, trajectory tracking error 
and its derivative are determined as an input. The output signals are also PID controller coefficients. Rule table 
are prepared by using trial and error method between input and output signals. The developed controller is 
applied to the furuta model. The behavior of the controller is observed by applying different trajectories. The 
simulation results showed that the developed controller is successful. 

Anahtar Kelimeler: PID Control, Fuzzy Logic Control, Furuta Pendulum 
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KONİK KİLİT SİSTEMLERİ ÇALIŞMA MANTIĞI VE BAŞARIM DEĞERLERİNE ETKİ EDEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Özhan KITAY, Senai YALÇINKAYA, Armin GARİBİ

Türkiye

Öz: Motor ve rotor gibi tahrik mekanizmalarının millerinden dönme hareketini göbeklere iletme hususunda 
birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında popülerliği artan bir yöntem ise konik kilit sistemleridir. 
Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan ve kama, sıkı geçme, burç gibi geleneksel yöntemler yerine kul-
lanılan bir mil-göbek bağlantı elemanı olan konik kilit sistemi bir çeşit makine elemanı olup, tork ve eksenel 
kuvvet aktarma görevi görmektedir. Birden fazla öğeden oluşan kompakt bir yapıya sahip olmasından dolayı 
konik kilit sistemi olarak adlandırılmaktadır. Konik kilit sistemleri birçok farklı tasarımda bulunabilmelerinin 
yanısıra tüm çeşitlerinin çalışma mantığı aynıdır. Genelde dışa doğru ve içe doğru konik iki çemberin konik 
yüzeylerinin birbiri üzerine çekilmesi ile oluşan radyal kuvvet vasısataaı ile işlevlerini yerine getirirler. Montaj 
ve demontajının basit olması ve aşırı yüke maruz kalması durumunda kendini boşa bırakarak emniyet göre-
vi üstlenmesi en önemli avantajlarıdır. Bu sayede çalışan sistemde meydana gelebilecek zararı en aza indir-
mektedir. Bu çalışmada, kullanım oranı artmasına rağmen ana çalışma mantığı pek bilinmeyen, birçok farklı 
tasarıma sahip modeldeki bu makine elemanlarının aktarabileceği tork ve eksenel kuvvetin yanı sıra mil ve 
göbeğe uyguladığı basınca etki eden parametrelerin tespiti yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda cıvata sıkma 
torku (Ma) başta olmak üzere koniklik açısı (α) ve konik kilit üzerinde kullanılan cıvata sayısının bu başarım 
değerlerine doğrudan etki ettiğinin tespiti yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konik Kilit, Sıkı Geçme, Kama, Tork, Makine Elemanı
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA ÇİMENTO İKAME MALZEMESİ OLARAK 
ZEOLİTİN KULLANILABİRLİĞİ

Şükran GEÇER, Salih Taner YILDIRIM

Türkiye

Öz: Dünyada devam eden nüfus artışı ve teknolojik faaliyetler daha fazla enerji tüketimine ve çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Artan enerji gereksiniminin karşılanmasında sınırlı oranda bulunan doğal kaynaklarımızın 
aşırı tüketimi küresel çevre sorunu olarak önümüze çıkmaktadır. İnşaat sektöründe; çimento sanayinde klinker 
üretimi sırasında salınan CO2 emisyonunun azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanımı, betonun 
özelliklerinin iyileştirilmesi ve düşük maliyet gibi faktörler nedeniyle beton üretiminde alternatif malzeme ara-
yışı vardır. Betonun hem çevreci hem de ekonomik yoldan daha iyi performans gösterebilmesi için puzolanlar-
dan faydalanılmaktadır. Türkiye’de mevcut rezervler düşünülerek, kullanımı bilgi eksikliği nedeniyle yaygın 
olmayan doğal zeolitin inşaat sektöründe değerlendirilmesinin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan avan-
taj sağlayacaktır. Yürütülen bu çalışmada, farklı oranlarda çimento yerine zeolit ikamesinin, betonun fiziksel 
ve mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Balıkesir-Bigadiç yöresinden elde edilen zeolit 
kendiliğinden yerleşen beton (KYB) karışımında ağırlıkça %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarında Portland 
çimentosu ile ikame edilerek kullanılmıştır. Bağlayıcı miktarı ve su/bağlayıcı oranı sabit tutulmuştur. Üretilen 
karışımların taze betonda kıvam ve sertleşmiş betonda birim ağırlık, su emme gibi fiziksel özellikleri ile 3, 7, 
28 ve 90 günlük basınç dayanımları ölçülmüştür. Zeolit ilavesi ile yayılma miktarı %15 katkı oranına kadar 
sorun yaşatmazken, %20 oranında zeolit işlenebilirliği ciddi oranda düşürmüştür. Her oranda zeolit kullanımı 
betonun birim ağırlık değerini düşürürken, %15’e kadar zeolit kullanımı dayanımı arttırmıştır. Çalışmada, %15 
oranına kadar zeolit kullanımının özellikleri iyileştirdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Basınç Dayanımı, Kendiliğinden Yerleşen Beton, Zeolit 
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TÜRKİYE TERSANELERİNDE YAŞANAN 2008 KRİZİ VE SON 20 YILLIK GEMİ İNŞA 
SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

Şükrü EREN, Burak Galip ANIK, Görkem KANPARA

Türkiye

Öz: Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan gemi inşa sanayi, üretim ve montaj sahası çok 
büyük olup işçiliğe de o derece ihtiyaç duyulan bir alandır. Dünya ticaret hacminin yaklaşık %95’inin deniz 
yolu taşımacılığıyla yapılıyor olması, ekonomik olarak bakıldığında karayolu taşımacılığına göre ortalama 6,5 
kez demiryolu taşımacılığına göre ise 3,5 kez daha ekonomik olması ayrıca çok büyük miktardaki yüklerin, bir 
seferde güvenli olarak taşınması gemi inşa sanayinin önemini açıklamaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de gemi 
inşa sanayisinin son 20 yıldaki süreçleri teknik-teknolojik ve ekonomik olarak irdelenmesini içermektedir. 
Türk gemi inşa sanayi devlet arşivi, literatür, tez çalışmaları, yerli tersanelere ait istatistikler, kitaplar ve dergi-
ler incelenmiş olup; İhracat, istihdam ve teslim edilen adet-tonaj rakamları ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler 
doğrultusunda sektörün gelişimi ve krizin bu gelişmeye olan etkileri saptanmıştır. Kriz sonrası sipariş bazında 
yaşanan gerilemeye karşın uzmanlık gerektiren yüksek karmaşık yapılı (spesifik) gemilere ve müşteri isteğine 
özel yani katma değeri yüksek gemilere yoğunlaşılmıştır. Böylelikle üretim miktarındaki düşüşe rağmen ihra-
cat değerlerini 800 milyon$ üzerinde bir değere tutunmayı başarmıştır. Türk gemi inşa sanayii, özellikle küçük 
ve orta tonajlı kimyasal tanker inşasında dünya çapımda bir marka olmuş, uzun yıllar tanker siparişi alan ülke-
ler sıralamasında 3.sıraya kadar yükselmiştir. Tersanelerimiz kimyasal tanker inşaatında edindiği uzmanlıkla 
birlikte, LPG, LNG, Ro-Ro, offshore gemisi, yolcu gemisi, açık deniz balıkçı gemisi, römorkör vb. yüksek 
katma değerli gemilerin inşaatına da önemli bir yol kat etmiştir. Uzmanlaştığı ve Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi 
yaklaşımı ile sadece dünyanın önemli gemi sanayilerinden biri olmakla kalmayıp, özellikle Avrupa Gemi İnşa 
Sanayi’nin en önemli paydaşı durumuna gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşa, Spesifik Gemi İnşa, Türkiye’deki Gemi İnşa Ar-Ge Yapısı 
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AFET SONRASI MÜDAHALE LOJİSTİĞİNDE ARAÇ ROTALAMA ÜZERİNE  
LİTERATÜR İNCELEMESİ

Deniz KÜÇÜKBAŞ, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ

Türkiye

Öz: Afetler yaşamı olumsuz etkileyen olaylardır. Afet sonrası müdahale aşamasının etkin yönetimi afetten 
etkilenen insanların hayatta kalabilmeleri ve afeti mümkün olan en az sağlık sorunlarıyla atlatabilmeleri için 
önem taşımaktadır. Literatürde afet sonrası müdahale aşamasında araç rotalama konusunda pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada literatürdeki, afet sonrası müdahale aşamasında yol bakım onarım ekiplerinin 
bulunduğu, afet bölgelerine gönderilen tıbbi yardım ekiplerinin bulunduğu veya insani yardım malzemelerinin 
taşındığı araçların rota planlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar incelenmiştir. Çalışma kapsamında lite-
ratürdeki çalışmalar incelenerek konuya ilişkin mevcut durum ortaya konulmuş ve gelecekteki olası araştırma 
konuları tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda çalışmalar çözüm yöntemlerine ve modellerdeki amaçlara 
göre sınıflandırılarak analizler yapılmıştır. Çalışmaların yıllara göre dağılımları incelenerek mevcut konu-
nun akademik alandaki konumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Buna ek olarak çalışmaların dergilere göre 
dağılımı incelenerek hangi dergilerde sıklıkla yayınlandığı konusunda bilgi verilmiştir. Literatür incelemesi 
sonucunda dikkat çeken bazı önemli noktalar şunlardır: Triyajın dikkate alındığı ve geliştirilen modellere kı-
sıt olarak dahil edildiği çalışma sayısı az olduğu görüldüğünden triyaj konusunun dikkate alınarak ve triyaja 
uygun nitelik ve yetenekteki sağlık personelinin yönlendirilmesi problemi konusunda çalışma yapılabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca literatürde afet sonrası kapasite planlamasına ilişkin az sayıda çalışma olduğundan bu 
konu da ileride çalışılabilecek konular arasında yer alabilmektedir. Literatürde incelenen çalışmalarda amaç 
fonksiyonlarının yapılarının genellikle çok amaçlı olduğu görülmekle birlikte birbiriyle çelişen amaçların yer 
aldığı çalışma sayısının oldukça az olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama, Afet, Afet Sonrası, Lojistik, Literatür İncelemesi
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SICAK ŞEKİLLLENDİRME KALIPLARININ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Ali BAKİ/Mustafa Oğuz SEVENGİL

Türkiye

Öz: Araç ağırlığının azaltılması ve güvenliğinin arttırılması gereksinimi, otomobil üreticilerini, sac metal 
şekillendirme teknolojilerinde yeni çözümler aramaya sevk etmektedir. Özellikle günümüzde, parçaların 
yüksek dayanımlı, korozyon direnci yüksek ve hafif olarak üretilebilmesi için, östenitleşme sıcaklığına kadar 
ısıtıldıktan sonra kalıp içerisinde şekillendirilebilen yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılmaktadır. Sıcak 
şekillendirme kalıplarında; geri yaylanma miktarının az olması, geometrisi karmaşık olan parçaların daha 
kolay şekillendirilebilmesi , iş parçasında çekme gerilmesinin 1500 MPa’a kadar çıkabilmesi, soğuk şekillen-
dirmeye göre kıyaslandığında cazip olmaktadır. Bu teknik avantajlar ile birlikte, sıcak kalıplarda şekillendi-
rilen yüksek mukavemetli saclar sayesinde araçların güvenlik seviyesinin arttırılması da önemli bir avantaj 
olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca yüksek mukavemetler elde edilirken daha hafif saclara ihtiyaç duyulması da 
araçların daha hafif üretilmesini sağlamaktadır. Bu durum araçların karbon salınımını azaltarak daha çevreci 
araçların üretilmesine olanak tanımaktadır. Sıcak şekillendirme yöntemiyle üretilmiş otomotiv parçaları yeni 
bir platform ürünüdür. Sıcak pres kalıpları ülkemizde genellikle yurtdışından tedarik edilmektedir. Bu proje; 
Sıcak şekillendirme ile ilgili sektör ve literatür araştırmalarını, sektörde genellikle kullanılan mevcut sıcak 
şekillendirme sistemlerini iyileştirmek için geliştirilen yöntemleri ve bu yöntemler geliştirilirken elde bulgu-
ları, sıcak şekillendirme yöntemine uygun kalıpların tasarım aşamalarını, tasarımda dikkat edilmesi gereken 
önemli unsurları, kalıpta kullanılacak standart ve standart olmayan elemanların seçimi konusunda bilgileri 
içermektedir. Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Sıcak Pres, Otomotiv, Ultra Yüksek Dayanımlı Çelik 
Sac Malzeme 

Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Sıcak Pres, Otomotiv, Ultra Yüksek Dayanımlı Çelik Sac Malzeme 
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OTOMATİZE MANUEL ŞANZIMANLARDA ELEKTROMANYETİK KAVRAMA İLE  
HAREKET İLETİMİ

Ali Rıza PINAR, Alptekin ERGENC

Türkiye

Öz: Günümüz otomotiv pazarında araçlarda, otomatik şanzıman (OŞ), otomatize manuel şanzıman (OMŞ) ve 
manuel şanzıman (MŞ) tiplerinde şanzımanlar bulunmaktadır. MŞ sistemlerinde debriyaj kavraması ve vites 
dişli seçimi direkt olarak sürücü tarafından debriyaj pedalı ve vites çubuğu ile kontrol edilmektedir. OMŞ 
sistemleri genellikle kuru veya ıslak kavrama montajı, bir dişli kutusu ve sürücünün komutunda vites geçişini 
sağlamak için elektronik sensörler, işlemciler ve aktüatörler kullanılan bir kontrol sisteminden oluşmaktadır. 
OŞ sistemlerinde OMŞ sistemleri gibi debriyaj kavraması ve vites geçişi yazılımsal seviye olarak aynıdır. 
Bu sistemler arasındaki fark, kullanılan dişli yapılarındaki farktan kaynaklanmaktadır. OMŞ sistemleri MŞ 
sistemlerinden farklı olarak debriyaj pedalı ile kontrol edilmezler, vites geçiş mekanizması ve debriyaj sistem-
leri elektro-mekanik ve elektro-hidrolik aktüatörler ile kontrol edilmektedir. Bu sebeplerle debriyaj kavraması 
vites geçiş ve kavrama süreleri daha kısadır. Günümüzde otomatik şanzımanlara artan bir ilgi bulunmaktadır. 
Ancak otomatik şanzımanların yüksek maliyetleri ve düşük verimleri bu şanzımanların pazarda büyümesini 
engellemektedir. Yüksek verimler ve düşük maliyetler otomatize edilmiş manuel şanzımanları, otomatik şan-
zımanlardan üstün kılmaktadır. Ancak tork gecikmesi ve konfor problemleri debriyaj kavrama süresinin azal-
tılması ile giderilebilecek konulardır. Bu makalede mevcut OMŞ’lerde kullanılan elektro-hidrolik ve elektro-
mekanik aktüatörlerin yerine elektro-manyetik toz kavraması kullanılarak debriyaj kavrama süresi ve kayma 
durumu üzerine olan etkisi incelenmiştir. Söz konusu şanzımanlarda, elektromanyetik kavrama kullanılması, 
otomatik ve otomatize edilmiş şanzımanlarda bulunan aktüatörlerin ve sensörlerin sayısının azalması ile mali-
yet avantajı sağlanması da öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otomatize Manuel Şanzıman, Şanzıman, Kavrama, Elektromanyetik Kavrama 
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KORELASYON VE AYKIRILIK TESPİTININ KESTIRIMLI BAKIMA ETKISI

Anıl ELADAĞ, Kazım YILDIZ, Ali BULDU

Türkiye

Öz: Kestirimci bakım; veri analizi ile cihazlarda daha sorun oluşmadan önce, durumu izleyen ve arıza çıkarma 
ihtimallerini değerlendirip, önlem alan bir bakım türüdür. Kestirimci bakım uygulamalarında kalan ömrün 
tahmin edilmesini iyileştirmek için sensorlerin korelasyonları ve sensor verilerinin aykırılıklarının kullanıl-
ması amaçlanmıştır. Bu sayede kalan ömür tahminlemesine ek olarak, aykırılık kaynaklı sorunların, kalan 
ömüre etki eden kök sebebin bulunması ve sorun tekrarının azaltılması hedeflenmiştir. Birden çok sensor 
verisi ve kalan ömür bilgisini içeren zaman bağımlı bir veri seti olması itibari ile “Turbofan Engine Degra-
dation Simulation Data Set” veri seti kullanılarak yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Evrişimsel sinir ağlarında 
(CNN) bulunan evrişim (convolution) katmanı, tekrarlayan sinir ağlarından olan uzun-kısa vadeli yapay sinir 
ağı (LSTM) katmanı ve lineer operasyon katmanları kullanılarak karma yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Bu 
karma ağda korelasyonların bulunması için evrişim katmanı, aykırılıkların tespiti için ise LSTM katmanı kul-
lanılmıştır. Oluşturulan bu karma yapay sinir ağının kalan ömür tahminlemesi, diğer yapay sinir ağı modelleri 
ile karşılaştırılmıştır. Aynı sayıda katmanlardan oluşturulan 4 yapay sinir ağı, aynı tekrar sayısı ile ve eğitim 
setinin %30’u kontrol verisi olacak şekilde eğitilmiştir. 0.001 öğrenme oranı ile beraber, ADAM optimizasyon 
algoritmasının daha hızlı ve başarılı olduğu görülmüştür. LSTM ağının kaybının 0,0138, CNN ağının kaybının 
0,0032, Dense ağın 0,0020 ve önerilen karma ağın kaybının 0,0011 olduğu gözlemlenmiştir. Sadece sensor 
değerlerinin değil, sensorlerin korelasyon ve aykırılıkların da kestirimci bakım uygularken kalan ömüre etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kestirimci Bakım, Yapay Sinir Ağı, Aykırılık Tespiti, Korelasyon 
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TABANCA KAPAK TASARIMINDA ALTERNATİF MATERYAL DENEMESI 

Celal ADANUR

Türkiye

Öz: Teknolojinin gelişimine paralel olarak askeri sistemler de gelişme göstermiştir. Ateşli silahların icadıyla 
birlikte bireysel olarak kullanılabilen silah ihtiyacı doğmuştur. Tabancalar bu ihtiyaç doğrultusunda en yaygın 
olarak kullanılan silah türlerinden birisidir. Önceleri sınırlı kullanım alanlarına sahip olan tabancalar materyal 
ve üretim yöntemlerindeki yenilikler ışığında gelişme göstermiştir. Çalışma mekanizmaları ve kapasiteleri 
zaman içerisinde geliştirilen tabancalar çeşitli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Çelik ve alüminyum gibi 
metallerin yanı sıra günümüzde polimer gövdeli tabancalar da oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Farklı coğrafyalarda, farklı kullanım koşullarında kullanılan polimer gövdeli tabancalar metal gövdeli taban-
calara oranla su, nem, çamur gibi dış etkilere daha dayanıklıdır. Metal gövdelerde yanlış bakım sonucu oluşan 
paslanma ve boya deformasyonları polimer gövdeli tabancalarda görülmez. Polimer gövdeler metal gövdelere 
oranla esnek tasarımlara daha uygundur. Aşınma mukavemeti sayesinde sökülebilir parçaların kullanımına 
olanak sağlamaktadır. Farklı iklim koşullarından etkilenmeyen yapısı ile polimer gövdeli tabancalar operas-
yonel kullanımlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Polimer yapının tabanca gövdesinde sağladığı avantajlardan 
yola çıkılarak polimer yapı ile oluşturulan bir tabanca kapağı üzerinde çalışılmıştır. İç yapısı metal olmakla 
birlikte kapağın dış yapısı polimer gövdeli tabanca üretiminde de kullanılan PA 66 malzeme ile üretilmiştir. 
Yapılan bu çalışma ile birlikte : Seri imalat verimliliği ve üretim hızının artırılması, tabanca ağırlığının azal-
tılması, tabanca kapağında çevresel etkilerle oluşan deformasyonların engellenmesi, gövde ile kapak arasında 
renk ve tasarım bütünlüğü sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tabanca, Kapak, Polimer Gövde, Metal Gövde
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DİNAMIK ORTAMLARDA ÖZDEŞ OLMAYAN KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA 
HABERLEŞME AĞI VE PROTOKOLÜ TASARIMI

Deniz DEMİRTAŞ, Serkan KURT

Türkiye

Öz: Günümüzde haberleşme ve batarya teknolojilerinin gelişmesi, donanımsal tasarımların boyutlarının kü-
çülmesi kablosuz algılayıcı ağlarının uygulama alanlarının artmasına neden olmuştur. Bu teknoloji günlük 
yaşantımızda, düşük güç ihtiyacı, hızlı dağıtım ve kendini çabuk organize etme özellikleri nedeniyle, aske-
ri, sağlık, tarım, enerji, akıllı otomasyon sistemleri, ekosistem izleme gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. 
Kablolu algılayıcı ağları ve ad-hoc ağların uygulama ve bakım maliyetlerinin yüksek ve genişleyen yapı en-
tegrasyonunun zor olması gibi sebeblerinden dolayı, bunların yerine günümüzde kablosuz algılayıcı ağları 
ciddi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak kablosuz algılayıcı ağlarının da tasarım ve haberleşme 
protokolleri bakımından zayıf olduğu noktalar vardır. Algılayıcıların boyutlarının küçük olmaları, üzerlerin-
de kablosuz haberleşme için tasarlanan antenin mesafesi ve enerji ihtiyaçları kablosuz algılayıcı ağlarında 
araştırma konusu olmuştur. Geleneksel kablosuz algılayıcı ağlarında genellikle özdeş algılayıcılar ve aynı tip 
algılayıcılar için çeşitli haberleşme ve enerji optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır. Günümüzde mobil 
algılayıcılardan oluşan dinamik kablosuz algılayıcı ağları vardır. Ancak dinamik yapıya farklı iletim mesafesi-
ne sahip başka bir algılayıcı eklenmek istendiğinde geleneksel haberleşme algoritmaları yetersiz kalmaktadır. 
Bu temel sebeplerle de hem dinamik olan, hem de özdeş olmayan sistemlere entegre olabilecek bir haberleşme 
algoritması ihtiyacı doğmaktadır. Bu araştırmada aynı sınıfta ancak farklı iletim mesafesindeki algılayıcılar 
(örneğin sıcaklık algılayıcı) ile dizayn edilmiş kablosuz algılayıcı ağ yapılarında farklı tip algılayıcı olma 
durumu ve yeni algılayıcı eklendiğinde haberleşmeleşmelerinin nasıl olabileceği üzerine yeni bir haberleşme 
protokolü tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde algılayıcı düğümlerinin dinamik yani hareketli olma durumu da 
göz önüne alınıp, algoritmanın dinamik kablosuz algılayıcı ağları üzerinde de kullanılabileceği ve avantajları 
gösterilmiştir. Bildiride haberleşme algoritmasının yapısı, diğer algoritmalarla farkları, avantaj ve dezavantaj-
ları daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağları, Özdeş Olamayan Kablosuz Algılayıcı Ağları, Hareketli Kab-
losuz Algılayıcı Ağları, Yönlendirme Protokolü
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GÜNEŞ SANTRALLERİNDE SABİT AÇILI SİSTEMLER İLE IŞINIM TAKİPLİ SİSTEMLERİN 
PERFORMANS DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ

Mehmet Ali SALDAMLI, Yusuf Alper KAPLAN

Türkiye

Öz: Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, yoğun fosil yakıt kullanımının neden olduğu iklim 
değişikliği de dâhil olmak üzere bazı olumsuz çevresel sorunları hafifletmek için büyük potansiyele sahiptir. 
Hızlı kurulması, teknolojiyle gelişmesi ve maliyetleri düşürmesinden dolayı, güneş enerjisi, gelecekteki enerji 
sistemlerinin önemli bir kısmını oynayacaktır. Buna göre, güneş ışınım şiddetinin geniş bir aralıkta en verimli 
şekilde kullanılabilmesi için tesislerin kuruldukları bölgede ya optimum açıda olması gereklidir ya da güneşten 
gelen ışınların tamamına yakınını dik alacak şekilde hareketli sistemler ile dizayn edilmelidir. Ülkemizde ve 
hatta dünyada en fazla yaygın olan santral çeşitleri sabit açılı güneşi takip etmeyen sistemlerden oluşmaktadır. 
Bu santraller kurulurken belirli simülasyonlardan faydalanılarak belli bir açı bulunmaktadır. Bizim yaptığı-
mız bu çalışmada gerek güneş takipli sistemin performansı, gerekse simülasyon değerleriyle sabit bir şekilde 
dizayn edilmiş gerçek saha koşullarında çalışan eşdeğer santrallerin performans ve verimlilik değerleri kar-
şılaştırılacağından; fiyat performans oranları net olarak belirlenebilecek ve yapılacak santral tipleri için karar 
verme daha da kolaylaşacaktır. Güneş takip sistemleri ışınım sensörleri aracılığıyla güneşten alabileceği en ve-
rimli pozisyona göre hareket ederken, açık çevrimle çalışan ve meteoroloji verilerine dayanan çok yıllık güneş 
verileri kullanılarak basit bilgisayar, PLC gibi elemanlar ile ayrıca dizayn edilir. Bizim yaptığımız çalışmada 
üç farklı santral tipi kullanılarak olası bütün kriterler açık çevrim kontrollü PLC yazılımı ile hareket sağlanarak 
üretim farklılıkları değerlendirilmiştir. Yapmış olduğumuz bu araştırmaya göre, 4 eksen takipli sistemlerin 2 
eksenli bir sisteme göre verimlilik oranı yıllık bazda ortalama %21 daha yukarı seviyede olmasına karşın, sabit 
açılı sistemlere kıyasla yaklaşık %24 daha fazla enerji ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Işınım Şiddeti, Simülasyon, Açık Çevrim, PLC, 4 Eksen Takipli Sistem 
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN IF (ARAYER ATOMSUZ) ÇELİKLERİNE 
UYGULANAN LASER VE MAG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Melek YILDIRIM, Ahmet KARAASLAN

Türkiye

Öz: Otomotiv sektörü dünya ekonomisinde önemli yer tutan ve yoğun rekabetin yaşandığı bir sektör haline 
gelmiştir. Genel olarak otomobillerin neden olduğu çevre kirliliği ve yüksek yakıt tüketimi göz önünde bu-
lundurulduğunda, daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçların üretilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 
söz konusu sektörde kullanılacak malzemelerin üstün şekillendirilebilirliğe ve aynı zamanda yüksek meka-
nik özelliklere sahip hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar, son yıllarda artarak sürmektedir. Geliştirilen yeni 
malzemeler daha hafif ve şekillendirilebilir olmasına rağmen yüksek dayanımlı çelikler olarak geleneksel 
çeliklerin yerini almaya başlamıştır. Yeni geliştirilen malzemelerden birisi de arayer elementlerini eser mik-
tarda içeren IF (arayer atomsuz) çelikleridir. Bu çelikler, üretim sonrası içyapılarında bulunan C, N ve O gibi 
arayer atomlarının oranlarının özel teknikler ile azaltılması ve bunun yerine yapıya Ti, Nb gibi stabilize edici 
elementlerin katılması ile elde edilmektedir. IF (arayer atomsuz) çeliklerinin kimyasal içeriği sebebiyle, tüm 
kaynak yöntemleri uygulanabilmektedir. Ancak hafiflik ve maliyetin yanı sıra yüksek mekanik özelliklerin de 
sağlanabilmesi için kaynak işlemi düşük ısı girdisi ile gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmada IF (arayer atomsuz) 
çeliği numuneleri MAG ve LASER kaynak yöntemleri ile farklı kaynak parametreleri seçilerek birleştirilmiş-
tir. Kaynak sonrasında kaynak bölgelerinin (kaynak dikişi + ITAB) mikroyapıları optik mikroskop ile (OM) 
incelenmiş ve mekanik özellikler Vickers Sertlik yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, seçilen kay-
nak yöntemlerinin üstün olan ve olmayan özelliklerini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: IF (arayer atomsuz) Çeliği, Laser Kaynağı, MAG Kaynağı, Otomotiv Sektörü 
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ARAYER ATOMSUZ (IF) ÇELİK SACININ 
TIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİN MİKRO YAPI VE SERTLİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Melike ŞAŞMAZ, Ahmet KARAASLAN

Türkiye

Öz: Otomotiv endüstrisi, küresel ısınma gibi ekolojik yaşamı tehdit eden konularda, otomobillerin CO2 
emisyonu nedeniyle buna en çok sebep olan sektörlerden biridir. Hem otomobil üreticileri hem de otomobil 
kullanıcıları enerji kaynaklarının korunmasını, CO2 emisyonlarının ve yakıt tüketiminin azaltılmasını, yolcu 
güvenliğinin artmasını istemektedir. Bu isteklerin karşılanabilmesi için özellikle otomotiv gövdesinin hafif-
letilmesi gerekmektedir. Çünkü otomobil gövdesi çoğunlukla metal sac plakalardan oluşmakta olup, araç 
kütlesinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Bu yüzden bu alanda yapılacak en ufak bir değişim, büyük önem 
arz etmektedir. Ancak bu ağırlığın azaltılmasına karşın yolcu güvenliğinden yani mukavemetten ve darbe 
emiliminden ödün vermemek adına birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda hafif olmasına rağmen 
mukavemetli ve kolay şekillendirilebilir özelliklere sahip yüksek dayanımlı çelikler, geleneksel yapı çelikle-
rinin yerini almıştır. Bu çelik sınıfından tamamen ferrit mikro yapısından oluşan, düşük karbon oranına sahip, 
şekillendirilmesi ve mukavemeti yüksek olan arayer atomsuz (IF) çelikleri de otomobil sektöründe komplike 
parçaların üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca arayer atomsuz(IF) çeliklerinde karbon ve azot nere-
deyse tamamen giderildiği için tüm kaynak işlemlerinin kolaylıkla uygulanabilmesi de bu çeliğin otomobil 
üretiminde önemli bir malzeme olmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, otomobil üretiminde kullanılan bir-
leştirme yöntemlerinden biri olan TIG kaynak yöntemi ile arayer atomsuz (IF) çeliğinin kaynak edilebilirliği 
incelenmiştir. Bu birleştirme yöntemleri uygulanırken; TIG kaynağı için 30A,40A,50A,60A gibi farklı akım 
dereceleri uygulanmış, kaynak işlemlerinden sonra mikro yapısal incelemeler ve mikro sertlik değerlerine 
bakılarak arayersiz(IF) çeliği için en uygun TIG kaynak değerleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arayer Atomsuz (IF) çeliği, TIG Kaynağı, Kaynak, Mikroyapı 
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HADDELENMİŞ 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MİKROARK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE 
KAPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Mert KABAN, Yücel GENÇER, Mehmet TARAKÇI, Sezgin CENGİZ, Kerem Özgür GÜNDÜZ

Türkiye

Öz: Bir malzeme gurubunun üstün özelliklere aynı anda sahip olması oldukça zor yada maliyetlidir. Dolayısıy-
la malzemelerin tüm özelliklerini geliştirmek yerine, kullanılacak uygulama alanına göre aşınma ve korozyon 
gibi yüzey özelliklerini geliştirmek gün geçtikçe yaygınlaşan bir yöntem olmuştur. Metal malzemelerin yüzey 
özelliklerinin modifikasyonunda en çok kullanılan yöntemlerden birisi malzemenin yüzeyinin seramik kaplan-
masıdır. Bu kaplama tekniklerinden olan Mikroark Oksidasyonu (MAO) kaplama ile malzeme yüzeyinin daha 
sert, daha yüksek aşınma ve korozyon direncine sahip olması sağlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemde kaplama ile 
altlık arasında iyi yapışma gerçekleşmektedir. Hafif metallerin yüzey modifikasyonunda yüksek başarı oranı 
sağlayan bir yöntemdir. Sanayide büyük kullanım alanına sahip hafif metallerden biri olan alüminyum ise; 
çeliğe göre daha hafif olması, korozyona dayanıklılığı, işlenebilirliği, dekoratif çekiciliği, kolay bulunabilirliği 
ve manyetik olmayışı gibi avantajlara sahiptir. Alüminyum alaşımları bazı elementlerin katkısı ile kullanım 
alanlarına uygun olarak modifiye edilmektedir. Yaygın olarak uçak ve uzay sanayisinde kullanılan 7075 serisi 
alüminyum alaşımları, haddelenmiş alüminyum grupları arasında dövülmeye uygun bir malzemedir. Bu çalış-
mada haddelenerek üretilmiş 7075 serisi alüminyum alaşımının Sodyum Alüminat çözeltisi içerisinde MAO 
yöntemi ile farklı sürelerde kaplanması gerçekleştirilmiştir. Farklı sürelerde kaplanan numunelerin yüzey ve 
kesit mikroyapıları Taramalı Elektron Mikroskobu ile incelenmiş ve Vickers Sertlik Testi ile kaplama sertlik-
leri tespit edilmiştir. Yapılan incelmeler sonucunda numunelerin haddelenme yönüne dik ve haddelenme yö-
nüne paralel kesitlerde oluşan kaplamalarda dikkate değer farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu çalışma Gebze 
Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez çalışması kapsamında 
ortaya çıkmıştır. Danışman onayı alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mikroark Oksidasyonu, Kaplama, 7075 Alüminyum, Haddeleme Yönü, Mikrosertlik 
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YÜKSEK SICAKLIK ŞARTLARINDA ÇALIŞAN VANA ÇELİĞİNİN KAYNAK SONRASI 
MİKROYAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Merve YANGAZ, S. Can KURNAZ

Türkiye

Öz: Gelişen teknoloji çağında enerji gereksinimin giderek artışıyla petro-kimya sektöründe termik santraller 
ve nükleer santrallerin kurulumu dünya genelinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Yüksek sıcaklık ve yüksek ba-
sınç şartlarında çalışan buhar kazanları, ısıtıcılar, reaktörler ve basınca maruz kalan kazanın diğer kısımları 
sürünmeye dayanıklı ve mekanik özellikleri yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin kullanımını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu özelliklere sahip olan CrMo çelikleri gerek yüksek ısı iletkenliği ve yüksek sürünme direnci, 
gerekse de yüksek korozyon direnci ile önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, yüksek termal verim, enerji kaybını 
minimize eder ve düşük CO2 salınımı sayesinde çevre kirliliğine yol açmaz. Enerji santrallerinin yapımında 
kullanılan C12A çeliğinin büyük çoğunluğu kaynaklı halde çalışmaktadır ve bu da santrallerin kuruluş mas-
raflarını üst seviyelere taşımaktadır. Bu çeliklerin kaynak bağlantı kısımları yüksek buhar sıcaklığı nedeniyle 
zamanla deformasyona uğrar. Oluşan deformasyonların tamiri çalışan ekipmanda duraklamalara yol açar ve 
bu nedenle büyük mali kayıplarla karşılaşılır. Kaynak işlemi çok titizlikle yapılmalı ve kaynak parametreleri 
optimum seçilmelidir. Bu çeliklerin mikroyapısı yüksek krom nedeniyle çok yavaş soğutma uygulamasında 
bile martenzit yapı olmaktadır. Kaynak esnasındaki ısı girdisi özellikle ısı tesiri altındaki bölge kalıntı geril-
meler oluşturmaktadır. Kalıntı gerilmeler kaynak sonrası uygulanan ısıl işlem ile giderilebilmektedir. Bu ısıl 
işlemler sayesinde çeliklerin kaynaklı bağlantılarının genel matriksinde optimum tokluk ve dayanım sağlayan 
temperlenmiş martenzit yapısının oluşması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, CrMo çeliği sınıfında yer alan, içer-
diği Cr miktarı nedeniyle bazı kaynaklarda paslanmaz çelik sınıfına da dahil edilen, yüksek sıcaklık şartlarında 
çalışan EN 10025-2 standardında GX12CrMoVNbN9-1 çeliği, ASTM A217 standardında C12A çeliği olarak 
adlandırılan çelik üzerinde çalışılmıştır. Kaynak işlemi sonrasında uygulanan farklı ısıl işlem parametreleri-
nin mekanik özelliklere ve mikroyapıya etkisi incelenmiştir. Kaynak uygulanmış çelikler farklı ısıl işlemlere 
maruz bırakılarak, mikroyapı incelemeleri optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin mekanik 
özelliklerini belirlemek amacıyla çekme ve darbe çentik testleri ve sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Kırık 
yüzeyler SEM ile incelenmiştir. Farklı ısıl işlemler sonucunda ana metal, kaynak ve ısıdan etkilenen bölgelerin 
mekanik özellikleri ve mikroyapıları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: CrMo Çeliği, Yüksek Sıcaklık Çeliği, GX12CrMoVNbN9-1, Isıl İşlem, Birleştirme Kay-
nağı, Mekanik Özellikler 
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BASINÇLI BORULARDA YÜKSEK FREKANS İNDÜKSİYON KAYNAĞI VE MUAYENESİ

Tayfun ACAR, Ahmet KARAASLAN

Türkiye

Öz: Kaynaklı imalatın üretim sektörüne sağladığı avantajlar hala geçerliliğini devam ettirmektedir. Bu sebeple 
kaynak teknolojisi günümüz sanayisinde üretimin her aşamasında kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Yük-
sek frekans indüksiyon kaynağı metodu ise kaynak teknolojisinin üreticilere sağladığı operasyon kolaylığı, 
maliyet avantajı, ürün kalitesinin sürekliliği gibi avantajlar nedeniyle boyuna dikişli boru imalatında yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır. YF indüksiyon kaynağı metodu ile üretilen borular makine, inşaat, otomotiv, 
beyaz eşya ve tarım gibi çok çeşitli sektörler tarafından kullanılmaktadır. İhtiyaç ve beklentileri farklılık gös-
teren bu sektörlerin taleplerini karşılamak için pratikte yıllar içerisinde edinilen tecrübe ile yönetilen yüksek 
frekans indüksiyon kaynağına etki eden parametreleri anlamak, etkilerini belirlemek ve bunları yönetebilme 
kabiliyetine sahip olabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada farklı kaynak parametreleri kullanılarak 
yüksek frekans indüksiyon kaynağı yöntemiyle 26,9 x 2,4 mm ebadında basınçlı hatlarda kullanılacak borular 
üretilmiştir. Kaynak kalitesini etkileyen kaynak hızı ve gücü, indüktör (bakır bobin) çapı, tipi ve konumu, im-
peder (ferrit ve kılıftan oluşan manyetik alan çekici) tipi ve konumu, V açıklığı geometrisi ve buradaki yabancı 
maddelerin varlığı (bant tufali, metal ve metal olmayan parçacıklar), kaynak baskısı, bant kenarları arasındaki 
mesafe, kesim kalitesi gibi parametreler değiştirilerek üretilen boruların kaynak performansı araştırılmıştır. 
Deneysel çalışmalarda ise üretilen boruların kaynak bölgesinin mikroyapısı, mekanik özellikleri ve kaynak 
dikişi geometrisi incelenmiştir. Farklı kaynak parametrelerinde üretilen borulara ait numunelere çekme, yas-
sıltma, ağız genişletme, hidrotest ve sertlik testleri uygulanarak mekanik değişimler ve kaynak performansları 
belirlenmiştir. Ayrıca kaynak dikişi geometrisindeki değişimleri görmek amacıyla metalografik muayene ya-
pılarak kaynak dikişinin makro fotoğrafları çekilmiştir. Saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda, en ideal 
parametreler kaynak dikişi dayanımı (çekme, yassıltma ve ağız genişletme) ve geometrisi, uygulanan kaynak 
gücü değerleri dikkate alınarak belirlenmiştir. En ideal kaynak parametreleri; kaynak hızı 80 m/dak, indüktör 
konumu kaynak baskı makaraları merkezine 48 mm uzaklıkta (mümkün olan en yakın mesafe), impeder konu-
mu kaynak makaraları merkezinde, indüktör tipi 2 sarımlı bakır bobin ve iç çapı 36 mm, impeder delikli kanallı 
tip ve çapı 15 mm (mümkün olan en büyük çap) olacak şekilde belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynağı, Dikişli Boru, İmpeder, Yassıltma, Ağız Genişletme, 
Kaynak Parametreleri 
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PREKAST YAPILARDA DİYAFRAM DAVRANIŞI

Veysel ÖZÇOMAK, Yasin FAHJAN

Türkiye

Öz: Yapılarda döşemelerin öncelikli görevi düşey yükleri karşılamaktır. Ayrıca her bir kattaki kolon ve per-
deleri olağan bir yatay yer değiştirmeye karşı birbirine bağlar. Bu göreviyle, binaların deprem ya da rüzgar 
gibi yatay yüklere maruz kalması durumunda, bu kuvvetlerin düşey elemanlar arasında yayılmasını sağlayan 
diyafram davranışına olanak sağlar. Diyafram etkisi, bir döşemeyi teşkil eden bir veya daha fazla elemanın bir 
makas veya derin kiriş gibi çalışarak kendisine etkiyen yatay yükleri yayarak düşey elemanlara aktarmasıdır. 
Oluşan diyafram, binaların deprem performansında büyük önem taşımaktadır. Genellikle yerinde dökme beto-
narme döşemeler, iyi tasarlandıkları sürece, rahatlıkla rijitlik ve dayanım gerekliliklerini karşılayabilirler. Bu 
sebeple, yatay yükler altında tasarlanmış bir yapıda çoğu zaman döşemelerin davranışı üzerine hesap yapmaya 
ihtiyaç duyulmaz. Öte yandan, ön üretimli yapıların tasarımı yapılırken, bu şekilde bir diyafram davranışı, ön 
üretimli döşeme elemanları arasındaki kesme transferi mekanizmasına ve diğer yapısal elemanlar ile döşeme 
arasındaki bağlantılar ile ilişkili olduğu için doğrudan kabul görmez. Prekast sistemlerde diyafram davranışı 
bağ kuvvetlerine uygun bağlantılar yapılarak sağlanabilir. Diyafram bağ kuvvetlerinin belirlenmesinde litera-
türde farklı davranış teorileri vardır. Bu davranış teorilerinden en yaygın olarak kullanılanı derin kiriş teoremi-
dir. Fakat derin kiriş teoremi bazı kabullere dayandığından çok fazla konservatif kalabilmektedir. Bu nedenle 
diyafram kuvvetlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyabilir. Bu 
bağlamda aynı kat planındaki bağ kuvvetleri iki farklı yöntemle belirlenerek derin kiriş teoremi ve sonlu ele-
manlar yöntemi arasındaki farkların açıklanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Prekast Yapılar, Diyafram Davranışı, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Derin Kiriş Teoremi, 
Döşeme Davranışı 
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DEVELOPMENT OF GLAZES OF CRYSTALLINE EFFECT ON THE SOFT PORCELAIN

Zuhal KARAAĞAÇ, Gonca DURNA, Ahmet Buğra KEYVANKLI

Turkey

Abstract: Glassy structure which is formed by grinding ceramic raw materials and covering with a thin layer 
on ceramic body is called glaze. There are two main goals to apply glaze on the ceramic products. The first 
one is to cover on the ceramic body in order to reach smooth surface and prevent from water permeability 
with the help of glassy in order to have more hygienic, more clearable and more durable to chemical reaction. 
The second one is to enhance esthetics of products with help of different effect and patterns. Artistic glazes 
are generally preferred of special glazes that are mostly used. Crystalline glaze is the one of the artistic glazes. 
Crystalline glazes are a special kind of glaze. These glazes that are not used for industrial purposes but used for 
decorative and artistic purposes. Crystalline glazes are not frequently on the market and not seen as industrial 
because of difficult production process and lower of technological properties. Therefore, Crystalline glazes are 
an attractive product range for customers who look for unique and artistic on the market. Crystalline bundles 
are consist of micro and macro into glass matrix and on glass matrix surface for crystaline glazes. The cooling 
must have long period in order to have view of crystalline. Crystalline nucleus that form view of bundles are 
accumulated on the melted glaze surface, provided that the cooling period becomes longer. Crystalline glazes 
give better results when the glazes are applied to vertical products. Viscosity of glaze affects formation of 
crystalline bundles and crystalline bundles length. ZnO, TiO2 and Fe2O3 oxide provide formation of crystal-
line and increase the size of crystalline. Refractory materials such as Al2O3 increase the viscosity of the glaze 
that make crystalline formation difficult and reduce cyrstalline size. 

Anahtar Kelimeler: Crystalline Glaze, Zinc Oxide, Titanium dioxide, Iron Oxide, Aluminium Oxide 
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DİKEY TİP EMAYELEME MAKİNESİNİN OTOMASYON VE SCADA SİSTEMİNİN 
ARAŞTIRILMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Önal ÇINAR, Mustafa BALCI

Türkiye

Öz: Emayeleme makinelerinin ülkemizde üretilebilmesi amacı ile makine otomasyon ve SCADA sistemi di-
zayn edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda dikey tip bir emayeleme makinesi incelendiğinde gerçek-
leştirilen başlıca prosesler; tel çekme, tavlama, emaye uygulama, ısıl kürleşme ve sarım prosesleridir. Proje 
kapsamında özellikle tavlama ve kürleşme için gerekli olan ısıl işlemler için sıcaklık kontrolü, sarım prosesi 
için hız ve tork kontrolü ve üretim sırasında oluşabilecek hataları yakalamak için gerekli kontrol sistemleri 
dizayn edilmiştir. Kontrol sisteminin geliştirilebilir ve uygulanabilirliğinin geniş olması açısından Ethernet 
tabanlı haberleşemeye uygun PLC’ler ve hız kontrol cihazları kullanılmıştır. Tavlama ve kürleşme fırınında 
sıcaklık kontrolü için elektrik enerjisi ısıya dönüştürülmektedir. Bu kapsamda solid state rölelere PI tip denetçi 
ile anahtarlama yaparak sıcaklık sabit tutulmaya çalışılmıştır. Sıcaklığın yanı sıra kürleşmeyi etkileyen en 
önemli unsurlardan birisi de fırın içerisindeki hava hızlarıdır. Proje kapsamında sirkülasyon, egzoz ve hava 
giriş fanı olmak üzere üç adet fan ile fırın hava hızının kontrol edilmesi sağlanmıştır. Sarım prosesi sırasında 
oluşabilecek gerginlikler telin mekanik özelliklerine etki edeceğinden dolayı gerginliğin kontrol edilmesi son 
derece önemlidir. Gerginlik kontrolü için sarıcı motorunda tork kontrolü yapılmıştır. Bu sayede telin üzerinde 
oluşan gerginlik sabit tutulmaya çalışılmıştır. Üretilen ürüne uygun olarak girilmesi gereken gerginliğin SCA-
DA sistemi üzerinden ayarlanabilir olması sağlanmıştır. Ayrıca sarımın makara üzerinde eş yayılımının olması 
için adım sayısına uygun travers hızlarının hesaplanması otomasyon sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emayeli Bakır Tel Üretimi, Sıcaklık Kontrolü, Sarım Prosesi, Gerginlik Kontrolü 

 




