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Prof. Dr. Ashok JAMMI 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

21/22 MAYIS 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile yedincisini İstanbul merkezli düzen-

lemiş olduğumuz 7. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ’ne 

gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

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

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-

macı olarak katılan; Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU (TÜRKİYE), Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

(TÜRKİYE), Prof. Dr. Mohammad ISRAR (HİNDİSTAN), Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (TÜRKİYE), 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Hari Krish-

nan GOPAKUMAR (HİNDİSTAN), Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ (SUUDİ ARABİSTAN), Doç. Dr. 

Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL (TÜRKİYE), Doç. Dr.  Latif ASLA-

NOV (AZERBAYCAN), Doç. Dr. Sivasankaran SUBBURAYAN (SUUDİ ARABİSTAN), Dr. Öğr. 

Üye. Rommel TABULA (TAYLAND), Dr. Öğr. Üye. Ajay B. GADICHA (HİNDİSTAN) ve Dr. Öğr. 

Üye. G. Hari KRISHNAN (HİNDİSTAN) olmak üzere tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.  

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

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

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

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 31 farklı dünya ülkesinden 562 bilim insanı 135 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’den 321 bilim insanı da 120 sözel 4 poster bildiri toplam 124 adet bildiri ile katılım gerçekleş-

tirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 915 adettir. Ancak uzaktan erişim 

nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 259 adeti kabul edilerek programa dahil 

edilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan 259 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere 

Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 38 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 31 farklı ülkeden 

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

akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

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

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin sekizinci buluşmasını 2021 yılı Aralık ayı içeri-

sinde yine uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin 

buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmış-

tır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin nite-

liğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

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

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

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

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

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

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

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

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

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

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

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli 

ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve 

üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-

lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla… 
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Prof. Dr. Ashok JAMMI 

Congress Chairman 

Dear scientists, 

We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 7th INTERNATIONAL CON-

GRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, which we organized for the seventh 

time with the REMOTE ACCESS system on 21/22 MAY 2021, based in Istanbul.  

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

would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, par-

ticularly Turkey including; Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU (TURKEY), Prof. Dr. Hayrettin 

GÜMÜŞDAĞ (TURKEY), Prof. Dr. Mohammad ISRAR (INDIA), Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (TUR-

KEY), Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TURKEY), Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ (TURKEY), Prof. Dr. Hari 

Krishnan GOPAKUMAR (INDIA), Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ (SAUDI ARABIA), Assoc. Prof. 

Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TURKEY), Assoc. Prof. Latif 

ASLANOV (AZERBAIJAN), Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN (SAUDI ARABIA), Assist. 

Prof. Rommel TABULA (THAILAND), Assist. Prof. Ajay B. GADICHA (INDIA) and Assist. Prof. G. 

Hari KRISHNAN (INDIA). 

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

congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board 

members for their scientific support. We wish them the same success in the future life. 

562 scientists from 31 different world countries participated in our congress with 135 verbal presenta-

tions. Also 321 scientists from Turkey participated with 120 verbal, 4 poster totals of 124 presentations. 

The total number of local and foreign oral presentations coming to our congress is 915. However, only 

259 of the papers received due to the remote access reason and the decision of the regulatory board were 

accepted and included in the program. 259 abstracts and some full texts presented as oral / poster at our 

congress are included in the Congress Proceedings book. 

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

sent to scientists from 38 different world countries. There have been participants from 31 different coun-

tries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support 

and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform 

academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have 

produced and shared with us. 
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We will organize the eighth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in December 

2021, again with remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines inter-

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

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

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

congress, made us very happy. 

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

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

we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On 

this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more 

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

countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products. 

Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization 

for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you 

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

scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant pub-

lished regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in 

the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51% 

and above, and it also has invited speakers from 6 different world countries. More than 51% of the total 

papers belong to foreign country participants. 

Regards… 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time : 21.05.2020 – 12:00 – 24:00 

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

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Prof. Dr. Hüsnü GERENCİ 

  Prof. Dr. Sevil YÜCEL 

  Prof. Dr. Osman ASİ 

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

12:00 Sultan ALDIRMAZ ÇO-

LAK, Yusuf ACAR 

İNDİS MODÜLASYONLU DİK FREKANS BÖLMELİ 

ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR REFE-

RANS TABLO BELİRMELEME YÖNTEMİ 

12:10 Ahmet Abdullah DÖNMEZ, 

Lokman IŞIK 

DIRECT SHEAR TESTS AND SIZE EFFECT ON REIN-

FORCED CONCRETE SECTIONS 

12:20 Ahmet DEMİRKAYA, Ke-

nan KAYA 

ŞEHİR ŞEBEKE SİSTEMLERİNE YÖNELİK TÜRBİN 

SEÇİMİ VE ÇARK TASARIMI 

12:30 Ahmet Yiğit İŞLEYEN, Le-

vent MALGACA 

POSICAST CONTROL OF A 4-DOF FLEXIBLE MEC-

HANICAL SYSTEM 

12:40 Alaaddin CERİT MODİFİYE POLİSTİRENLERİN IŞIĞA DUYARLILIK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

12:50 Alaaddin CERİT ÇEŞİTLİ ALDEHİTLERLE MODİFİYE POLİSTİREN-

LERİN KAPLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELEN-

MESİ 

13:00 Ali APALI, Yener ÇAĞLAR, 

Murat DEMİRTAŞ 

FİLMAŞİN ÜRETİMİ İÇİN DÖKÜM MAKİNASI TA-

SARIMI 

13:10 Ali Erdem ÖNDER, Deniz 

ULUSARSLAN 

ZORLANMIŞ TAŞINIMLA SOĞUTULAN SABİT SI-

CAKLIKLIKTAKİ PARALEL LEVHALAR ARASIN-

DAKİ UZAKLIĞIN ISI GEÇİŞİNE ETKİSİNİN İNCE-

LENMESİ 

13:20 Ali İhsan KAYA, Kaan Emre 

ENGİN, Mahmut TANDO-

ĞAN 

THE EFFECT OF HYBRIDIZATION ON THE PIER-

CING LOAD OF WOVEN CARBON AND ARAMID 

COMPOSITES 

13:30 Alper BAYGUT, Murat 

MERMER, Osman Nazım 

MALGİR 

PUNCH VE KAFA ALTI TIRNAK FORMUNUN ŞE-

KİLLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİNİN BİR BAĞ-

LANTI ELEMANINDA İNCELENMESİ 

13:40 Alper KELEŞOĞLU, Recep 

YAVUZ, Levent SİNDEL, 

Gökhan LALE, Mehmet ÖZ-

DEŞLİK 

ENDÜSTRİYEL MİKRODALGA FIRIN HAVALAN-

DIRMA KANALLARINDA BAL PETEĞİ YAPISI 

KULLANIMININ HAVA AKIŞINA VE ELEKTRO-

MANYETİK BASTIRMAYA OLAN ETKİSİNİN TEO-

RİK OLARAK İNCELENMESİ 
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13:50 Alper ÖZEL, Hakan ŞENOL A ROTATING SCREEN VOLUMETRIC-SWEPT DISP-

LAY DEVICE 

14:00 Aslı ATAR, Burak Berker 

KESKİN, Aslı KASAPOĞLU 

NEFES ALABİLEN, BOYASIZ, DOĞAL RENGİNDE, 

ÇEVRECİ KUMAŞ 

14:10 Battal DOĞAN 11. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA MÜHENDİS-

LIK EĞITIMI (2019-2023) 

14:20 Bengü KASIMOĞLU, Nilü-

fer TAŞ 

TEKNOLOJİK ARAÇLARIN DEPREM SONRASI GE-

ÇİCİ KONUT ÜRETİM SÜREÇLERİNE İYİLEŞTİRİCİ 

KATKISI 

14:30 Berkay ÖZKAY DERİN ÖĞRENME KULLANILARAK BİLECİK İLİ 

RÜZGAR HIZI TAHMİNİ 

14:40 Berker NACAK ET ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONU MEKA-

NİZMASI VE ANTİOKSİDANLARIN BİRLİKTE KUL-

LANIMININ LİPİD OKSİDASYONU ÜZERİNE ET-

KİSİ 

14:50 Berna BÜLBÜL, Mustafa 

OKUMUŞ 

GRAFEN OKSİT TAKVİYELİ AL-ALAŞIM BAZLI 

KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE YAPISAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

15:00 Berna BÜLBÜL, Mustafa 

OKUMUŞ 

METAL MATRİSLİ AL10Nİ/TIO2 KOMPOZİTLERİN 

MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİL-

MESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEN-

MESİ 

15:10 Bora YAY, Erhan AKINCI BRÜT JANT AĞIRLIĞINI AZALTICI TASARIM UY-

GULAMALARI 

15:20 Büşra EYRİ, İsmet ÇELİK ÇAM TALAŞI BİYOKÜTLESİ VE KÖMÜR KARIŞIM-

LARININ BİYOKÜTLE PELET YAKIT PRESLE-

RİNDE PELETLENEBİLİRLİĞİ 

15:30 Caner KARACA, Levent 

YÜKSEK 

DESIGN AND ANALYSIS OF A LOW SOOT EMIS-

SION TARGETED COMBUSTION CHAMBER DE-

SIGN IN DIESEL ENGINES 

15:40 Cem ÖZEL, Pelda KIZIL, 

Ceren EMİR, Sevil YÜCEL 

KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ NESİL Bİ-

YOMALZEMELERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ 

15:50 Ceren EMİR, Furkan YA-

VUZ, Cem ÖZEL, Sevil YÜ-

CEL 

KENEVİR (CANNABİS SATIVA L.) BİTKİSİNDEN 

FARKLI MEKANİK ÖNİŞLEMLER KULLANILARAK 

NANOKRİSTALİN SELÜLOZ (NCC) ELDESİ 

16:00 Dila EVLİYAOĞLU MİMARİNİN VE ÇEVRENİN FENOMENOLOJİK 

BAĞLAMDA YENİDEN ÜRETİLMESİ VE DENEYİM-

LENMESİ: TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ 

16:10 Eda KELEŞ GÜNER FOTO-FENTON REAKSİYONUYLA KRİSTAL Vİ-

YOLE’NİN BOZUNMASINDA CUFE2O4 NANOPAR-

TİKÜLLERİNİN KATALİZÖR OLARAK KULLANIL-

MASI 
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16:20 Eiman ALHSSAN, Songül 

ŞAHİN ERCAN, Hüseyin 

BOZKURT 

KEFIR AS ALTERNATIVE CHOICE IN MANY HE-

ALTH DISORDERS 

16:30 Ekrem AKTAŞ, Osman ASİ MAKİNE PARÇALARININ TALAŞLI İMALATINDA 

ETKİN SOĞUTMA YAPMANIN MALZEMENİN İŞ-

LENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

16:40 Ekrem AKTAŞ, Osman ASİ ÇELİKLERİN TALAŞLI İMALAT PROSESİNDE İŞLE-

NEBİLİRLİK PERFORMANSI İLE İŞLETME MALİ-

YETİ OPTİMİZASYONU 

16:50 Emine YAVUZ PAKİH SELÇUKLU KERVANSARAYLARI DENİZLI-DOĞU 

BEYAZIT GÜZERGÂHI AĞIZ KARA HAN YENIDEN 

KULLANIM ÖNERISI 

17:00 Emre HASANOĞLU,Buğra 

ÇETİN,Naz BUDAK 

LIGHTWEIGHT DESIGN OF OUTER TIE ROD BY 

UTILIZING NON-LINEAR OPTIMIZATION METHOD 

17:10 Enes ULU, Kamuran Nur 

BEKİROĞLU, Fatma KES-

KİN ARABUL 

ASENKRON CER MOTORLARINDA KULLANILAN 

ÇELİK SACLARIN MOTOR VERİM DEĞERİNE 

OLAN ETKİLERİ 

17:20 Enes YURTERİ, Oğuz DÜ-

ĞENCİ 

U ŞEKİLLİ METALİK SÖNÜMLEYİCİLERİN EKSE-

NEL YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ ARAŞ-

TIRILMASI 

17:30 Esra ERŞAHİN, İkbal ÇETİ-

NER 

BİYOMİMİKRİYİ ANLAMAK 

17:40 Ezgi Çağla UÇARI, Adile 

Nuray BAYRAKTAR 

ANKARA’DA 1950’Lİ YILLARDA İNŞA EDİLMİŞ İKİ 

İŞHANI: ÖNCÜL TASARIM KARARLARI VE ÖNER-

DİKLERİ TEKNOLOJİK YENİLİKLER 

17:50 Fatih AVCİL, Rabia İZOL, 

Muhammed Ali GÜRKAN, 

Muhammet Arif GÜREL 

TARİHİ YIĞMA KÖPRÜLERİN DEPREM ETKİSİ AL-

TINDA HASAR DEĞERLENDİRMESİ: ADIYAMAN 

CENDERE KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ  

18:00 Fatma HAYIT, Soner BEŞ-

CANLAR 

ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK GLUTENSİZ 

KEK ÜRETİMİNDE KENEVİR UNU KULLANIMININ 

FİZİKSEL VE DUYUSAL ETKİSİ 

18:10 Fatma HAYIT, Soner BEŞ-

CANLAR 

YOZGAT’IN GELENEKSEL EKMEĞİ PARMAK ÇÖ-

REK 

18:20 Furkan KILAVUZ, Binnur 

GÖREN KIRAL 

MEKANİK DİVİZÖR SİSTEMİNDE PERVANE TASA-

RIMININ OPTİMİZASYONU 

18:30 Galip KIZILKAYA, Selin 

ÖZÇIRA ÖZKILIÇ, Ali AĞ-

ÇAL 

İKİ YÖNLÜ BATARYA ŞARJ ÜNİTESİ SİMULAS-

YONU 

18:40 Gizem GÜVLÜ, Gülcan 

SARP 

CBS İLE YER SEÇİMİNİN BELİRLENMESİNDE KUL-

LANILAN ANALİZLER ÜZERİNE 

18:50 Gizem GÜVLÜ, Sıdıka ÇE-

TİN 

DÜNYA KENTLERİNDEKİ GECEKONDU DÖNÜ-

ŞÜM ALANLARINDA MEKANSAL AYRIŞMA/ SOS-

YAL DIŞLANMA ÜZERİNE 
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19:00 Gökhan AYDOĞAN, Osman 

Selim TÜRKBAŞ 

YAYLI DENGELEYİCİ MEKANİZMASI TASARI-

MINDAKİ TEORİK HESAPLAMALARLA TEST SO-

NUÇLARI ARASINDA OLUŞAN FARKLILIKLARIN 

NEDENLERİNİN İNCELENMESİ 

19:10 Gözde ÖNCEL, Gizem UR-

TEKİN, Ayşe AYTAÇ 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF REDUCED 

GRAPHENE OXIDE/MULTIWALLED CARBON NA-

NOTUBE MIXTURES ON THE PROPERTIES OF 

POLYCARBONATE / POLY (LACTIC ACID) BLEND 

19:20 Hakan ÖZBAŞARAN OVERALL PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEU-

RAL NETWORKS AS SURROGATE MODELS FOR 

STRUCTURAL OPTIMIZATION 

19:30 Harun KOÇAK EXAMINATION OF TORQUE VALUE FOR PRESSED 

PARTS WITH DIFFERENT CLOSE FIT TOLERANCES 

19:40 Hatice YILDIRIM, Latif 

Gürkan KAYA 

DÜNYA’DAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI VE 

GELECEK VİZYONLARI 

19:50 Hatice YILDIRIM, Latif 

Gürkan KAYA 

ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE POST EN-

DÜSTRİYEL MİRASIN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ 

20:00 Hatice ÖĞÜTCÜ, Yasemin 

NUMANOGLU CEVİK 

PETROL İLE KONTAMİNE OLMUŞ ALANLARDAN 

İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN MALDI-TOF MS 

YÖNTEMİ KULLANILARAK TANIMLANMASI 

20:10 Hayri YILMAZ, Osman 

ŞİMŞEK, Can DEMİREL 

İSTANBUL’DAKİ TÜRK İNANÇ KAYNAKLI MO-

TİFLİ TARİHİ MEZAR TAŞLARININ BOZULMA NE-

DENLERİ VE RESTORASYON YÖNTEMLERİ 

20:20 Hayriye Sevil ERGÜR ENERJİ TASARRUFLU HİDROLİK DEVRE UYGU-

LAMALARI 

20:30 Hayriye Sevil ERGÜR HİDROLİK SİSTEMLERİN DİNAMİK PERFOR-

MANSI 

20:40 Hilal ZAİM, Süleyman ER-

SÖZ 

LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN BİLGİ SİSTEMİ 

GELİŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA 

20:50 Kubilay BAYRAMOĞLU, 

Güner ÖZMEN 

DETERMINATION OF OPTIMAL PIPE DIAMETER 

AND PERFORMANCE ANALYSIS OF MARINE SCR 

SYSTEMS 

21:00 Leila AKBARISHAHABI EKOLOJİK KENT MOBİLYALARINDA EKO-TASA-

RIM İLKELERİ 

21:10 Leila AKBARİSHAHABİ KENTSEL MEKANLARDA İNSAN ÖLÇEĞİ VE AİDİ-

YET DUYGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

21:20 Mehmet Alper SOFUOĞLU, 

Selim GÜRGEN 

MİKRO FREZELEMEDE SON GELİŞMELER VE GE-

LECEKTEKİ EĞİLİMLER 

21:30 Mehmet Oğuz DURU, Sevde 

Gülizar DİNÇER, İlhan 

KOÇ 

MASİF BİR KERESTE ÜRÜNÜ OLAN CLT AHŞAP 

YAPI MALZEMENİN SERA GAZI ETKİSİNİN İNCE-

LENMESİ 

21:40 Mehrnosh ABOLFATHI, 

Serhan ULUKAYA, Ahmet 

SODYUM KARBONATLA AKTİVE EDİLMİŞ CÜRUF 

ESASLI SİSTEMLERDE BAĞLAYICI TÜRÜNÜN VE 

ISIL KÜRÜN ERKEN YAŞ DAYANIMINA ETKİSİ 
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Beşer KIZILKANAT, Büşra 

AKTÜRK 

22:00 Mesut BİTKİN, Abdullah 

Sadık TAZEGÜL, Murat 

MAYDA 

GOFRET FIRINLARINDAKİ BİR KALIP KİLİTLEME 

MEKANİZMASININ PARAMETRİK TASARIM OPTİ-

MİZASYONU 

22:10 Mikail KOÇ GÖMÜLÜ MIKNATISLI SENKRON MOTORLARDA 

TORK KONTROLÜNÜN SİNÜZOİDAL DARBE GE-

NİŞLİK MODÜLASYONU TABANLI SİMÜLAS-

YONU 

22:20 Mithat SERİM, Sunay 

TÜRKDOĞAN, Bayram KI-

LIÇ 

YÜZER FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRAL-

LERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZLERİNİN YA-

PILARAK 2 MW’LIK GÜÇ KURULUMUNUN TA-

SARLANMASI 

22:30 Mohammad Halim AMİNİ, 

Parvaneh SHAMS 

MAKİNE ÖĞRENİMİNİ KULLANARAK COVİD-19 

SALGINININ YAYILMA ORANINA İLİŞKİN ÖNERİ 

SİSTEMİ 

22:40 Hüsnü GERENGİ, Ertuğrul 

KAYA 

THE USAGE OF GREEN CORROSION INHIBITOR IN 

INDUSTRIAL APPLICATION 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 22.05.2020 – 09:00 – 20:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

  Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU 

  Prof. Dr. Çetin YAMAN 

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 

09:00 Muhammed Altar HAN-

ÇERLİ, Alirıza İlker AK-

GÖNEN 

DAİRESEL KESİTLİ BOŞLUKLU ÇELİK MOMENT 

BİRLEŞİMLERİN TASARIMI 

09:10 Muhammed Cüneyt ARI-

TÜRK 

SİO2 KATKISININ PET ŞİŞE MALZEMESİNİN BAZI 

MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELEN-

MESİ 

09:20 Muhammed MARAŞLI, Ka-

der DİKMEN, Volkan AK-

MAZ, Menderes KAM, 

Hüsnü GERENGİ 

ASİT YAĞMURLARININ CAM ELYAF TAKVİYELİ 

BETONLARIN MONTAJINDA KULLANILAN ANK-

RAJ ELEMANLARININ KOROZYON MEKANİZMA-

SINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

09:30 Muhammet Zeki ÖZYURT, 

Sedat ACAR 

L TİPİ PERDELİ YAPILARDA PERDE YERİ DEĞİŞİ-

MİNİN YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ 

09:40 Muhammet Zeki ÖZYURT, 

Süeda BABUR 

BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILAR İLE MERKEZ 

ÇEKİRDEK PERDELİ YAPILARIN DAVRANIŞLARI-

NIN KARŞILAŞTIRILMASI 
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09:50 Murat GULER, Hatice 

ÖĞÜTCÜ 

KIRŞEHİR İLİ MUCUR İLÇESİNDEN ALINAN TOP-

RAK ÖRNEKLERİNDEN BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK 

EDEN (PGPR) BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE 

BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

10:00 Müberra ABLAY, Kevser 

ÇAY, Buket AYDENİZ-GÜ-

NEŞER 

POPULER BESLENME TRENDLERİ: VEJETARYE-

NİZM VE VEGANİZM 

10:10 Münevver Ebru ZEREN, 

Melek Özlem KOLUSAYIN 

İSTANBUL’UN AHŞAP KONUT MİRASI 

10:20 Nesli AYDIN INCINERATION OF HOUSEHOLD SOLID WASTES 

IN TEKİRDAĞ: AN ANALYSIS OF THE CO2 EMIS-

SION POTENTIAL 

10:30 Nida NAYCI TÜRKİYE’DE MODERN MIMARI MIRASIN KORUN-

MASI SORUNSALINA YAPISAL RISKLER VE ÖZ-

GÜNLÜK (AUTHENTICITY) KAVRAMI BAĞLA-

MINDA BIR İNCELEME 

10:40 Nida NAYCI CONSERVATION OF WATER HERITAGE: AN 

ANALYSIS ON ANCIENT ATER SUPPLY SYSTEM IN 

ERDEMLI-SILIFKE REGION W 

10:50 Nursen IŞIK DİYARBAKIR GELENEKSEL EVLERİNDEKİ YAPI-

SAL SORUNLARIN MALZEME VE YAPIM SİSTEMİ 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

11:00 Nursen IŞIK TARİHİ HAMAMLARDA KULLANIMA BAĞLI OLU-

ŞAN YAPISAL SORUNLAR: DİYARBAKIR MELİK 

AHMET PAŞA HAMAMI ÖRNEĞİ 

11:10 Oğuz KOÇAR, Serpil KA-

RAKUŞ, Erhan BAYSAL 

OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS FOR 

MINIMIZATION OF WRINKLE AND TEARING IN 

DEEP DRAWING PROCESS USING TAGUCHI APP-

ROACH 

11:20 Okan CEYLAN, Ferhat AY-

DOĞAN 

A356-T6 OTOMOTİV JANTININ DİNAMİK VİRAJLI 

YORULMA DAYANIMININ SONLU ELEMANLAR 

YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 

11:30 Oktay YILMAZ, Nezir AY-

DIN 

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRON-

LARLA YAPILMASI İÇİN KARINCA KOLONİSİ OP-

TİMİZASYONU ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

11:40 Olcay SARIBIYIK PRİMER TARAF REGÜLASYONLU GERİ DÖNÜŞLÜ 

DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ VE ÇA-

LIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

11:50 Onur ERGEN IN OPERANDO NONINVASIVE LITHIUM-ION BAT-

TERY HEALTH DIAGNOSES UTILIZING SOUND 

WAVES 

12:00 Onur SEVLİ KALP KRİZİ RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE 

TAHMİNLENMESİ 

12:10 Onur SEVLİ İNME (FELÇ) RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ KUL-

LANILARAK TESPİTİ 
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12:20 Onur ULUAĞ, Levent 

MALGACA 

MODELING AND DYNAMIC ANALYSIS OF A 

BEAM-MASS-CART SYSTEM 

12:30 Osman ASİ, Aslı ÖZSOY HİDROLİK BLOKLARIN İMALATINDA KULLANI-

LAN MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİK PERFOR-

MANSLARININ İNCELENMESİ 

12:40 Rabia İZOL, Fatih AVCİL, 

Muhammet Arif GÜREL1 

TARİHİ GERMUŞ KİLİSESİNİN (ŞANLIURFA) MEV-

CUT DURUMU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 

12:50 Rumeysa MÜSTAKİM, Cev-

riye GENCER 

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI İLE 

YETKİNLİKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KAMU 

BANKASI ÖRNEĞİ 

13:00 Rıdvan AKSÜT, Mustafa 

Özgür BORA, Erhan AK-

MAN 

INVESTIGATION OF INTERLAMINAR STRENGTH 

OF FIBER METAL LAMINATES INCLUDING 6061-T4 

ALUMINUM SHEET SURFACES PROCESSED WITH 

FIBER LASER TECHNIQUE 

13:10 Seda ATAKUL, Melika 

ÖZER, Seyfettin VADİ, AL-

PAY ÖZER 

ELEKTRO-MANYETİK KARIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE 

AA7050 ALAŞIMINDA TİKSOTROPİK ÖN-MAL-

ZEME ÜRETİMİ 

13:20 Seda TÜRK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) KULLANILA-

RAK TÜRKİYE, IĞDIR İLİNDE YEŞİL ÇATI SİSTEM-

LERİ İÇİN PİLOT ALAN BELİRLENMESİ 

13:30 Seda ÖZTEKİN 18.YÜZYIL SIBYAN MEKTEPLERİ MİMARİSİ: EL-

HAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN MEKTEBİ ÖR-

NEĞİ 

13:40 Sedanur BALTA, Hakan 

ÖZBAŞARAN 

KAFES SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK 

TASARIMININ HESAPLAMA YÜKÜ 

13:50 Selim GÜRGEN, Mehmet 

Alper SOFUOĞLU 

ANTI-IMPACT PROPERTIES OF SMART CORK 

STRUCTURES 

14:00 Semra TEBRİZCİK, Süley-

man ERSÖZ, Adnan AK-

TEPE 

DESTEK VEKTÖR MAKİNESİ YÖNTEMİ İLE HA-

TALI ÜRÜN ORANININ AZALTILMASI: CERRAHİ 

MASKE ÜRETİMİNDE BİR UYGULAMA 

14:10 Sena Nur BENLİ, Salim 

CEYHAN 

DERİN EVRIŞIMLI SINIR AĞI KULLANARAK BİTKİ 

YAPRAĞI HASTALIKLARININ TESPITI ÜZERINE 

ARAŞTIRMA 

14:20 Senai YALÇINKAYA. Ka-

mal Eddin ISMAEIL 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORROSION 

EFFECTS ON THE NANO-COMPOSITE COATED 

PETROL BOILER 

14:30 Tolga BAYRAMOĞLU, Fa-

tih Cüneyd KORKMAZ, 

Kubilay BAYRAMOĞLU 

THE EFFECT OF BAFFLE LOCATION ON SLOSHING 

IN THE RECTANGULAR TANK 

14:40 Tolga SÖYLEMEZOĞLU, 

Osman ŞİMŞEK, Can DE-

MİREL 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZALA-

RININ ANALİZİ: ANKARA ÖRNEĞİ 

14:50 Tuğba Özge ONUR, Gülhan 

USTABAŞ KAYA 

OPTICAL VERSUS ULTRASOUND IN MEDICAL 

IMAGING: A SAMPLE APPLICATION 
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15:00 Tülin ÇELİK, Ali URAL KUBBELERDEKİ HASARLAR VE ONARIM VE GÜÇ-

LENDİRME YÖNTEMLERİ 

15:20 Vedat TAŞDEMİR Tİ6AL4V ALAŞIMININ ELİPTİK VİBRASYON DES-

TEKLİ TORNALANMASI İŞLEMİNİN SONLU ELE-

MANLAR ANALİZİ 

15:30 Yaren PEHLİVAN, Sezai 

ŞEREF, Buket AYDENİZ-

GÜNEŞER 

ÜZERLİK TOHUMU, ARMUT YAPRAĞI VE MİNE Çİ-

ÇEĞİNİN BİSKÜVİ FORMULASYONUNDA DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

15:40 Yasemin ÇELEBİ, Hülya 

BÖKE ÖZKOÇ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALARDA YAĞMUR 

SUYUNUN KAZANIMI 

15:50 İbrahim KOCABAŞ, Haluk 

YILMAZ 

A NUMERICAL INVESTIGATION ON 

CRASHWORTHINESS PERFORMANCE OF THIN-

WALLED TUBULAR SECTIONS 

16:00 İbrahim SARI, Yusuf AR-

MAN 

TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ ŞASİSİNE AİT KAM-

BUR TRAVERSİN MEKANİK TASARIM İYİLEŞTİ-

RİLMESİ VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

16:10 Yeşim GÜRTUĞ, Mehmet 

MASUM TÜNCAY, Özgür 

ÇINAR, Arif Nihat GÜLLÜ-

OĞLU 

EFFECT OF NATURAL ZEOLITE AND SYNTHETIC 

ZEOLITE ON ENGINEERING PROPERTIES OF 

HIGHLY EXPANSIVE BENTONITE 

16:20 İlkay Özsev YÜKSEK, Ecem 

GÜRSOY, Tuğçe TUYGUN, 

Berna ŞAHİN, Ensar 

ACAR, Belgin GÖRGÜN, 

Şükriye YÜKSEL FİLİZ, 

Pelin ALTAY, Nevin Çiğ-

dem GÜRSOY 

DESIGN OF UNIVERSAL HOME TEXTILE PRO-

DUCTS 

16:30 İlter KİLERCİ, Ece 

MUTLU, Tuğçe YAĞCI, 

Adem KORKMAZ, Osman 

ÇULHA 

YÜKSEK BASINÇ FİLTRELERİNDEKİ HİDROLİK 

SİSTEM PARÇASININ SOĞUK DÖVME PROSESİ TA-

SARIMI 

17:00 Yusuf DEMİRTEPE, İsa 

GÜN 

9 KADEME YANIŞ SİSTEMİNE SAHİP GAZ VALFİ 

17:10 Yusuf Tahir ALTUNCI ŞEKER PANCARI KÜSPESİ KÜLÜNÜN MİNERAL 

KATKI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞ-

TIRILMASI 

17:20 Yılmaz Yiğit AYBENİZ, Ka-

muran Nur BEKİROĞLU 

IE3 - IE4 YÜKSEK VERİMLİ ASENKRON MOTOR 

TASARIMI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

17:30 Zafer İPEK, Alper EŞ-

TÜRKLER, Tuğçe YAĞCI, 

Adem KORKMAZ, Osman 

ÇULHA 

ALÜMİNYUM ALAŞIMLI SAC METAL PARÇALA-

RIN ŞEKİLLENDİRME VE ISIL İŞLEM SONRASI ME-

KANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

17:40 Zeynep YAMAN, Selçuk 

SARIÇİÇEK 

GEODUVAR İMALATININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL 

SÜRECİ VE İMALAT AŞAMALARI 
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17:50 Ömer SÖZEN KIRŞEHİR İLINDEN TOPLANAN YEREL MERCIMEK 

POPÜLASYONLARININ BIYOÇEŞITLILIĞININ OR-

TAYA KONULMASI 

18:00 Ömer SÖZEN KELKİT VADISI KURU FASULYE BIYOÇEŞITLILIĞI 

18:10 Şakir ALTINSOY AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE KESME PA-

RAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE 

KESME KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

18:20 Şükran DEMİRKOL, Esra 

BOSTANCIOĞLU 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

SORUNLARI 

18:30 Gizem ÜSTÜNEL YUMUŞAK DOKULU YENİ NESIL KAYMAZ SERA-

MIK YÜZEYLERIN VE GRANILYA MALZEMELI SE-

RAMIK YÜZEYLERIN İNCELENMESI (POSTER SU-

NUM) 

18:40 Aslıhan AKDENİZ, Ayşe 

ŞALAP 

POROUS GRAPHENE NANRIBBON / MOS2 NA-

NOSHEETS BASED NANOCOMPOSITE ADDITIVE 

POLYESTER FIBERS (POSTER SUNUM) 

18:50 Sinan ATASOY, Serdar AK-

TAŞ, Neslinur ÇÖKE, 

Burcu Nilgün ÇETİNER 

PALLADIUM RECOVERY FROM WASTE PLATING 

SOLUTIONS USED IN AUTOMOTIVE PLASTICS IN-

DUSTRY BY METALLIC COPPER POWDER (POS-

TER SUNUM) 

19:00 Özlem KARAALİL, Sena 

KAYA, Yaren DERELİ-

OĞLU, Burcu Nilgün ÇETİ-

NER, Serdar AKTAŞ 

PEKTİN VE KİTRE KULLANILARAK ATIK PALAD-

YUM ÇÖZELTİLERİNDEN PALADYUMUN ADSORP-

SİYON YÖNTEMİ İLE GERİ KAZANIMI (POSTER 

SUNUM) 

19:10 Kamal Eddin ISMAEIL, Se-

nai YALÇINKAYA 

CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN INVES-

TIGATION OF CORROSION EFFECTS ON FUEL 

TANKS AND OIL PIPES 

19:20 Tamer GÜZEL ANALYSIS OF ULTRA-LONG CARBON MICROTU-

BULE-LIKE STRUCTURES VISIBLE IN ELECTROC-

HEMICAL EXFOLIATION OF GRAPHITE 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time : 21.05.2020 – 12:00 – 24:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR 

  Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ 

  Assoc. Prof. Latif ASLANOV 

  Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 
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12:00 Mrdelja ĐAKONOVIĆ  INVESTIGATING POST INHABITANCE ASSESSMENT 

AS A FEASIBLE APPARATUS FOR SURVEYING BUIL-

DING EXECUTION IN NON-INDUSTRIAL NATIONS 

12:10 Erhan STATI  SPATIAL ARRANGING AND BUILDING ADVANCE-

MENT IN THE ROMAN TOWN OF OCRICULUM 

12:20 Rohan BROWN  COMPONENTS INFLUENCING THE DEFICIENCY AND 

ADDITIONALLY ARRANGEMENT OF MAINTAINABLE 

REASONABLE LODGING IN NON-INDUSTRIAL NATI-

ONS 

12:30 Gilles MEYERS  USAGE OF COPPER SLAG WASTE AND SIGNIFICANT 

BURDEN TOTALS FOR CREATION OF PRE-PROJECTED 

SAFEGUARDING SOLID COMPONENTS 

12:40 Sasan HAJAR  PORTRAYAL AND IMPACTS OF COMMOTION LEVELS 

OF CONVENIENT GENERATORS UTILIZED IN PRIVATE 

STRUCTURES 

12:50 Kenvante ANTHONY  EXAMINATION ON ESTABLISHMENT INNOVATIONS 

OF CONSUMPTION ASSURANCE FOR STEEL CONST-

RUCTIONS 

13:00 Ediks GAILIS  COMPUTERIZED PROTOTYPING AND EXPANDED REA-

LITY MODELS FOR INVESTIGATIONS OF ENGINEE-

RING PLAN 

13:10 Hannu LEPPÄNEN  EXPLORATORY AND MATHEMATICAL EXAMINATION 

OF CEMENT FILLED SHUT AREA STEEL SHAFTS 

13:20 Shapoor TAHMASB  AUDIT OF BIM EXECUTION IN ADVANCED EDUCA-

TION 

13:30 Hjalmar JANSEN  HAUSSMANN UNDERLYING FLOORS FIXES AND REIN-

FORCING PROCEDURES 

13:40 Jose Angel OBRERO THE CORRELATION OF A MATHEMATICAL AND EXPE-

RIMENTAL COMPUTATION OF WARM CONVEYANCE 

OF VENTILATED EXTERIOR WITH VARIOUS WARMTH 

CONDUCTIVE ASSOCIATIONS 

13:50 Sommai KHAMVONG-

SOUK  

CAPABILITY OF GATHERING WATER FROM VERTICAL 

SURFACES 

14:00 Hoàng Phú THỊNH EXAMINATION OF THE PRECISION OF VARIOUS GEO-

DESIC ESTIMATIONS STRATEGIES FOR ESTIMATING 

STREETS 

14:10 Telemachos ZENELIS  EXAMINATION OF THE MODELS FOR CHOOSING WAR-

MING FRAMEWORKS FOR PRIVATE STRUCTURES IN 

CHILLY ENVIRONMENT 

14:20 Vasishtha PANDA  THE PRESSURE'S STATE EXAMINATION OF CARBON 

FIBER BUILT UP SOLID COMPONENTS ASSESSING THE 

BOND IMPACT 
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14:30 Kamyar TAGHIPOUR  THE BOARD OF SOCIAL LEGACY TERRITORIES IN CO-

UNTRY METROPOLITAN INTERFACE ZONES IN LITHU-

ANIA: THE ELABORATION OF ARRANGEMENTS OF 

THE PUBLIC SCENE THE EXECUTIVES PLAN 

14:40 Nashat bin ADNAAN ELEMENTS INFLUENCING ENGINEERING PLAN FOR 

WRONGDOING IN NIGERIA: PART OF THE MODELER 

14:50 Arash PIRDOOST  METROPOLITAN ARRANGING AND PLAN FOR PSYC-

HOLOGICAL WARFARE VERSATILE URBAN COM-

MUNITIES 

15:00 Alvi PULKKINEN  AUDIT ON SKYSCRAPER LODGING VENTURES IN IS-

TANBUL: TOWARD A MANAGEABLE ENGINEERING 

15:10 Nivaethishan Z. VIRU-

MANDI 

CHANGE OF SECURED METROPOLITAN SCENES 

15:20 Aref MIRI  TIRE REUSING WITH WARM SOLVOLYSIS STRATEGY 

UTILIZING MICROWAVE RADIATION 

15:30 Rajmund GRODZKI  STRENGTH PROPERTIES OF PRESSURE DRIVEN CONC-

RETE SOLID ASPHALT JOINING COCONUT SHELL AS 

COARSE TOTAL 

15:40 Mihai FLOREA  IDIOSYNCRASIES OF COMPUTERIZED LEVELING UTI-

LIZING PROGRAMMED ADVANCED LEVELS IN STRUC-

TURAL DESIGNING INNOVATIONS 

15:50 Nozar ESKANDARI  AFFECTING CONDUCT FOR WRONGDOING COUNTE-

RACTION THROUGH ENGINEERING PLAN AND DEVE-

LOPMENT: AN OUTLINE 

16:00 Zhestakova Sergei 

YEVGENIEVICH 

PROPENSITIES OF CHANGES IN COUNTRY SCENE OF 

THE PREVIOUS AGGREGATE HOMESTEAD TOWNS OF 

LITHUANIA 

16:10 Narmathan DENULAN  GRADUAL DEVELOPMENT FOR SUPPORTABLE LOW-

PAY LODGING CONVEYANCE IN AGRICULTURAL NA-

TIONS: A CONTEXTUAL INVESTIGATION OF BAYELSA 

STATE NIGERIA 

16:20 Dewawarman 

DEWATA  

CORRELATION OF WARM SOLACE CONDITIONS IN 

MULTI-STORY LUMBER CASING AND CROSS-COVE-

RED PRIVATE STRUCTURES 

16:30 Tamaklast Ag ILBAK MORTAR CREATED WITH SULFUR OOZE TOTAL 

16:40 Francisco Jose VIL-

LARREAL 

EXAMINATION OF SAND CONDUCT UNDER CYCLIC 

STACKING 

16:50 Zakaria SOBHANI  LIFE CYCLE STOCK OF ARTISTIC BLOCK, SOLID SQU-

ARE AND DEVELOPMENT AND DESTRUCTION SQUAN-

DER BLOCK: CONTEXTUAL ANALYSIS IN BELO 

HORIZONTE, BRAZIL 

17:00 Êmerik PŠENIÈNIK  FEASIBLE PLAN UTILIZING COMPUTATIONAL LIQUID 

ELEMENTS IN THE CONSTRUCTED CLIMATE – A CON-

TEXTUAL INVESTIGATION 
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17:10 Jake BAKER  ADJUSTING PARTICIPATORY PLAN INSTRUMENTS IN 

PLAN THROUGH RESEARCH (DTR) MODELS TO CRE-

ATE ECONOMICAL UNDERTAKINGS IN TOUCHY DO-

MAINS. CASE EXAMINATION. 

17:20 Mats ASPELUND  FEASIBLE LOW-PAY LODGING AND PRACTICABLE LE-

AST PLAN NORMS 

17:30 Yongyuth LUI  THE PART OF ENGINEERING DURING THE TIME SPENT 

MOVING TOWARDS PRACTICAL TURN OF EVENTS 

17:40 Adan MONTEMA-

YOR  

THE IMPACT OF REGULAR SCENE AND THE CHINESE 

PRACTICES ON THE CHANGES OF WORKMANSHIP 

NOUVEAU AND PUBLIC SENTIMENTALISM DESIGN IN 

CHINA 

17:50 Khalil Graham Tiong-

son MAGALLANES 

RE-WORKING OF BETWEEN WAR INNOVATION 

STRUCTURES IN KAUNAS (LITHUANIA): THE PART OF 

CLIENTS' SOLACE 

18:00 Okropir ABRAMIDZE  MEMORABLE WATERMILLS ADVANCED STUDY AND 

REASONABLE RE-PLAN IN CILENTO AND VALLO DI 

DIANO PUBLIC PARK (ITALY) 

18:10 Saman NOORI   FROM NATURAL DESIGN TO BIOMIMICRY 

18:20 Bahman HEMATTI  PATTERNS OF CHANGE OF NOTABLE HUMBLE COM-

MUNITIES IN SCENE 

18:30 Emilio SORIA  THE INVESTIGATION OF SOCIAL SCENES OF FOCAL 

YAKUTIA FOR THE IMPROVEMENT OF LOGICAL THE 

TRAVEL INDUSTRY 

18:40 Behrad NASSOUR  MAINTAINABILITY OF LEGACY CONSERVATION IN 

SCHOLARLY SCHOOLING OF ENGINEERS IN LITHUA-

NIA 

18:50 Gest GROWDEN  ASSESSING BUILDING SUPPORTABILITY PROFICI-

ENCY LEVEL IN NIGERIAN STRUCTURAL TRAINING 

19:00 Sigbjørn MOSEBY  SURVEYING THE METROPOLITAN PLAN SUITABILITY 

OF XIAOQU: THE INSTANCE OF PUJIANG TOWN, 

SHANGHAI 

19:10 Gisle CONRADI  THE ECOLOGICAL EXHIBITIONS OF RECOVERED 

BLACK-TOP AND BITUMINOUS SAND ASPHALTS FOR 

CHANGE TOWARDS LOW CARBON MANAGEABLE 

STREET FRAMEWORK 

19:20 Hamid ENTEZAMI  IMAGINATIVE ENERGY GATHERING COMPOSITION 

PARK OF KAUNAS SCIENCE ISLAND GALLERY 

19:30 Pavel LOJKA  UTILIZATION OF QUARTZ SAND TO CREATE LOW TY-

PIFIED ENERGY AND CARBON IMPRESSION MORTAR 

19:40 Josep BIEL  PORTRAYAL OF TERNARY CLUSTERED SOLID PAR-

KING GARAGES ON THE GROUND CONTAINING SAW 

RESIDUE DEBRIS AND EGG SHELL POWDER 



KONGRE PROGRAMI 
 

 

49 

19:50 Alcides HENRIQUES  THE USE OF BIOMASS BASE CINDERS IN CONCRETE 

FRAMEWORK 

20:00 Tiarnán MACMAHON  CHAINS OF CAUSALITY RELATED WITH THE NATU-

RAL EFFECT OF STREET TRANSPORT FRAMEWORK 

20:10 Salman NAZERI  IMPACT OF VARIOUS RESTORING CONDITIONS ON 

THICKNESS AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SOLI-

DIFIED CEMENT WITH DIFFERENT KINDS OF COMPO-

UND ADMIXTURES 

20:20 Manouchehr RIAHI  A FIRST ENDEAVOR TO DECIDE THE HALFWAY FAC-

TORS AS INDICATED BY EUROCODES FOR THE CON-

FIRMATION OF ULS OF STEEL COMPONENTS FOR STA-

TES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

20:30 Untamo VARIS  IMPACT OF WARMTH TREATMENT SYSTEMS ON MEC-

HANICAL PROPERTIES OF NSC-UHPC COMPOSITE IN-

DIVIDUALS 

20:40 Khashayar ZANGANE  ASSESSMENT OF BASE GROUND SOLIDNESS ON STA-

TICALLY VAGUE OUTLINED STRUCTURE DESIGNS 

20:50 Stiefnu DEBRINCAT  ADVANCEMENT OF FROTH CERAMICS ASSEMBLING 

INNOVATION 

21:00 Criston Glen Ambulo 

RAMIENTOS 

RETROFITTING AND GREENING EXISTING STRUCTU-

RES: PROCEDURES FOR ENERGY PROTECTION, ASSET 

THE BOARD AND MANAGEABILITY OF THE CONST-

RUCTED CLIMATE IN NIGERIA 

21:10 Matko MIJATOVIĆ  OCCUPANTS' FEELING OF THE SPOT AROUND THERE, 

IN ISTANBUL 

21:20 Jaak NURMSALU  RE-PLAN AN OPEN SPACE THROUGH THE METROPO-

LITAN CULTIVATING 

21:30 Gülaüa MAHAMMA-

DOV  

ESTIMATION AND PLANNING OF SUPPORTED CE-

MENT NON-PRESSING FACTOR LINES WITH INTERNAL 

COATING 

21:40 Arnaldo Prado DIAS PROFITABILITY EXAMINATION OF SOLID PIECE DE-

VELOPMENT BY UTILIZING VARIOUS SORTS OF 

FORMWORK 

21:50 Veshone BRIDGES  THE IMPACT OF WARM SCAFFOLDS FOR STRUCTURES 

ENERGY UTILIZATION OF "A" ENERGY PROFICIENCY 

CLASS 

22:00 Ray MASON  ASSURANCE OF THE CRACK DURABILITY BOUNDA-

RIES OF CONCRETE COMPOSITE UTILIZING EXAMP-

LES WITH ADJUSTED INDENT 

22:10 Renan Costa de LIMA ABSOLUTE SUBSTITUTION OF REUSED TOTAL AND 

TREATED WASTEWATER: SOLID REUSING IN EXTRE-

MIS 
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22:20 Slavamir SKARYNA  MICROSTRUCTURE AND MATURING EFFECT ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-VOLTAGE 

SHAFTS 

22:30 Mersudin SABIC  PARAMETRIC MATHEMATICAL EVALUATION OF THE 

WARM PRESENTATION AND NATURAL EFFECT OF AN 

INVENTIVE BRICK WORK DEVELOPMENT PART 

22:40 Burkhan KHALDUN  U-WORTH: A KEY JOB BOUNDARY FOR FEASIBLE 

STRUCTURES 

22:50 Jayden MCKENZIE  MONETARY ASSESSMENT OF MONETARY IMPETUS 

PLANS FOR ENERGY RETROFIT TASKS IN PRIVATE 

STRUCTURES 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 4 

Tarih ve Saat / Date and Time :  22.05.2020 – 09:00 – 21:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Assoc. Prof. Michael KUYUCU 

  Assist. Prof. Rommel TABULA 

  Assist. Prof. Ajay B. GADICHA 

  Assist. Prof. G. Hari KRISHNAN 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 

09:00 Devesil Zlaten 

TONCHEV 

APPRAISAL OF THE SOCIAL POWER ONLINE STAGE 

DEVICES AND THEIR EXPECTED EFFECT ON EUROPEAN 

RESIDENTS 

09:10 Atong RAKHA  MAINTAINABILITY DEVICES FOR THE APPRAISAL OF DE-

VELOPMENT MATERIALS AND STRUCTURES 

09:20 Astrad JOHANNES-

SON  

WARM EVALUATION OF CUSTOMARY, INCOMPLETELY 

UNDERGROUND RESIDENCES IN WATERFRONT AND 

BUMPY AREAS IN THE MEDITERRANEAN ENVIRON-

MENT. THE INSTANCE OF CYPRUS 

09:30 Flávio Maldonado do 

NASCIMENTO 

IMPACTS OF THE RENAISSANCE ON THE MINISTERIAL 

ENGINEERING OF THE ISLAND 

09:40 Dominik LÁSKA  IMPROVING MOLECULE SIZE DISPERSION IN CONCRETE 

GLUE BY MIXING WITH SUPERFINE CONCRETE 

09:50 Radwan SHA-

RANSKY  

ABSTRACT PERSONALITY OF KAUNAS CITYSCAPE: 

EXPLORATION RESULTS AND THEIR CONNECTION WITH 

TARGET POINTERS OF METROPOLITAN DESIGN 

10:00 Vitalico DUCE  EXAMINATION OF CHANNEL WATER WARMTH EXCHAN-

GERS FRAMEWORK IN HEALTH PLACE 

10:10 Hilaal EL-MOHA-

MED  

EXAMINATION OF FIRE SPREAD COUNTERACTION MEA-

SURES IN ETICS AND THEIR IMPACT ON SOLIDNESS 
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10:20 Cícero Lemos 

BRITO 

REGULAR SPACE IN POST–COMMUNIST LODGING IN 

SERBIA: THE CORRELATION OF THE INCLINATIONS OF 

THE TWO NEW CONDO BUILDING INHABITANTS 

10:30 Sepand ARABNIA  EXAMINATION OF VIBRATIONS EFFECT ON EARTH SOIL 

BOUNDARIES 

10:40 Abraham WATTS  INVESTIGATION OF RESULTING HARM OF METAL CRU-

CIAL CONSTRUCTION ON SUPPORT IN CONTAMINATED 

ENVIRONMENTAL FACTORS 

10:50 Benyamin FOROU-

TAN  

IMPACT OF REUSED SOLID RESIDUE ON THE PROPERTIES 

OF SELF–COMPACTING CONCRETE (SCC) 

11:00 Hung YONG-GI  POINT OF VIEW OF MULTISCALE ARRANGING OF RUR-

BAN IMPROVEMENT: INSTANCE OF LITHUANIA 

11:10 Charlie LACHMAN  OLD TOWN'S METROPOLITAN CHANGE AND ENDURING 

SOCIAL LEGACY IN CITYSCAPE 

11:20 Kamyar MOUSAVI  BRUTALISM IN POLAND ON THE CASE OF THE ENGINEE-

RING OF KRAKOW 

11:30 Amar SO-

MAWISESA  

MECHANICAL WASTE AND CONSUMING TEMPERATURE 

IMPACT TO BUILDING POTTERY'S PROPERTIES 

11:40 Fabiano Rosa CA-

MARGO 

SEQUESTRATION OF CARBON DIOXIDE BY SOLID FOUN-

DATION: A PRIMER EXAMINATION IN IRELAND 

11:50 Abasi KATTAN  ISSUES AND FUNDAMENTAL TENDS ON EXECUTION OF 

EUROPEAN ASSOCIATION'S ORDERS ON REASONABLE 

STRUCTURE 

12:00 Neelambar DHA-

REL  

CHANGES OF SOCIAL LEGACY ITEMS IN ENSURED DO-

MAINS 

12:10 Hesam MAH-

MOODI  

LCA AS NEAR APPARATUS FOR SOLID SEGMENTS AND 

GLULAM SEGMENTS 

12:20 Davoud NASIRIAN  DIMENSIONING OF SUN BASED WARM FRAMEWORKS 

FOR MULTI-FAMILY STRUCTURES IN LITHUANIA: AN 

ADVANCEMENT STUDY 

12:30 Khatchig MARAS-

HIAN  

EXAMINATION OF COMPUTATION TECHNIQUES FOR 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY POWER PRODUCED BY 

ELECTRIC WARMTH SIPHONS 

12:40 Jaasim EL-FARES  CONCRETE HYDRATION WITH ULTRASOUND TREATED 

CLINOPTILOLITE 

12:50 Silas COJOCARI   APPRAISAL OF STRUCTURES WITH VENTILATED VE-

NEER FRAMEWORKS AND ASSESSMENT OF POINT 

WARM EXTENSIONS 

13:00 Bakri TIMSIT  EXAMINATION OF NEIGHBORHOOD PRESSURE CONC-

RETE BUILT UP BY STEEL STRANDS 

13:10 Frede RIIS  SECLUDED WATER SQUARES (MWS) IN POZNAN – HU-

MAN AGREEABLE ANSWERS FOR WATER THE EXECUTI-

VES 
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13:20 Sadeq NASSIRIAN  REVERSIBLE ENGINEERING FOR AN ECONOMICAL FU-

TURE. DISCOVERING KEY PLAN RULES IN EARLY DIS-

MANTLED FRAMEWORKS 

13:30 Valentyn Seme-

novych HORDI-

YENKO 

EXPLORATION ON THE IMPACT OF WATER DEPLETING 

THROUGH VERTICAL SEEPAGE FRAMEWORKS DURING 

THE TIME SPENT SOIL COMBINATION 

13:40 Haralambos KAP-

POGLOU  

FEASIBLE ENGINEERING IN SLOVAKIA AFTER THE YEAR 

1990 

13:50 Artur Pavlovych 

KUSHNIR 

EXAMINATION OF LEGITIMATE AND HYPOTHETICAL 

SYSTEM MAKING THE PROCEDURE OF VISUAL CONTA-

MINATION EVALUATION FOR NORMAL SCENES 

14:00 Kannan EGHBALI  EXPERIENCE ZONES SCENE CONFIGURATION HIGHLIG-

HTS: PERCEPTION PROSPECTS 

14:10 Pan XIANG  INCORPORATION OF 'GREEN' STANDARDS IN THE PLAN 

OF PRE-SCHOOL STRUCTURES 

14:20 Saravanapriyan V. 

AJANTHIKAN 

PARAMETRIC PLAN FOR NATURAL PURPOSES – CON-

TEXTUAL INVESTIGATIONS AND CALCULATION MO-

DELS 

14:30 Giancarlo GIOVA-

NINI  

THE UTILITARIAN DESIGN OF BIALYSTOK, OPENINGS 

AND DANGERS IN THE COMBINATION OF THE CITY 

14:40 Basistha 

GOLCHHA  

ANGLES FOR ASSESSMENT OF THE IMPACT OF REGULAR 

AND COUNTERFEIT WATERWAYS TO SECURED REGI-

ONS' SCENE 

14:50 Hanbal NASER  CUSTOM OF GREEN ENGINEERING IN LITHUANIA. IS IT 

CONCEIVABLE TO PROCEED WITH IT? 

15:00 Sharad ASHTIKAR  INCORPORATION OF BUILDING DATA DISPLAYING (BIM) 

AND LIFE CYCLE EVALUATION (LCA) FOR PRACTICAL 

DEVELOPMENTS 

15:10 Ramiro BO-

GATZIAN  

IMPROVING INHABITANT'S FULFILLMENT AND EFFICI-

ENCY IN REASONABLE STRUCTURE PLAN 

15:20 Todogen GIRTE  CREATION OF MORE PRACTICAL MORTAR UTILIZING 

BETTER VOLCANIC SCORIA-BASED MIXED CONCRETES 

15:30 Lukas CLARK  ROUTE ON THE NERIS WATERWAY AND ITS SIGNIFI-

CANCE FOR VILNIUS 

15:40 Kaupo MALK  LEGACY AND MANAGEABILITY: THE MATTER OF TRAN-

SIENT MOVING AND NARRATIVITY AS FAR AS METRO-

POLITAN TURN OF EVENTS 

15:50 Leonard HUSSAIN  SYSTEM OF VISUAL CONTAMINATION APPRAISAL FOR 

REGULAR SCENES 

16:00 Rayko SCHNEI-

DERMAN  

METROPOLITAN VENTURES AND NEW TERRITORIA-

LITIES 
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16:10 Milo HERRLEIN  IMPACT OF CREATION STRATEGIES AND MATERIAL 

PROPORTIONS ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE 

COMPOSITES 

16:20 Gustav ABER-

BACH  

RECREATION BASED FORMAT PLAN OF HUGE ESTIMA-

TED MULTI-COLUMN ADAPTABLE ASSEMBLING FRA-

MEWORKS 

16:30 Valdemar 

STRÖMBERG  

PASSAGE RESOURCE THE BOARD (CAP) PROGRAM APP-

LICATION FOR HIGH DANGER PRIMARY SEGMENTS 

16:40 Ögge MALMQVIST  NATURAL EXAMINATION OF ALL-INCLUSIVE STRA-

TEGIES IN FRIENDLY PREMIUM LODGING ADVANCE-

MENTS 

16:50 Erengisle STEN-

MARK  

THE WATER AND THE RUSTIC SCENE 

17:00 Fabio BAUMGART-

NER  

TOWARDS CATCHING THE QUIET PASSIONATE EXPE-

RIENCE INSIDE MEDICAL SERVICES PLAN 

17:10 Ayser AL-JABRI  BIM RECONCILIATION PROSPECTS IN VARIOUS INVESTI-

GATION PATTERNS OF DESIGN STUDY PROGRAM 

17:20 Abdur Razzaaq EL-

MATIN 

REJUVENATION AND SUPPORTABILITY OF MEMORABLE 

BURIAL CHAMBERS WITH THEIR AREA: A CASE 

17:30 Nguyễn Ðông 

PHONG 

AN EXAMINATION ON POST-FIASCO LODGING OCCU-

PANT FULFILLMENT 

17:40 Afshin SEHAT  ADAPTION OF STRUCTURES SHAPE WITH ENVIRONMEN-

TALLY FRIENDLY POWER UTILIZATION 

17:50 Alyaksey TRUSAU  EXPLORATION ON ESTABLISHMENT INNOVATIONS OF 

HOLDING DIVIDERS WITH GROUND ANCHORS 

18:00 Kandad CHAVA-

LIT  

EXAMINING THE IMPACT OF GALLERY TYPES ON THE 

NORMALLY VENTILATED STRUCTURES 

18:10 Ingvar QVIST  EXAMINATION ON THE SOLID BLEND SOLIDNESS AND 

SLIDING ON THE SLANTED PLANE 

18:20 Abdur Razzaaq AL-

QUADRI 

SOLIDNESS CHARACTERISATION OF GLASS FIBER BUILT 

UP CONCRETE BY PROTECTION FROM FREEZING AND 

DEFROSTING 

18:30 Ali HOVET  ENERGY EXECUTION, INDOOR AIR QUALITY AND SO-

LACE IN NEW ALMOST ZERO ENERGY DAY-CARE FOCU-

SES IN NORTHERN CLIMATIC CONDITIONS 

18:40 Shakar TAHA  LIFECYCLE EFFECTS OF UNDERLYING CASING MATERI-

ALS FOR MULTI-STORY BUILDING FRAMEWORKS 

18:50 Lincoln ROSS  DAMPNESS SECURITY OF WOODEN STRUCTURES – 

PLAN, DEVELOPMENT AND ACTIVITY 

19:00 Gordan JAKOC  IMPROVEMENT OF IMPERMEABILITY OF ESTONIAN WO-

ODEN STRUCTURES 
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19:10 Andenet Kabede BE-

LENDIA 

THE IMPACT OF REHASHED DAMPNESS CYCLES ON THE 

AIR SNUGNESS OF CONVENTIONAL CLASPED FUME 

HINDRANCE JOINTS 

19:20 Hakim Teka ABEBE IMPACT OF WINDOW SUBTLETIES ON THE ENERGY 

EXECUTION OF A NZEB 

19:30 Amir Mohammad 

BEHDAD 

WARM PROPERTIES OF PROTECTION SHEETS MADE OF 

TREE HUSK AND HEMP BUILDUPS 

19:40 Kritsada PHATIPA-

TANAWONG  

DAMPNESS SECURITY OF THE DEVELOPMENT WITH VCL 

UTILIZING HYGROBRID INNOVATION 

19:50 Loris ŠKET  TOWARDS UPDATING TECHNIQUES FOR NZEB-ABODES 

IN NORWAY 

20:00 Constant HU-

BERTY  

EXPENSES AND OBTAINMENT FOR CROSS-OVERLAID 

LUMBER IN MID-ASCENT STRUCTURES 

20:10 Biró DÉNES  A CONTEXTUAL ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF A 

CLT WORKING WITHOUT A STARTER ROOFTOP 

20:20 Tell SULZER  WIND ENERGY USE FOR BUILDING WARMING APPLYING 

WATER DRIVEN FRAMEWORK 
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DİGİTAL SÜREÇ VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI  

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye 

Dijitalleşme veya sayısallaşma, ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar tarafından okunabilecek 

şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Özellikle mühendisler çeşitli fiziki görüntüleri 

bilgisayara aktarıp çalışmalar yapmak için bu sistemden yararlanmaktadırlar1. Sistemde, ulaşılabilir 

bilgilerin herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. teknolojik araçlar tarafından okunabilecek, o 

ortamlarda düzenlenebilecek ve iş akışlarına dahil edilecek şekilde dijital ortama aktarılması mümkün 

olmaktadır. Bu bakımdan dijitalleşme, toplumun ve ekonominin dijital dönüşümü için kullanılan genel 

bir terimdir ve analog teknolojilerle karakterize edilen endüstriyel çağdan dijital teknolojiler ve dijital 

iş yenilikleriyle karakterize edilen bilgi ve yaratıcılık çağına geçişi açıklamaktadır2.  

Hızla gelişen teknolojilerle ‘dijital çağ’ olarak adlandırılan bu dönemde dijital dönüşüm süreci gelişerek 

devam etmektedir ve tüm sektörleri kapsamaktadır. Özellikle dünyanın evrildiği teknoloji ve yaşam bir-

likteliğiyle, dijitalleşme ve dijital dönüşümü günümüzde yararlanılacak bir alternatif yol değil, geleceği 

şekillendirecek sistemlerin anahtarı ve yöntemi olarak görülmektedir. Bu süreçte yenilikçi teknolojilere 

ve dijital dönüşüme, yapılacak dijitalleşme yatırımları ile hız verilecektir. Bu yolda gelişmiş ülkelerin 

önderliği kaçınılmazdır. Burada insan faktörüne yönelik yatırımlarla bugünlere gelindiğinin altının çi-

zilmesi gerekli bir zorunluluktur.   

Ülke ekonomileri içinde tarım, sanayii ve hizmetlerde, ürün, iş geliştirme, eğitim, sağlık, ticaret, sanat 

gibi bir alanlarda teknoloji ve dijitalleşmenin sağladığı faydalar her geçen gün artmaktadır. İşletmeler 

içinde kullanılan sistemlerden, pazarlama ve satış için yararlanılan uygulamalara, sosyal sorumluluk 

projelerinden sanatsal faaliyetlere ve bunların planlanmasına kadar birçok konuda dijitalleşme yaşamın 

her alanına etkide bulunmaya devam ediyor. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar ile oluşan gereksinimlere 

cevap verebilmek için dijital çağa uyum sağlamak, başarının yakalanması için gerekiyor.  

Küresel yapı içinde artan rekabetten yararlanabilmek amacıyla işletmeler değişen teknoloji ve uygula-

malardan yararlanmak istemektedir. Bu süreçte dijital dönüşüme uyum sağlanılarak işletmelerin birçok 

alanda başarılı durumda ulaşmaları mümkün olabilecektir.  Ekonomik sektör içinde dijital dönüşümler 

işletmelere birçok faydalar sağlayabilmektedir. Bunlar: 

 İşletmelerin ticari olarak büyümelerini sağlamak, 

 İşletmelerin operasyonel verimliliği ve organizasyonal gelişimini artırmak, 

 Pazarın talebini zaman ve yer bakımından etkin olarak karşılamak  

 Yeni ve hedef pazarlara ulaşmak 

 Rekabette başarı sağlamak 

 İşletmelerin yeni ve modern teknolojilere uyumu ile gelişmelerini sağlamak ve değişken yapılarını 

etkinleştirmek  

                                                            
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Dijitalle%C5%9Fme 
2 https://binbiriz.com/blog/dijitallesme-dijital-donusum-nedir 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChendis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik


DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

 

57 

Dijital dönüşüm konusunda uzman kişilerce yapılan araştırma ve tahminlere göre, 2023'e kadar tüm 

bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) yatırımlarının gelecek dönemde %53'ünden fazla olacağı belirtiliyor. 

Kuruluşların %65'inin 2023 yılına kadar kapsamlı yeni teknolojik yatırımlarla eski sistemleri modernize 

edecekleri ve bu dönüşümde yapılacak harcamaların 2022 yılına kadar 2 trilyon dolara yaklaşacağı da 

ön görülmektedir3. 

Tarım sektörü ülkemizde olduğu gibi tüm ülkelerde önemli ve stratejik bir konumdadır ve gelişmelerden 

yararlanıldığı ölçüde etkinliğini artırmaktadır. Tarımda dijital çözümlemelerden yararlanma süreci ye-

nidir ve tarımın gelişmişlik süreci ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde sensör ve modüller sistemler 

aracılığı ile havadan ve topraktan alınan özel verilerin analiz ederek tarımsal işlemler için çeşitli doğal 

olaylara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir. Bu durum tarımsal üretimde ürün kayıplarının 

önlenmesi sürecinde dijital uygulamaların önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca alınan veri ve bilgilerle 

topraktan ve işletme organizasyonundaki uygulamalarla verim en üst seviyelere çıkarırken üretim gir-

dilerine ilişkin maliyetlerin azalması da mümkün olmaktadır.  

Günümüzde tarımsal üretimde güvenli gıda, sürdürülebilir ve organik üretim, üretimin verimliliğinin 

artışı ve kayıp oranlarının azaltılarak maliyetin azalması ve birim karlılığın artırılmasına yönelik yakla-

şımlarda dijital uygulamalardan yararlanılması önemli hale gelmiştir. Bu arada ürünün tarladan/bahçe-

den son tüketim noktasına kadar olan süreçte pazarlanmasına kadar zincirde de kayıp oranı azaltılması, 

satışının kolaylaştırılması, organizasyon modellerinin oluşturularak üretim ve satış planlarının kurulma-

sında da dijital sistemlerden yararlanılmaktadır. Bu yönüyle dijital tarım teknolojik platform ve uygula-

malardan ekonomik bakışla gelişmelerin değerlendirilmesine evrilmektedir. 

Söz konusu dijital devrim hareketlerinden yararlanmada, tarımın geleneksek sorunlarının aşılarak uygu-

lamaların geliştirilmesi bakımından da önemi vardır. Bu bağlamda ölçek büyüklüğü geniş, arazi parça-

lılığı az, örgütlü tarım çalışanlarının etkin olduğu, pazarlama sorunlarının çözüm bulduğu tarım sektö-

ründe, gelecekte dijital uygulamalardan daha fazla yararlanılacağı olasıdır. Bununla tarımın ekonomi 

içindeki değerinin ve sürdürülebilirliğinin artacağı mümkündür. Bu bakış açısı ile ulusal tarım politika 

ve önlemlerinin dijital uygulamaları teşvik edecek şekilde düzenlenmesiyle sistem uygulamalarının so-

runları çözme konusunda önemi artış gösterecektir.      

Prof. Dr. Ali Riza MOTORCU 

Çanakkale On Sekiz Mart University, Faculty of Engineering, Çanakkale / Turkey 

  

                                                            
3 https://www.techrepublic.com/article/idc-digital-transformation-spending-will-eat-up-50-of-it-budgets-by-2023/ 
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Dear participants and colleagues,  

My name is Ali Riza Motorcu. I am working as a faculty member at Çanakkale Onsekiz Mart University, 

Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering. My areas of expertise are design and 

manufacturing issues in Mechanical and Manufacturing Engineering.  

Before starting my presentation, I would like to thank you for your participation 7th International Con-

gress On Engineering, Architecture and Design, which was organized under the leadership of Professor 

Ashok Jammi. I hope these meetings have been very beneficial and profitable for you. 

Now, I'd like to give a short speech titled “Fiber Metal Laminates (FMLs) and Optimization of Control 

Factors for Drilling of FML (CARALL)”   

My speech consists of two sections. In the first section of my speech, I will give you information about 

fiber metal laminates (FMLs), their manufacturing methods and machinability. In the second part of my 

speech, I will give information about the machinability evaluation of Carbon reinforced aluminum lam-

inate (CARALL), which is an FML and we have manufactured in a research project. 

Fiber Metal Laminates (FMLs) and Optimization of Control Factors for Drilling of FML (CAR-

ALL) 

Fibre metal laminates (FMLs), as a class of hybrid material taking advantages of both metals and com-

posites, have shown great promise as lightweight structural materials in the transportation industry. 

FMLs are hybrid material systems interlacing metal and FRP sheets. Especially in the last 10 years, the 

development of manufacturing technology of their components has also been very rapid due to the in-

creasing research on FML. There are a variety of FML configurations based on various performance 

requirements and manufacturing considerations. Carbon fibers and glass fibers are most commonly re-

searched and used in FMLs.  

FMLs have superior advantages compared to monolithic metal or fiber reinforced polymers (FRPs). 

FMLs exhibit excellent mechanical properties such as high fatigue resistance, high strength/weight ratio, 

high impact resistance. FMLs are very difficult to manufacture due to their inhomogeneous thickness 

properties and difficulties are encountered in quality control. FML components can be manufactured by 

forming metal panels and separately fabricating FRP panels into designed shapes and then bonding them 

with adhesives. Directly formed FMLs are more preferred.  

Since the studies on its manufacturing and machinability are still ongoing, studies on the drillability of 

FMLs are of great interest. During the drilling process of FMLs, it has become the subject of many 

studies as the cutting tools pass through different layers with different mechanical properties. Because 

during the cutting of composite layers, the fibers are cut or pulled out, the matrix breaks, fiber dust 

formation occurs and ruptures between the fiber layers can occur. 

During the drilling of composite materials, delamination called "peel-up" occurs at the input of the drill 

into the hole, and delamination called "push-out" occurs at the output of the hole. Different methodolo-

gies are used to analyze the delamination caused by drilling procedures, including optical microscopy, 

stereomicroscopy, ultrasonic C-scan, digital imaging, and X-ray computerized tomography. Several 

models have already been developed and they are generally based on the relationship between the de-

lamination area and the hole diameter. 
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CARALL composites are one of the commercially used FMLs. 

Carbon fibers are laid between aluminum sheets in CARALL, which is developed against aramid alu-

minum laminates (ARALLs) low pressure resistance. Due to these features of CARALL, aircraft parts 

with the same strength but lighter than metals can be produced. Assembly of aircraft structural parts 

requires a large number of mechanically drilled holes. The values of thrust force, surface roughness and 

delamination factor that occur during drilling on CARALL structural parts must be the lowest. 

In this second part of my presentation, I will talk about the results and findings of an experimental 

research we conducted.  In our study, conducted by me and Associate professor Ergün Ekici, the effects 

of control factors on hole quality characteristics were investigated using all experimental data and multi-

objective optimization methods. Principal Component Analysis (PCA) was applied together with the 

Taguchi-based multi-objective optimization technique of Gray Relational Analysis (GRA) to investigate 

the drilling behavior of CARALL composites.  

The most general conclusion from this experimental study is that: For the highest level of hole quality 

when drilling with CARALL carbide drills, lower cutting speeds, lower feed rates and uncoated carbide 

drills should be preferred. 

Thank you all for your patience. 
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SPOR BRANŞLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN TEKNOLOJİK CİHAZLAR 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat / Türkiye 

 

Küreselleşen dünya’da bilgi ve düşünce akışını sağlayan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” giderek önem 

kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretime katkıları göz ardı edilemeyecek ka-

dar büyüktür. 

Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi spor alanını da etkileyerek 

yeni bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünyanın her yerinde bilgisayar teknolo-

jileri kullanımı spor alanında artmakta ve bunlara örnek olarak spor merkezlerinde bilgisayar kullanımı, 

vücut analiz programları, kulüp yönetim sistemleri verilebilir. Yine veri analizi, depolama, para trans-

feri, ürün satın alma, ürün satma ve spor tesisleri işletim mekanizmalarında bilgisayar teknolojileri gö-

rülmektedir. 

GPS 

  

Giyilebilir bir teknoloji olan GPS (Küresel Konum Belirleme, Global Positioning System) birçok ta-

kım sporu ve bireysel sporda (Özellikle antrenmanlarda olmak üzere) sıklıkla kullanılmaktadır. 
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AMAÇ 

Oyuncuların sırtına özel bir düzenekle takılan ve küçük bir cihaz olan GPS, antrenman ve maçlar sıra-

sında oyunculardan topladığı performans ve sağlık bilgilerini anlık olarak antrenörlerin kullandığı sis-

teme iletiyor. Bu sayede takım ve oyuncu performanslarının büyük bir keskinlikle ölçülmesini ve buna 

göre kararlar verilmesini sağlıyor. 

Sistem, taktik, kinematik ve fizyolojik verilerin gerçek zamanlı ve sürekli iletimini sağlar. Amatör/Pro-

fesyonel her spor branşında, koçlar/antrenörler, sporcular, bio-mekanik araştırmacılar, sağlık personeli, 

fizyoterapistler ve spor federasyonları tarafından efektif olarak kullanılmaktadır. 

AVANTAJLARI 

● Oyuncuların ne kadar antrenmana ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, 

● Sporcunun antrenman sırasında ne kadar çalıştığının tespit edilmesi, 

● Sakatlıkların en aza indirilmesi, 

● Her sporcu için ayrı ayrı yüklenme şiddeti ve yorgunluk indekslerinin tespit edilmesi, 

● Aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda bile ölçüm yapabilmesi, 

● Geçerliği ve güvenirliğinin yüksek olması (Birçok markanın), 

● Hem indoor (iç mekan) hem de outdoor (dış mekan) olarak ölçüm yapabilmesi, 

● Bireysel antrenman programı hazırlama, özel kayıtlar tutma gibi birçok avantajı bulunmaktadır. 

DEZAVANTAJLARI 

● Yok denecek kadar azdır. 

● Bazı ülkelerde, bazı spor branşlarında (Örneğin ülkemizde futbol süper liginde) sırta takılan ekip-

manın sporcu sağlığına zarar vereceğinden dolayı maçlarda kullanımı yasaktır. Bu yüzden daha çok 

antrenmanlarda kullanılmaktadır. 

● Maliyetinin yüksek olması 

GPS CATAPULT 
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Catapult, tek bir cihazda hassas sensörler entegre edilmiş ileri teknoloji ürünü bir fiziksel aktivite ölçüm 

ve analiz sistemidir. Dünyanın hem indoor (iç mekan) hem de outdoor (dış mekan) çalışabilen ilk ve tek 

GPS ve Sporcu Performans Takip ve Analiz sistemidir. Bu sayede hem Futbol, hem de Basketbol, Vo-

leybol, Hentbol gibi salon sporlarında..kullanılabilmektedir. 

Pozisyonlama, mesafe, net zaman, hızlanma, reaksiyon zamanı, sıçrama, eğim, darbe, çarpışma, düşme, 

havada kalma zamanı, kat edilen mesafe, adım sayar, açısal sürat ve açısal ivmelenme, yuvarlanma, 

duruşlar, yanlara anlık hareket değerlemeleri, gerçek zamanlı nabız (HR), kalp atım sayısı, ritm, tempo, 

metabolik güç, oyuncu yorgunluk ve yüklenme durumu (playerload) ile metabolik limitleri, Heatmap 

(Isı haritası) özelliği ile oyuncuların ve takımın kuşbakışı komple hareket ve aktive durumu gibi değiş-

kenler test edilebilmektedir. 

Dünyada sadece kaleci pozisyonu için de GPS sistemine sahip olan tek markadır. 

CATAPULT 4 farklı modele sahiptir; 

CATAPULT X4 – Outdoor (Dışsaha) Modeli – Oyuncular için 

CATAPULT S5 – İndoor/Outdoor (iç saha/dış saha) Modeli - Oyuncular için 

CATAPULT G5 - İndoor/Outdoor (iç saha/dış saha) Modeli - Kaleciler için 

CATAPULT T6 – İndoor (İç saha) Modeli 

CATAPULT’un, bilimsel akademik çalışmalarla etkinliği kanıtlanmıştır. Dünyada 50’den fazla üniver-

sitede bilimsel araştırmalarda ve birçok bireysel ve takım sporunda kullanılmaktadır. 

POLAR TEAM PRO  

 

Birçok takım ve bireysel spor  için tasarlanan Polar Team Pro, yüksek hassasiyete sahip GPS kaynaklı 

hareket verilerini, atalet sensörü ölçümlerini ve entegre kalp atış hızı izleme özelliğini, taşınabilir ve 

kullanımı kolay bir giyilebilir sporcu takip sisteminde bir araya getiriyor. 

Sporcu performansı ile ilgili değerli bilgilere ulaşıp, aşırı egzersizden kaynaklanan sakatlıkların önüne 

geçilebilir ve pratik değeri olan, bilimi temel alan egzersiz verilerinden yararlanarak birçok katkı sun-

maktadır. 

MOBİL CPET – PORTATİF METABOLİK GAZ ANALİZÖRÜ 
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Yeni METAMAX®3B, üstün Alman teknolojisi ile geliştirilmiş ve üretilmiş dünyanın en gelişmiş por-

tatif metabolik performans test sistemidir. 

Etkileyici uzun menzil 

Yeni Long Range Bluetooth teknolojisi sayesinde maksimum 1.000 mesafe içerisinde yüksek kalitede 

veri aktarımına sahiptir. Elektromanyetik ortamlarda ve nüfus yoğunluğunun yaşandığı ortamlarda dahi 

bunu gerçekleştirebilir. 

 METAMAX® 3B ve Metasoft® Studio yazılımı ile uzak mesafelerde dahi doğru ölçüm yapılır. 

İki yönlü iletişim 

METAMAX® 3B ve Metasoft Studio yazılımı arasındaki telemetrik iletişim iki yönlüdür. (Bi-directi-

onal). Uzaktan kontrol/müdahale imkanı da sağlar. Kendiliğinden (flow/volume) akım hacim eğrileri 

kayıt alırken aynı zamanda hastanın EKG verilerini ve Pulmoner verilerini de kaydeder. Böylece labo-

ratuvar ortamında dahi kişinin tüm testleri kontrol edilir ve iletimi sağlanır. 

Kablosuz 3-Kanal-EKG Ölçümü 

3 Kanallı EKG alıcısı Custo Guard ile METAMAX® 3B efor testi esnasında kişinin gerçek zamanlı 3 

Kanal EKG verisi yapışkan veya vakum elektrod kullanılmadan alınır. Kullanımı çok kolay olan bu 

sistem ile CPET test verileri ile beraber kişinin tüm 3 Kanal EKG verileri de kablosuz olarak aktarılır. 

Polar Bant İle Kalp Hızı Aktarımı 

METAMAX® 3B, yüksek bluetooth teknoloji ile polar band üzerinden güvenilir veri aktarımı yapılır. 

Remote Control/Uzaktan Kontrol 

Yeni touch-screen/dokunmatik ekran Remote Control/Uzaktan Kontrol modülü ile Heart Rate, Oxygen 

Uptake, Carbon Dioxide Output, Respiratory Exchange Ratio, Breathing Rate, Tidal Volume, Minute 

Volume, Velocity ve l Test Load vb. ölçümler takip edilir. 
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Bir PC veya laptop olmadan touch-screen/dokunmatik ekran modülü ile tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz. 

Bu sistem diğer tüm alternatiflere göre çok daha efektif kullanım sağlar. 

GPS/Uydu Takip Özelliği 

Yeni METAMAX® 3B inovatif/son teknoloji GPS uydu takip özelliğine sahiptir. Bu özellik ile kişinin 

bulunduğu konum, irtifa vb. bilgilere ulaşılır. 

Böylece kişinin yüksek/alçak irtifadaki değerleri kaydedilerek, CPET test esnasında en doğru ölçüme 

ulaşılır. Bu özellik için dokunmatik ekranlı uzaktan kontrol (CustoKybe) modülü kullanılmaktadır. 

Tek Cihaz - İki Yönlü Fayda 

Yeni METAMAX® 3B istenildiği takdirde, laboratuvar ortamına kolaylıkla adapte edilebilir. Saha da 

mobil olarak üstün avantajlar sağlayan sistem, klinik ortamda da aynı verimlikte ölçüm alır. 

Olağanüstü hafiflik – Güvenli ve sessiz çalışma 

Yeni METAMAX® 3B şaşırtıcı şekilde hafiftir.(570g) Ergonomik yapısı sayesinde kullanan kişi hiç 

bir şekilde rahatsızlık duymaz. Özel yeleği sayesinde göğüste ve sırtta taşınabilir. Tüm spor branşlarında 

ve antrenman esnasında rahatlıkla kullanılır. Performans kaybına yol açmaz. Bu sayede kişinin eksiksiz 

ve kesin doğruluktaki ölçümleri alınırken ve kişiye rahatsızlık verilmez. 

Yüksek Veri Kapasitesi – Uzun batarya ömrü 

Yeni METAMAX® 3B çok yüksek kayıt kapasitesine sahiptir. Bir CPET testi ortalama 256 MB yer 

kaplar. 500 den fazla test saklama özelliği vardır. Saklanan bu testlerde kesinlikle veri kaybı oluşmaz. 

METAMAX® 3B bataryası uzun ömürlüdür. 2 adet batarya ile çalışır, batarya değişimi oldukça kolay 

ve pratiktir. 

E ANALİZ PROGRAMI 

 

E Analiz programı  tüm branşlar için profesyonel düzeyde maç analizi yapılmasına olanak sağlar. Pro-

fesyonel version klip analiz, bireysel analiz ve canlı analiz olmak üzere bir çok bölüm içerir. Özellikle 
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canlı analiz bölümü ile müsabaka esnasında önemli bölümleri kesip devre arasında bunları izlemek artık 

çok kolay hale gelmiştir. 

Bireysel analizin tüm detaylarını görmek ve raporlamaları excel e transfer etmek yoluyla teknik heyetler 

ve akademisyenler için ayrıntılı çalışma imkanı da bulunmaktadır. 
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ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI SPOR TEKNOLOJİLERİ 

Ali Serdar YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye, Elazığ 

Öz: İnternet hayatımızın her alanında etkili olan önemli bir teknolojik unsurdur. Öyle ki endüstri 4.0 

kavramı ile internet teknolojisi ve bize sundukları gelecekte hayatımızın teknoloji üzerine kurulu olaca-

ğının sinyallerini yoğun biçimde vermektedir. Bilişim, İnternet, yapay zekâ, robotik kodlama ve tekno-

lojileri vb. gibi unsurların üretim süreçleri ile birleşmesi neticesinde nesnelerin internetle entegre olması 

ve nesneler arası iletişimin ortaya koyduğu akıllı üretim teknolojileri endüstri 4.0 kavramı içerisinde 

hayat bulmaktadır. Siber Fiziksel Sistemlerden Nesnelerin İnternetine, Artırılmış Gerçeklikten Bulut 

Teknolojilerine kadar dijital ve akıllı teknolojiler hayatımızın her alanını sarmalamış durumdadır. Spor 

da bu alanlar içerisinde yerini almıştır. Endüstri 4.0 içerisinde yer alan pek çok teknolojinin spor tekno-

lojileri olarak kullanımı günümüzde hızla artmaktadır. Bununla beraber spor teknolojilerinin spor sek-

törü içerisinde ne tür kullanım alanlarına ulaşacağı ve ne kadar yaygınlaşacağı da ayrı bir merak konu-

sudur.   

GİRİŞ   

Dördüncü sanayi devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0 (http://kergun.baun.edu.tr, 16.05.2021), oto-

masyon sistemlerini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini ve sistemlerini kapsayan bütüncül bir 

terimdir (http://deu40.deu.edu.tr, 16.05.2021).  

Su ve buhar gücü ile üretim sistemlerinin ortaya çıktığı birinci sanayi devrimi, elektrik enerjisi ile üretim 

mekanizmalarını kapsayan 2. Sanayi devrimi ve dijital üretim mekanizmalarını kapsayan üçüncü sanayi 

devriminden sonra bilişim, internet, yapay zekâ, robotik kodlama ve teknolojileri vb. gibi unsurların 

üretim süreçleri ile birleşmesi neticesinde nesnelerin internetle entegre olması ve nesneler arası iletişi-

min ortaya koyduğu akıllı üretim teknolojileri endüstri 4.0 kavramını ve uygulamalarını hayatımıza yer-

leştirmekte ve toplumsal hayatta sosyal ve ekonomik yansımaları da kendini hissettirmektedir.  

Üretim sistemini oluşturan tüm parçalar arasında bir haberleşme ağı oluşturarak, esnek ve dinamik kendi 

kendini yönetebilen üretim sistemleri ortaya koymayı amaçlayan bu yapı (http://deu40.deu.edu.tr, 

16.05.2021), nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler 

bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynamaktadır 

(http://kergun.baun.edu.tr, 15.05.2021) 

Endüstri 4.0; tasarım, üretim, işlemler ve üretim sistemleri ve ürünlerin hizmetinde hızlı dönüşüm grup-

larına uygulanan, üretim zincirindeki (tedarikçiler, taşıyıcılar, ürünler vb.) herşeyin dijital bağlantı yap-

tığı bir terimdir (https://egeplm.ege.edu.tr, 15.05.2021). Endüstri 4.0; Nesnelerin interneti (IOT), İnter-

net Hizmetleri (IOS), siber fiziksel sistemler, bulut teknolojisi, artırılmış gerçeklik, otonom robotlar-

makineler, 3D yazıcılar, siber güvenlik, big data, yatay ve dikey sistem entegrasyonu (Tekin ve Karakuş, 

2018), öğrenen robot ve akıllı fabrika temeline dayalı bir sanayi devrimidir (Yıldız, 2018: 555). Bu 

devrim, makineler arasında veri alışverişini ve analizini sağlayarak, maliyeti düşük ve kaliteli ürün çık-

tısı için daha kısa süreli, esnek ve verimli süreçleri sağlamaktadır (Gerbert vd., 2015: 1) 

http://kergun.baun.edu.tr/
http://deu40.deu.edu.tr/
http://deu40.deu.edu.tr/
https://egeplm.ege.edu.tr/
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Nesnelerin İnterneti (Internet of Things): Günlük aktivite takibi yapabilen harcanan kalori miktarını 

gösterebilen akıllı bilek ve saatler, Elektrokardiyografi ölçümü yapabilen bantlar, akıllı spor teknoloji-

leri, artırılmış gerçeklik uygulamalarını içine alan eğlence, konum ve takip araçları endüstri 4.0’ın yapı 

taşlarından olan nesnelerin internetine yönelik ürün ve sistemlerinden bazılarıdır (Eldem, 2017: 12). 

Hapifork: Hapifork (akıllı çatal), hızlı yediğinizde ya da gün içerisinde tüketim arttığında uyarı sağla-

yarak düzenli beslenmeye destek olmaktadır (https://digit4turkey.org, 16.05.2021). 

Fitbit Charge HR; Devamlı kalp ritmi ölçümü yapan cihaz günlük aktivite takibi ile performans taki-

bine fırsat sağlamaktadır. Cihaz adım takibi, mesafe ölçümü, çıkılan yükseklikler, uyku kalitesi ölçümü, 

arayan kişi gösterme, saat-tarih bilgisi ve daha fazlasını sunabilmektedir. Yine kalp atış hızından hid-

rasyon seviyesine kadar pek çok veriyi takip imkanı sunan ve bu sayede kullanıcının vücuduyla ilgili 

detaylı verilere ulaşmasını sağlayan Jawbone Up3, kullanıcılarına kapsamlı analizler sunabilmektedir. 

Bunun yanısıra adım, mesafe ve kalorileri ölçümü yapan, içerisine entegre edilmiş barometrik yükseklik 

ölçer ile çıkılan katları da ölçebilen ve aktivite yoğunluğunu kaydedebilen Garmin Vivosmart HR ile 

24 saat kalp hızı monitörü, Adım ölçer, Kalori ölçer, Metin Mesajlaşma, Aramalar, Takvim, e-Posta, 

Akıllı bildirimler, Dahili GPS, Kalori takibi, Uyku izleme, Egzersiz rehberi, Hedef belirleme, Bisiklet, 

UV monitörü, Facebook, Twitter, Sanal Klavye, Hızlı okuma, Hava durumu, Kronometre, Zamanlayıcı 

özelliklerine sahip olan Mıcrosoft Band 2 bu tür cihazlara verilebilecek örnekler arasında yer almakta-

dır (https://mediatrend.mediamarkt.com.tr, 16.05.2021). 

Siber Fiziksel Sistemler/Simülasyon (Cyber Physical Systems): Sensörler, akıllı şebekeler, otonom 

taşıt sistemleri, endüstriyel süreç denetleme sistemleri, robotik cihazlar ve otomatik kumanda elektroniği 

sayılabilir (Banger, 2017: 46-47). 

Akıllı şebeke bileşenlerinden biri olan ve elektrik üretiminin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kay-

naklarından sağlandığı Akıllı Üretimin yansımalarını spor alanında akıllı stadyumlar da kullanılan enerji 

panelleri ile örneklendirmemiz mümkündür.  

Sürücüye ihtiyaç duyulmaksızın kurallı ve kontrollü bir şekilde sürüş sağlayan, radar, GPS, çeşitli sen-

sörler ve bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve teknikler kullanarak, algılama sistemine sahip üretilen 

(https://blog.kolayoto.com, 17.05.2021) otonom taşıt sistemlerinin spor organizasyonlarında kullanımı-

nın yaygınlaşacağı söylenebilir. Spor organizasyonuna katılımcıların (antrenör, sporcu hakem vb.) ra-

hatlıkla ve güvenle tesislere ve konaklama alanlarına ulaşımları sağlanabilir.     

Endüstriyel tasarım, mühendislik, spor gibi çok çeşitli alanlarda modelleme amacıyla kullanılmaya baş-

lanan simülasyon teknolojilerinin kullanım alanını hızla yaygınlaşmaktadır.  “Gran Turismo” (Yarış Si-

mülasyon Video oyunu) kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaktadır. Eğitim amaçlı veya risk değer-

lendirme amacıyla kullanımı artan bu teknolojiler henüz somutlaştırılmamış üretim aşamaları ve ope-

rasyonlarının optimizasyonu ve yeniden değerlendirilme amacıyla kullanılmaktadır (https://yeryuzu-

nunlanetlileri.org, 15.05.2021). 

 “Footbonaut” isimli küp şeklinde bir saha modelinden oluşan sistem özellikle genç oyuncuların teknik 

kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sistemde oyuncuya çeşitli hızlarda toplar gönderilmekte ve 

oyuncu kendisine atılan topları en doğru yere göndermeye çalışmaktadır. “Sentio” adlı spor analitiği ise 

https://digit4turkey.org/
https://mediatrend.mediamarkt.com.tr/
https://blog.kolayoto.com/
https://yeryuzununlanetlileri.org/
https://yeryuzununlanetlileri.org/
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sporculara olduğu kadar kulüplere de kolaylık sağlamaktadır. Sentio, temelde sporcuların maç ve ant-

renmanlar esnasında, oyuncuların kaydettikleri mesafeyi, oyun içindeki pas ve şut sayıları ile isabet 

oranlarını tespit edebilmektedir. Bununla beraber Smart Legging adlı tayt, toplam da 5 algılayıcıyla, 

duruş ve konum ölçümü yapabilmenin yanısıra bluetooth aracılığıyla verileri telefona aktarabilen cihaz, 

nabız ve solunuma dair topladığı verilerle daha geniş performans verilerine ulaşılmasını sağlamaktadır 

(Demir, 2019). 

Bulut Bilişim/Bulut Teknolojisi (Cloud Computing): İnternet bağlantılı cihazlar aracılığıyla erişim 

ve paylaşımın sağlanabildiği bir sistemdir (Sarıtaş ve Üner, 2013: 193). Bulut (Cloud) Teknolojisi ile 

düşük kapasiteye sahip cihazlarla da istenilen yer ve zaman da her tür bilgiye, kişisel veriye ulaşılabil-

mektedir (https://digit4turkey.org, 16.05.2021). 

Bulut bilişim bilgisayar ve benzeri cihazlarla (tablet, mobil cihazlar vb.) internet yolu ile başka sunucu-

lara bağlanarak hizmet alma modelidir (Kavzoğlu ve Şahin, 2012). Spor organizasyon, kulüp ve kurum-

ların elde ettikleri verileri güvenli bir şekilde saklayabilecekleri ve ileriye dönük değerlendirmeler ya-

pabilecekleri bu teknolojinin kullanımı spor alanında daha da yaygınlaşacaktır.  

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality): Artırılmış gerçeklik deneyimi, akıllı gözlükler ya da akıllı 

telefonlar aracılığı ile yaşanabilmektedir (https://www.mmo.org.tr, 17.05.2021). Pek çok sektörde kul-

lanım alanı bulan artırılmış gerçeklik bir fiziksel unsurun bilgiye, içeriğe, fotoğrafa dönüştürülerek kul-

lanıcıya üç boyutlu olarak yansıtılmasını içermektedir. Artırılmış gerçekliğin yaygın olarak kullanıldığı 

alanlardan biri de spordur. Futbol, kriket, beyzbol, tenis gibi branşlarda yaygın kullanım alanına sahip 

olan artırılmış gerçeklik uygulaması örneklerinden biri topun gidiş güzergahını belirlemek ve takip için 

geliştirilmiş olan Hawk-Eye teknolojisidir (İçten ve Bal, 2017: 126). Uydu takip sistemi (GPS) ile yön 

bulmadan mobil cihazlar ile iki veya üç boyutlu ürün görselini incelemeye, seyahat bilgisi almadan (otel, 

restoran gibi), müzelerde görsel gezilere kadar örneklendirmeler yapılabilir (İlhan ve Çeltek, 2016:581-

599). Spor alanında spor organizasyonları genelinde tüm katılımcılar tarafından (oyuncular, anterenör, 

kulüpler vb.) kullanılabilecek örnekler sunulabilir. Kullanıcılar mobil cihazlar aracılığı ile organizasyon 

içerikleri, ürünler, seyahat, konaklama vb. bilgileri üç boyutlu olarak değerlendirebilme imkanı bulabi-

lirler. Antrenman ve müsabaka alanlarını organizasyona gitmeden önce üç boyutlu görme imkanına ka-

vuşabilirler.      

Siemens, tesis personeline acil durumlar karşısında eğitim vermek amacıyla artırılmış gerçeklik gözlük-

leriyle Comos yazılımı için sanal bir tesis operatörü eğitim modülünü geliştirmiştir (Advice-Manufac-

turing, 2019: 1). Sporda bu uygulamaları görmek mümkün olabilir. Spor eğitiminde bu tür eğitim mo-

dülleri hazırlanabilir.  

2020 Yaz Olimpiyatlarının tanıtımı için Japon Başbakanı Shinzo Abe’nin video oyun karakteri “Super 

Mario” kostümü ile holografik olarak Rio Yaz Olimpiyatlarının kapanış töreninde görünmesi turizm 

açısından bir dönüşümün başlangıcı olarak ifade edilmiştir (Koikawa, 2016:105-109). Endüstri 4.0 ve 

akıllı spor teknolojilerinin kullanımının sporu etkilediği gibi spor tabanlı turizmi de etkileyeceği ve spor 

turziminde de kullanım alanlarının yaygınlaşacağı söylenebilir.  

Otonom Robotlar-Akıllı Makineler: Otonom robot, yapay zekâ kullanabilen, alternatif kararlar ürete-

bilen, çevreden veri toplayan, farklı akıllı ve bağlantılı nesnelerle iletişim kurabilen (Banger, 2017: 45), 

https://digit4turkey.org/
https://www.mmo.org.tr/
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imalat sistemlerinin koordineli yürütülmesine imkan veren (Tekin ve Karakuş, 2018) robotik sistemler 

olarak tanımlanabilir. Avrupa robot üreticisi Kuka, birbiriyle etkileşime girebilen özerk robotlar sun-

maktadır (Kuka, 2019: 1). 

Nesnelerin interneti, gelişen sensörler ve hareket kabiliyeti yüksek robotlar ile üretim bandında oluşa-

bilecek sorunlar tespit edilerek, uzaktan, mobil cihazlarla giderilebilmektedir (https://www.mmo.org.tr, 

17.05.2021). 

Katmanlı Üretim-3D Yazıcılar (Additive Manufacturing): Kompleks parçaların depolamaya ve 

montaja ihtiyaç duyulmadan tek işlemle üretilmesidir (Banger, 2017: 49). Böylece malzeme atığı oluş-

madan, tek seferde ve düşük maliyetle üretim söz konusudur. Üretimde 3D yazıcılar kitlesel üretimlerin 

yanında sipariş usulü, düşük maliyette ve küçük gruplar halinde üretimi de mümkün kılmaktadır 

(https://www.mmo.org.tr, 17.05.2021). Spor alanında sporculara yönelik özel giysi ve malzeme üretimi 

söz konusu olabilir. Sporculara özel malzeme üretiminin günümüzde geçerli olduğu düşünülürse ileride 

3D yazıcılar ile kişisel üretimin artacağı söylenebilir.  

Siber Güvenlik (Cyber Security): Endüstri 4.0 da endüstriyel sistemlerin ve üretim hatlarının siber 

güvenlik tehditlerinden korunması gereklidir. Bu nedenle güvenli iletişim ile birlikte gelişmiş kimlik, 

makine ve kullanıcıların erişim yönetimi önem arz etmektdir (Gerbert vd., 2015: 1). 

Büyük Veri ve Analizi (Big Data): İnternete bağlı olan herhangi bir kaynaktan (sosyal medya, blog, 

fotoğraf, video, ağ günlükleri vb.) elde edilen (https://www.mmo.org.tr, 17.05.2021), depolanması ge-

reken, işlenebilen veri yığınları olarak tanımlanabilir (EBSO, 2015: 19). Bu verilerin işlenmesi ve yö-

netilmesi için gerekli teknolojik çalışmalar “Büyük Veri” (Big Data) diye ifade edilen işletim ve araş-

tırmaları kapsamaktadır (https://yeryuzununlanetlileri.org, 15.05.2021). 

Almanya ve İspanya’da farklı takımların teknik direktörleri büyük veri ve Google Glass ile futbolcuların 

maç esnasındaki performanslarının antrenman ve daha önceki maçlar ile kıyaslamasını yapabilmekte, 

futbolcunun şut, pas, koşu vb. Gibi istatistiklerini inceleyebilmektedir (https://digit4turkey.org, 

16.05.2021). 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sportif etkinlikler inovatif ürünlerin de sunulduğu spor endüstrisi 

içinde ekonomik faaliyetler haline gelmiş (Ekmekçi vd., 2012: 91-92). Aynı zamanda pek çok ülkede 

spor teknolojileri üreten sistemler geliştirilmiştir. Spor kıyafetleri üretiminde Nano teknoloji kullanımı 

önem kazanmıştır (Devecioğlu ve Altıngül, 2011: 47). Nanotüpler ile spor malzemelerinde, sağlamlık, 

dayanıklılık, esneklik vb. birçok özellik kazandırılmıştır. Bu ürünler  yüzücüler için mayo, koşu ayak-

kabıları, yoga egzersiz minderleri, golf sobası ve topu, badminton ve tenis raketleri, okçuluk malzeme-

leri vb. gibi ürünlerdir (Türkmen ve Mutlutürk, 2014: 4). Futbol sahalarındaki sanal çizgiler, akıllı stad-

yumlar, spor ayakkabıları, yapay çimler, giyilebilir nano teknoloji ürünleri, mobil cihazlarla entegre 

olabilen bilgisayar programları dördüncü sanayi devriminin yansımaları olarak değerlendirilebilir (Te-

kin ve Karakuş, 2018).  Endüstri 4.0, yeni ürünler, organizasyonlar, süreçler ve inovasyon anlamına 

gelmektedir (Magg4, 2018: 1). 

  

https://www.mmo.org.tr/
https://www.mmo.org.tr/
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Sporda Akıllı Teknolojiler 

Giyilebilir teknolojilerden akıllı kıyafetler, sporun birçok alanında kullanılmaktadır. Egzersiz sırasında 

biyometrik ölçümler yapabilen akıllı kıyafetler, kapsadığı 12 sensörle bütün kas hareketlerini analiz 

edebilen Athos şortları, sensörler sayesinde analiz ve raporlama yapabilen Lumo koşu şortu, kalp hızı-

nızı ölçen Myzone spor sütyeni ve Victoria Secret’s spor sütyeni, kalp atış hızı, kalori, vuruş sayısı, hız 

ve parkur uzunluğu gibi verileri gözlüğe yansıtan su geçirmeyen akıllı gözlükler bunlardan bazılarıdır 

(https://blog.quicksigorta.com, 15.05.2021). 

Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi: Mıknatıslı platform sayesinde açık hava sürüşleri, avcılık ve kar 

sporlarında, gözleri toz, kir ve rüzgar gibi dış etkenlerden koruyan, yapilan spor aktivitesi süresince, 

görüş kalitesini en üst seviyede tutan, terleme, alerji, kaşıntı gibi sorunlara sebep olmayan bir üründür 

(https://www.isbiroptik.com, 15.05.2021). 

Autofit teknolojisi: Spor esnasında rahat kullanım imkanı sunan, terleme, alerji, kaşıntıya neden olma-

yan, göz yaralanmalarının yoğun yaşandığı, fiziksel etkileşimin yoğun olduğu spor aktiviteleri için çer-

çeveleri kullanıma uygun ve standartlara uygunluk belgesi (ASTM F803) olan ürünlerdir 

(https://www.isbiroptik.com, 15.05.2021). 

Zepp markasının geliştirdiği eldivene takılan aparat sayesinde antrenman verimi sağlayabilen, vuruş hızı 

ve teknik konusunda yaptığı analizlerle gelişim sağlayan, akıllı koç hizmeti ile golf sporunda kişisel 

gelişim için tavsiyeler verebilen ve yönlendirmeler yapabilen bir üründür (https://blog.quicksi-

gorta.com, 15.05.2021). Tenisçilerin kullandığı topa vuruştaki eğimi, vuruş hızını, vuruş türünü ve ra-

ketin eldeki tutuş şekline göre analiz yapabilen akıllı tenis raketleri de (Bapolat, Sony ve Zepp vb.) 

yaygın kullanıma sahiptir. Adidas’ın geliştirdiği miCoach akıllı futbol topu ise topla hareket kabiliyetini 

geliştirmeye olanak sağlayan (https://blog.quicksigorta.com, 15.05.2021), atılan kaç penaltının gol ol-

duğunun, vuruş hızının, hangi ayakla kaç gol atıldığının hesaplanabildiği, son vuruşları, ortaları, hatta 

frikik, korner gibi ölü toplara vuruşları da yeniden biçimlendirmenin mümkün olabildiği bir üründür 

(https://digit4turkey.org, 16.05.2021). Aynı zamanda elde edilen veriler, eş zamanlı olarak akıllı telefon 

uygulamalarına aktarılabilmektedir. Topun hangi noktasına vurulduğu, vuruş şiddeti, yapılan son vuruş-

lar, ortalar, frikik ve korner gibi vuruşları da yeniden biçimlendirmek mümkündür (Demir, 2019). 

DribbleUp topları üzerinde bulunan QR kodu sayesinde kişisel istatistikler tutulabilmektedir. Farklı yaş 

gruplarına yönelik değişik modeller sunan marka, uygulama aracılığıyla teknik gelişimine olanak sağ-

lamaktadır. Fitness alanında egzersizi kolaylaştıracak Smart Rope adında akıllı atlama ipi egzersizi eğ-

lenceli hale getirmekte, harcanan kalori miktarını ve egzersizin süresini de akıllı telefonlara eş zamanlı 

gönderebilmektedir (https://blog.quicksigorta.com, 15.05.2021). 

Spor teknolojisi içerisinde kullanılan diğer araçlar arasında Sinyalli Bayrak Kullanımı, Telsiz İletişim 

Sistemi, Kale Çizgisi Teknolojisi, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) sayılabilir (http://www.fut-

bolekonomi.com, 16.05.2021). Bunun yanısıra standart kalelerin ve topun kullanıldığı maçlarda başarılı 

sonuçlar veren Goal Control 4D, Hawk-Eye (Gol Çizgisi Teknolojisi), mesafe, hız, adım dengesi, na-

bız gibi ölçümler yapabilen Viper Pod, futbolcuları ve takım performansını, taktiklerini, maç ve antren-

https://blog.quicksigorta.com/
https://www.isbiroptik.com/
https://www.isbiroptik.com/
https://blog.quicksigorta.com/
https://blog.quicksigorta.com/
https://blog.quicksigorta.com/
https://digit4turkey.org/
https://blog.quicksigorta.com/
http://www.futbolekonomi.com/
http://www.futbolekonomi.com/


DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

 

71 

manlarda analiz edebilen Kinexon one, bir futbol maçında koşu mesafeleri, pas oranları gibi temel bil-

giler ve oyunun yoğunluğunu gösteren ısı haritaları gibi gelişmiş veriler sunan Playertek Pod gibi araç-

larda önemli avantajlar sunabilmektedir (https://www.webtekno.com, 16.05.2021) 

Nano-Tekstil Spor Malzemeleri 

Su tutmayan nanopartüküllerle kaplı LZR Racer yüzücü mayosu (http://www.guardian.co.uk, 

14.05.2021), nanometal kullanılan Wilson markası golf sopaları (Rather and Rather, 2003), daha düz, 

daha hızlı ve daha uzağa gidebilen NanoDynamics golf topları (http://www.slideshare.net, 17.05.2021), 

Daha güçlü hale getirilmiş ve hafifletilerek titreşim kontrolü daha iyi hale getirilmiş olan “yuvarlak 

korbon eksen” okları (http://www.dummies.com, 15.05.2021), Badminton, tenis raketleri, hokey ve 

beyzbol sopaları, Kano ve Yarış Tekneleri vb. birçok ürün nanoteknoloji kullanılarak üretilebilmektedir.  

Akıllı Şehir Uygulamaları (Atalı, 2018). 

 Akıllı Stadyumlar  

Akıllı teknolojik ürünlerin stadyumda seyirciye sunulması, kendi enerjisini üreten stadyumlar  

 Sesli Adımlar Projesi  

Kültür merkezlerine ve spor tesislerine engellilerin ulaşımını kolaylaştıran uygulama  

 Akıllı Spor Organizasyonları  

Organizasyonlarda akıllı şehir uygulamalarının ve teknolojik imkanların kullanılması  

 Akıllı Fiziksel Aktivite Uygulamaları  

Halkın kullanımına arz edilen bisiklet kullanma istasyonları, Mobil cihazlardaki akıllı uygulamalar  

 Giyilebilir Teknolojiler  

Spor ayakkabısına veya giysisine monte edilebilen cipler sayesinde anlık verinin kullanıldığı teknoloji-

ler  

 Arttırılmış Gerçeklik  

Spor oyunlarına gerçekmiş katılımı sağlayan veya beceri gelişimine destek veren akıllı uygulamalar  

 Akıllı Yönetim Uygulamaları  

Belediyelerin veya diğer halka hizmet sunan birimlerin kullandığı akıllı ve daha çok teknolojik avantaj-

ların kullanıldığı uygulamalar. Özellikle Spor ile kurumların sunduğu hizmetler. 

SONUÇ 

Birinci sanayi devriminden günümüze teknolojideki yenilik ve gelişmeler endüstri 4.0 sanayi devrimini 

gündeme getirmiş ve uygulamaları ile hayatımızdaki yerini almıştır. Teknolojideki gelişmeler her alanda 

olduğu gibi spor endüstrisinde de yaygın kullanım alanı oluşturmayı başarmıştır. Hayatımızı kolaylaş-

tıran, farklı ayrıcalıklar sunan, temiz ve daha az enerji tüketimini sağlayan, kişisel üretimin söz konusu 

olduğu akıllı fabrikalarda akıllı ürün üretimi spor alanında kendini farklı şekillerde göstermektedir.     

https://www.webtekno.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.slideshare.net/
http://www.dummies.com/
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Dünyada yaşanan küresel değişim ve üretim sektöründeki gelişmeler işletmeleri yoğun rekabet orta-

mında ayakta kalabilmek ve rekabeti sürdürülebilir kılmak için bazı stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. 

Buda Endüstri 4.0 stratejisini ortaya çıkarmıştır. Sporda da performansı artırmaya yönelik olarak kaliteli 

mal ve hizmet üretimine yönelik gelişmeler söz konusu olmuştur. Endüstri 4.0 bileşenlerini spor ala-

nında yaygın olarak görmekteyiz ve gelecekte de endüstri 4.0 ın spor içerisindeki yansımalarını sıklıkla 

görebileceğimiz ifade edilebilir. Sporda kullanılan teknolojiler içerisinde akıllı saatlerden, sahalarda gö-

rebileceğimiz ekipmanlara, giyilebilir ürünlere ve inovatif ürünlere kadar pek çok ürün görmek müm-

kündür. Sporda inovatif ürünlerin sağladığı kolaylıklar ve avantajlar, sporcuların performanslarının art-

masına olanak sağlarken başarının da yolunu açmaktadır. 
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A ROTATING SCREEN VOLUMETRIC-SWEPT DISPLAY DEVICE 

Alper ÖZEL1, Hakan ŞENOL2 
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Abstract: Volumetric display is one of the major methods to realize three-dimensional (3-D) display 

allowing the content to be viewed from every angle around the center of the display device. There 

already are many volumetric display technologies that are on the market nowadays, however, they are 

mostly monochrome, and they operate utilizing specially designed high technology components. In this 

paper, a rotating screen volumetric-swept colored display system consists of commercially available 

display technologies, motors and a gear system is presented. 

Keywords:  Volumetric 3-D Display, Volumetric-Swept, Computer Visualization, Rotating Screen, 3-D 

Technology 

INTRODUCTION 

Conventional three-dimensional (3-D) display systems usually present sequential two-dimensional (2-

D) scenes that are rendered by the information of time and the position of the user. The main idea of this 

type of technologies is to utilize the psychology depth cue and rendering sequential images for both 

perspectives of human eyes. However, these types of 3-D displays are not volumetric, and they operate 

under very fragile conditions, such as, the 3-D image that is constructed in the display can only be seen 

from limited standpoints.  

Viewers of rotating screen volumetric-swept display applications do not require special glasses or eye-

wear to see the items on the screen. Even, viewers can walk around the 3D image and look at it from all 

angles with realistic depth like real physical object (Favalora, 2005), (Blundell, 2000), (Barry, 2007). 

With the development of display technologies, today, efficiently thin, flexible sheet displays are com-

mercially available. Although, they are mainly used in smart phone, tablets and smart watch industries, 

they are commercially available to the end customers. Particularly, organic light-emitting diode (OLED) 

cells are very popular when it comes to flexibility.  

In this paper, a rotating screen based volumetric-swept display is presented. The rotating screen is in a 

special spiral form and it rotates on its own axis while orbiting around another axis to construct the 

volumetric image. 

STRUCTURE OF THE ROTATING SCREEN 

It is essential to acknowledge the basic principles of volumetric display to understand the operation of 

the structure that this paper presents. Volumetric display is defined as the generation of visible radiation 

in any set of discrete regions within a physical volume. According to manner of imaging space that can 

be generated, volumetric 3-D display sytems can be divided into static volume display systems, in which 

the 3-D image space is composed of the arrangement of display materials, and swept volume display 

systems in which the 3-D imagespace is provided by the rapid periodic motion of a surface (Favalora, 

Napoli and Hall et all, 2002: 300-312). 
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The light in each area of the swept volume is constructed by reflecting the inbound visible ray on the 

spinning and reflecting surface in most swept volume applications (Yue, Jiao and Shen, 2009: 1483-

1486). The rotating surface is usually in a symmetrical form around the rotating axis. 

The structure of the presented rotating screen is based on a logarithmic spiral. The main purpose of using 

this structure is that it enables the construction of each voxels between two cylindrical volumes with the 

minimum radius (rmin) and maximum radius (rmax).  

                                     

 

                                            

 

      

 

 

When the rotating screen rotates around (0, 0, z) axis, it will sweep the every point in the cylindrical 

volume (rmax, θ, hsc)  - (rmin, θ, hsc) with  hsc being the height of the screen. The second purpose of this 

spiral form is that the beam angle of each constructed light in the voxels will be closely parallel to the 

line between the voxel and the rotating axis. 

Figure 1.  The rotating screen from top 
view 

 

Figure 2.  Structure of the logarithmic spi-
ral 

 

Figure 3a.  Spiral Screen whith the azimuth angle 
is 0° 

 

Figure 3b.  Spiral Screen whith the azimuth angle is 
ϑmax° 

 

Figure 3c.  Voxel coverage of the display 
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In figure 1, the calculation of curve of the screen on x-y axis is shown in polar coordinates. To understand 

the structure of the curve one should examine figure 2. In figure 2, the geometric construction gives the 

radius progression as 

 

 𝑟(θk+1) × cos(θk+1 - θk) − r(θk)

= r(θk+1 - θk)×sin(θk+1 - θk) × tan(θc) 
(1) 

 

 𝑟(θk+1)

=  
r(θk)

cos(θk+1 - θk) −  sin(θk+1 - θk) × tan(θc)
 

(2) 

 

Assuming Qk=kθ∆ with some small A, then 

 

 cos(θ∆) −  sin(θ∆) x tan(θc)

= 1 − 2 × sin(θ∆ / 2)

× (sin(θ∆ / 2)

+ cos(θ∆ / 2)

× (tan(θc))) 

(3) 

 

which approximately reduces to 

 

 ≈ 1 −  θ∆ × tan(θc) + 𝑂(θ∆
2)

=  𝑒−θ∆ × tan(θc)+𝑂(θ∆
2)  

(4) 

 

from (4), (5) is extracted 

 

 r(θk) =  r(0) × 𝑒k×θ∆×( tan(θc)+𝑂(θ∆))  (5) 

 

so that in the limit A→0 it gives the logarithmic spiral 

 

 r(θ) =  r(0) × 𝑒θ× tan(θc)  (6) 
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Giving by the equation, logarithmic spiral has a remarkable attribute that if we construct a tangent line 

at any point on the curve r(θ) =  r(0) × 𝑒θ× tan(θc) , the angle between the tangent line and the line from 

the origin to the point is constant and is equal to π/2 + θc. This attribute gives a certain advantage over 

3-D image construction. 

If the object that is to be visually constructed in the presented swept-display device is assumed to be 

having a uniform density and a symmetrical body, when the geometric center of the visually constructed 

image is positioned in the (0,0,z) axis, the constructed lights will be observed around the screen from 

every angle. 

However, in this configuration, even though the rotating screen sweeps a big portion of the volume it 

doesn’t cover the voxels in the cylindrical volume whose diameter is rmin. Besides, it doesn’t allow a 

constructed object to be seen from every angle. 

Observer 1

Observer 2

Constructed 
Image

                                                         

Object

Observer 1

Observer 2

Observed point P

 

Figure 4.  Constructed object in the visible volume 

In figure 4, the visual object is constructed in the (x>0, y>0) zone and all the voxels that builds up the 

image are emitting light the surface of the visual object towards (0, 0) → (0+, 0+) lines. Therefore, the 

observers which are in the zones other than (x > 0, y >0) cannot see the object. To overcome this problem, 

one should examine the nature of the sight of view.  

In figure 5, point P which is on the surface of the object can be seen by observer 2 but not by observer 

1. Because observer 1’s point of view only covers the points that are not blocked by other points. There-

fore, to observer 1’s perception, other points on the surface that are not in his sight of view becomes 

irrelevant. In fact, he should not see the incoming light from point P to perceive the object in front of 

him correctly. 

Object

Observer 1

Visible Surface

                                                                        

Object

Point 1

Point 2

Point 3

 

Figure 6.  Illustration of the visible surface of an 

object 

Figure 7.  Illustration of visibility of the points on the objects sur-
face 

 

Figure 5.  Illustration of the obstacles through view angle 
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In the figure 6, the fraction of the surface of the object that is visible to observer 1 is redlined. If the 

voxels that the visible surface contains emit light towards the observer, the observer will be able to 

perceive the object correctly. In volumetric 3-D display, the object that is to be viewed must be perceived 

by every observer around the display. Therefore, an ideal volumetric display must be able to emit light 

in any direction from each voxel in the display volume. However, in most applications, user cases can 

be predetermined by the limitations of the display setup (Benzie, 2007: 132-135.). The proposed volu-

metric display system in the study limits the application by only lateral sight of view. Since the rotating 

screen can emit light in only lateral directions, the observants must be located around the display device 

and must look at the display in only lateral orientation. If the observant look at the display device from 

the top or from the bottom, due to the limited view angles of the LEDs on the screen, he will not see the 

constructed image in the volume. However, even though this problem can be eliminated easily it is not 

necessary for the application since the observers will be located around the display and not on top of it. 

 In volumetric display, each voxel in the display volume must be able to be emit or reflect light in some 

directions while preventing emitting light towards other directions. Therefore, the data of the object to 

be constructed in the volume must have emitting direction information of each voxel. For example, in 

figure 7, three points on the surface of the object, point 1 – 3 has different light emission data according 

to their visibility from different angles. This data must be embedded into the image data so the voxels 

representing the points can emit the light accordingly. 

In the figure 7, three different points on the surface of the object emits light towards three different 

directions. However, inferring from the figures 3-4, it is seen that the screen rotating around only its 

own axis allows light emission in a voxel only towards limited directions. To overcome this limitation, 

an orbit introduced to the rotating axis of the screen as in figure 8. 

STRUCTURE OF THE DISPLAY VOLUME 

In figure 8, the red curve represents the display screen, green circle is the orbit and the area enclosed by 

the blue dotted line is the display volume. For simplicity, the screen is curved from 0 to π in figure 8. 

When the screen rotates around its own axis while orbiting enables the voxels within the display volume 

to emit light in every direction. Therefore, the 3D display volume of the proposed display device is the 

cylinder with the radius of 
𝑟(𝜋) – 𝑟(0)

2
 and the height of the screen. 

   In order to realize the orbit and the rotation around the self-axis, a planetary gear system can be used. 

In figure 8, the ring gear, sun and a planet gear are introduced. The center of the orbit is the center of the 

sun gear. The ring gear is the ring-shaped outer gear (with inverse teeth) colored light green. And the 

rotation axis of the screen is the center of the planet gear.  

The first constraint for a planetary gear to work out is that all teeth have the same pitch, or tooth spacing. 

This ensures that the teeth mesh. The second constraint is that the number of teeth in the ring gear is 

equal to the number of teeth in the middle sun gear plus twice the number of teeth in the planet gears. 

The equation that dissolves this constrains are shown in (7) and (8). Gr, Gp and Gs are the number of 

the teeth of ring gear, planet gear and sun gear respectively. To is the radial speed of the planet gear 

around the sun while Tr and Ts are turn speeds of ring gear and Sun gear respectively. 
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Figure 8.  Illustration of rotating swept screen with planetary gear system 

 𝐺𝑟 = 2 × 𝐺𝑝 + 𝐺𝑠 (7) 

 

 ( 𝐺𝑟 +  𝐺𝑠 )  × 𝑇𝑜 

=  𝐺𝑟 ×  𝑇𝑟 +  𝑇𝑠 

×  𝐺𝑠 

(8) 

 

The two important parameters here are the radial speed of planet gear around the sun (To) and the turn 

speed of the planet gear in reference to ground (Tp). While To mostly determines the refreshing rate of 

the volume, Tp mostly determines the resolution of the display volume. Studies show that subjective 

reactions to quality and watchability of videos seem to support rates of 5 Hz (Y.C and Throp, 2007: 

1063-1076). Therefore, both To and Tp should have at least 5 Hz for a watchable moving picture display. 

Moreover, To and Tp must not have same rotational speeds, otherwise, the screen will be standing still 

in reference to the planetary gear.  

 

 𝑇𝑠 = 𝑇𝑟 = 5
2𝜋

𝑠𝑛
 (9) 

 

For To to be 5 sn/rad in first iteration Ts and Tr need to be equalized to 5 Hz. Then we need to determine 

a difference in the rotation speeds of ring and sun gear in proportion to their teeth numbers so that To 

preserves 5 Hz radial speed while Tp increase its radial speed hence there will be no standing still parts 

of the screen in operation. 

 

 ∆𝑇𝑠 × 𝐺𝑠 = −∆𝑇𝑟 × 𝐺𝑟 (10) 

 

If the changes in the rotational speeds of sun and ring gear are constrained by the equation (10) above, 

To remains it’s radial speed at 5 Hz.  
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 (𝑇𝑠1 + ∆𝑇𝑠) × 𝐺𝑠 − (𝑇𝑟1 + ∆𝑇𝑟) × 𝐺𝑟

= 𝑇𝑝 × 𝐺𝑝 
(11) 

 

Tp can be calculated according to the equation (11) above. For example, according to the equation, the 

condition where To = 5 Hz and Tp = 25 Hz can be obtained by the following steps. First, the teeth 

number of the planet gear must be determined. For the sake of simplicity, let’s assume that Gp is 1. In 

order to keep Tp at 25 Hz, the change in Ts and Tr must satisfy equation (12). 

 

 (5 + ∆𝑇𝑠) × 𝐺𝑠 − (5 + ∆𝑇𝑟) × 𝐺𝑟

= 25 × 𝐺𝑝 
(12) 

 

Also, to preserve To at 5 Hz, below equations (13-17) must be satisfied. 

 

 ∆𝑇𝑠 × 𝐺𝑠 = −∆𝑇𝑟 × (𝐺𝑠 + 2) (13) 

 

 5𝐺𝑠 + ∆𝑇𝑠𝐺𝑠 − 5𝐺𝑟 − ∆𝑇𝑟𝐺𝑟 = 25 (14) 

 

 5𝐺𝑠 − ∆𝑇𝑟𝐺𝑠 − 2∆𝑇𝑟 − 5𝐺𝑠 − 10

− 𝐺𝑠∆𝑇𝑟 − 2∆𝑇𝑟 = 25 
(15) 

 

 𝐺𝑠∆𝑇𝑠 − 𝐺𝑟∆𝑇𝑟 = 35 (16) 

 

 2𝐺𝑠∆𝑇𝑠 = 35 (17) 

 

As the equations 7 – 17 proves, any set of values can be assigned to To and Tp by adjusting the gear 

revolving speeds, Tr, Ts and and the gear ratios Gr, Gs.   

4 ADVANTAGES OF SPIRAL FORM OF SCREEN 

The efficiency of using logarithmic spiral form in the rotating screen can be calculated by comparison 

between the performances of flat and spiral formed screens. Rotating screen volumetric-swept can be 

realized by a flat screen as well. However, the efficiency of it will be different. To compare the two, 

firstly, one screen with its equation in polar coordinates  𝑟 = 𝑒(𝜃×0.5) is illustrated as rotating with 1 Hz 
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frequency and every 10 ms, its positions within the 3D display volume are plotted in Mathematica Soft-

ware.  

      The mathematica script for the spiral screens demonstration within the 3D display volume is given 

in figure 9. The total length of the screen curves within the 3D display volume in 1 second is calculated 

as 147.56 units in mathematica.  

                                                                   

 

 

On the other hand, the same 3D display volume that is swept with the same radial speed by a flat screen 

has 119.82 units total length, hence, less appearance in the display volume. The mathematica script for 

the spiral screens demonstration within the 3D display volume is given in figure 10. 

As the calculations clearly shows, from the figures 9-10, the difference can be inferred as well. The 

display volume is denser in figure 9 than in 10. 

Moreover, the gaps between the positions of the screen on different times will be different between the 

two models. The gap between the position of the screen and its next position after a refreshing time in 

the 3D display volume is useless because the screen will not be able to emit a second light in a refreshing 

time. Therefore, increase in the gaps will lead to increase in the voxel size as well. Hence, it will lead to 

degradation of resolution. 

In mathematica, the areas of these useless gaps between the positions of the screen by a refreshing time 

are listed as below: 

{0.0306022, 0.0358534, 0.0411596, 0.0465322, 0.0520366, 0.0577232, 0.063612, 0.0697166, 

0.0761636, 0.0827543, 0.0895062, 0.0966323, 0.104041, 0.111747, 0.119748, 0.12842, 0.137228, 

0.145779, 0.154836, 0.164382, 0.17424, 0.184393, 0.194838, 0.206629, 0.217643, 0.230221, 0.241728, 

0.250866, 0.263059, 0.274968, 0.286495, 0.299244, 0.311124, 0.322005, 0.333445, 0.344961, 

0.355988, 0.365388, 0.373888, 0.381802, 0.388299, 0.393052, 0.3957, 0.395703, 0.392385, 0.384928, 

0.371971, 0.351851, 0.321594, 0.275624, 0.196922} 

The maximum area of a gap is calculated as 0.395703 unit2 for spiral screen. 
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Figure 9.  Illustration of the rotating spiral 
screen within the 3D display volume 

 

Figure 10. Illustration of the rotating flat 
screen within the 3D display volume 
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Figure 11. Plotting of areas of the gaps between the refreshing time periods within the 3D display 

volume (for spiral screen) 

The same calculations are done for the flat screen version and the results are shared below: 

{0.0212603, 0.0350437, 0.0518592, 0.0714502, 0.0935102, 0.117679, 0.143575, 0.170781, 0.1989, 

0.22747, 0.256041, 0.284152, 0.311384, 0.337279, 0.361431, 0.383499, 0.403109, 0.41993, 0.43372, 

0.444252, 0.451354, 0.454951, 0.454951, 0.451354, 0.444252, 0.43372, 0.41993, 0.403109, 0.383499, 

0.361431, 0.337279, 0.311384, 0.284152, 0.256041, 0.22747, 0.1989, 0.170781, 0.143575, 0.117679, 

0.0935102, 0.0714502, 0.0518592, 0.0350437, 0.0212603} 

The maximum area of a gap is calculated as 0.454951 unit2 for flat screen. 

 

 

Figure 12. Plotting of areas of the gaps between the refreshing time periods within the 3D display 

volume (for flat screen) 

The comparison shows that use of the spiral screen for volumetric swept provides more resolution for 

3D display volume.  

MODEL AND SIMULATION 

In the figure 8, the volumetric-swept system comprises one spirally curved screen. The rotation of a 

single screen is able to provide a volumetric display, however, assuming the end of the spiral curve is 

about 180°, for approximately half of a rotation period, the screen will be out of the 3D display volume, 

hence it will be useless for half the time. To overcome this shortcoming, a second screen, which is 

symmetrical to the first screen by the origin of the planet gear, is introduced to the system.  

10 20 30 40 50

0.1

0.2

0.3

0.4

10 20 30 40

0.1

0.2

0.3

0.4



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

85 

 

Figure 13. The model with two curved screens (The circle represents the 3D display volume) 

To determine the length and curving angle of the screens, viewing angle of the screen must be added 

into account. Viewing angle of the screens is different depending on the technology (Kunic and Sego, 

2012).   A typical viewing angle for LCD screen is 140° while it is 170° for OLED screens. This param-

eter must be used to determine the maximum length and radial coverage of the two screens because the 

emitted light from the start of a screen might be blocked by the end of the other screen.  

In the model, firstly, the original logarithmic spiral is constructed by the equation 𝑟 = 𝑒(𝜃×0.5) in polar 

coordinates where 𝜃 → {0 𝑡𝑜 𝜋 − 𝜃𝑣/2} where 𝜃𝑣, the viewing angle of the screen, is 120°. And the 

second screen is introduced to the same planet gear with the equation 𝑟 = 𝑒((𝜃−𝜋)×0.5) in polar coordi-

nates where 𝜃 → {𝜋 𝑡𝑜 2𝜋 − 𝜃𝑣/2}. FPS of the screen is chosen 720 Hz, rotational frequency of the 

planet gear (in its own axis) is 5 Hz and the revolution frequency of the planet gear around the sun gear 

is 9 Hz. The given parameters determines the dimensions of the projection of the 3D display volume on 

x-y plane as a disk with the center of {(𝑒((𝜋−𝜃𝑣/2)×0.5) + 1)/2,0} and a radius of (𝑒((𝜋−𝜃𝑣/2)×0.5) − 1)/2. 

The evaluation of the model is made in two dimensions, in x-y plane, because the height of the screen 

is not important for the calculations. The application of this technology enables a volumetric holography 

to the viewers from lateral orientation.  

Since the FPS is 720 Hz, the screens are able to strobe light in every 1.38̅ ms. For every strobe, the 

locations of the screens within the 3D display volume is drawn with aid of mathematica as below in 

figure 14. 
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After each of the positions in the 3D display volume for each 

strobe within a second are collected and drawn, the 3D display volume is divided into little discrete 

bounding boxes (it may be called as mesh in this case). Discretization of the collection of data in figure 

14 enables us to determine the size of the voxels of the 3D display volume. In this study, mesh is decided 

to have a square form which it’s one edge is determined by a fraction of the radius of the 3D display 

volume. 

A visual description of a voxel is seen in figure 15. The red square is an illustration of a voxel in large 

scale. The visibility of the voxel is depended on the tangents of the pieces of the screen in the voxel. The 

normal line outcoming from the middle of the screen enclosed by the voxel represents the symmetry 

line of the emitted light from the voxel. On x-y plane, the visibility of the voxel can be calculated as 

following: 

1- First, the size of the voxels must be determined. In this model, voxels are squares and the length 

of their edge is determined by the fraction of the radius of the 3D display volume. 

2- For each voxel 𝑉i, evaluate the normal to tangent lines �̅�ij which are at the center of the pieces 

of the curves (screen) (represented by the set of cluster points Sij where ‘i’ is the index of the voxel, ‘j’ 

is the index of the curves of the screens that intersect with the voxel.  

3- Svisibility ← Svisibility ∪ [∠ηi̅j - θv/2, ∠ηi̅j + θv/2]  visibility of the voxel Vi, Svisibility, is the unification 

of the view angles whose normal lines are the normal lines of the intersected curves within the voxel, 

�̅�ij. 

The simulations are done for different mesh (hence the voxel) sizes and the expression of the visibility 

is shown between 0° to 360° in angles. The simulations show the visibilities of the voxels in the 3D 

display volume when the length of the edge of the voxel is 1/5, 1/25 and 1/125 of the radius of the 3D 

display volume. For these voxel sizes, the numbers of voxels in the 3D display volume on x-y plane are 

60, 1894 and 48576 respectively. These numbers are only of the projections of the real 3-D voxels on x-

y plane. The real number of voxels in the 3D display volume however, can be extracted by multiplying 

them with height of the screens, ‘h’, divided by edge length of the voxel ‘el’, h/el. 

Figure 14. The positions of the two screens of the 
model in the 3D display volume for every strobe   

 

Figure 15. An illustration of a mesh (voxel) 
from the 3D display volume  
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Figure 16. Histogram of the voxels by their visibility (voxel edge length: 1/5 of the radius of the 

3D display volume) 

 

Figure 17. Histogram of the voxels by their visibility (voxel edge length: 1/25 of the radius of the 

3D display volume) 

 

 

Figure 18. Histogram of the voxels by their visibility (voxel edge length: 1/125 of the radius of the 

3D display volume) 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Volumetric-swept 3-D display technology has been around since early stages of 20th century [1]. The 

technology mostly utilized reflector surfaces as display screen. In many cases the display volume is 

created by the rapid rotation of a target screen and the images are created by addressing the screen with 

an electron or laser beam. However, in this study, the source of the voxel generation is the screen itself. 
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Converting a 2-D display into 3-D has been investigated rarely due to the limitations of the display 

technologies. One of the limitations was the rigidness of the displays. However, today, flexible screens 

are available commercially and exploiting the flexibility of new display technologies may lead to new 

3-D technologies as one of them is introduced in this study. 

In the proposed volumetric-swept display, there are 5 main parameters that effect the resolution and the 

visibility of the display volume; Frame rate of the screens (FPS), frequency of the rotation of the screens 

(fPlanet), frequency of the revolution of the planet gear around the sun gear (fOrbit), viewing angle of 

the screens (θv) and the constant θc that determines the growth rate of logarithmic spiral form of the 

screens. 

Higher the FPS provides higher resolution because it directly increases the number of the light emission 

within the display volume. Higher θv provides more visibility to the voxels, hence it increases the total 

visibility of the display volume. 

fOrbit and fPlanet, along with FPS, determine the total refresing rate of the display volume. It is highly 

important that the fOrbit and fPlanet is determined satisfying a balance that the screens will not be 

imprisoned to standing still positions or they miss a huge portion of the display volume in many refresh-

ing times. That would lead to decrease in the resolution and visibility of the display volume. For exam-

ple, if fOrbit was chosen as 12 and fPlanet as 36 in this model, positions of the screens within the display 

volume by refreshing times would be looking like in the figure 19. It would be missing a huge portion 

of the display volume and become very ineffective for 3-D display. 

 

 

Figure 19. The positions of the two screens of the modified model in the 3D display volume. It 

has big gaps between the positions 

However, the simulation results of the model show that the model has little gaps. Even though it is not 

the best case for the best resolution, the chosen parameters are enough to demonstrate a comfortable 3-

D viewing experience.  

There is also, a trade-off between the visibility of the voxels and resolution. If the voxel size is to de-

crease, hence the resolution is to increase, visibility of the voxels decreases. When voxels are smaller, 

they intersect less and less with the screens, leading to decrease of visibility in some voxels, while some 

voxels have no visibility at all, since they coincide the gaps. Similarly, when voxel size decreases, the 
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number of voxels increases, resulting in an improvement in resolution (Fan, Shen and Li, 2009: 397-

400). 

The results show when the voxels’ unit size is 1/5 of the radial of the display volume ‘rd’, resolution is 

60 unit but the visibility is 360°. For 1/25 rd, the resolution becomes 1894 unit yet the visibility of the 

voxels decreases as it is seen in the histogram figure 17. Even though some of the voxels’ visibility is 

decreased down to 320°, still there is no voxels that have no visibility. However, in the last simulation 

where the unit size of the voxels is 1/125 rd, the resolution increases drastically, hence the visibility 

decreases. A huge portion of the voxels coincide between the gaps and have no visibility at all. 
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TARİHİ GERMUŞ KİLİSESİNİN (ŞANLIURFA) MEVCUT DURUMU VE GÜÇLENDİRME 

ÖNERİLERİ 

Rabia İZOL1, Fatih AVCİL2, Muhammet Arif GÜREL1 

1Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Fakültesi, Şanlıurfa / Türkiye 
2Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bitlis / Türkiye 

Öz: Geçmişte inşa edilen, bugün insanlık mirası olarak korunup gelecek nesillere güvenle aktarılması 

gereken yapılara tarihi yapılar adı verilir. Tarihi yapılar tüm toplumlar için oldukça büyük öneme sahip-

tir. Bu yapıların korunması hem insanlık görevi ve hem de sosyal bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin “Ulusal 

Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nin “2023 Türkiye vizyonu ve Sosyoekono-

mik Hedefler” başlığı altında belirtilen “çevre alanında, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek 

nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek” hedefi de tarihi yapılara verilen önemi ve gerekliliği 

gözler önüne sermektedir. Çalışmada bu hedefe katkı sunmak adına Şanlıurfa için önemli bir yere sahip 

olan ve “Turizm gelişim merkezi” olarak ilan edilen Germuş kilisesi ele alınacaktır. Kilise Şanlıurfa 

kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve 

insanoğlunun ilk tapınağı olan Göbekli Tepeyi bünyesinde barındırması Şanlıurfa ilini büyük bir potan-

siyel turizm şehri yapmaktadır. Bu nedenle bölgede yer alan tarihi yapıların titizlikle incelenip, turizme 

kazandırılması önem kazanmaktadır. Göbekli Tepe’ye oldukça yakın olan kilisenin Göbekli Tepe’yi 

ziyaret edecek turistlerin gezi planına dâhil edilebileceği düşünülmektedir. Kilisenin yapılacak olan güç-

lendirme çalışmaları neticesinde, artması beklenen turist sayısı ile bölgenin ekonomisi açısından oldukça 

faydalı olacağı umulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kilisenin mevcut durumu rapor edilecektir. Daha 

sonra kiliseyi yıkılmaktan kurtarıp, turizme kazandırmak adına yapılması hedeflenen güçlendirme ça-

lışmalarından bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Germuş, Güçlendirme, Tarihi Yapılar, Kültürel Miras, Restorasyon  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının varlığının, kimliğinin 

ve sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır (ICOMOS Türkiye, mimari mirası koruma bildirgesi, 2013). 

Şanlıurfa ili birçok tarihi kültürel mirası bünyesinde bulundurmasından dolayı oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe’ nin bu il sınırları içerisinde yer alması 

da Şanlıurfa’ yı tarihsel açıdan çok daha önemli bir konuma getirmiştir. İnsanlığın ilk tapınağı olan 

Göbekli Tepe’ den bu yana manastırlar, kiliseler ve camiler bu şehrin sembollerinden olmuştur (Bara-

kazı, 2019: 1314-1323). Bunun neticesinde ev sahipliği yaptığı dinlere ait ibadet mekanların varlığı şeh-

rin tarihini ve kültürünü zenginleştirmiştir. Geçmişten günümüze kadar gelen inanç merkezlerinin oluş-

turmuş olduğu dini atmosfer, şehrin kültürel miras turizminde önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır 

(Barakazı, 2019: 1314-1323)  

19. yüzyılda kent nüfusunun yaklaşık % 20’sini oluşturan Ermeniler, kentte önemli anıtsal yapılar yap-

tırmışlardır (Kırmızı, 2019). Bunlardan bir tanesi Şanlıurfa ilinde yer alan ve şehir merkezine 10 km 

uzaklıkta bulunan Germuş (Surp Asdvadzadzin) kilisesidir. Kilisenin kitabesinin olmamasından dolayı 

yapılış tarihiyle alakalı net bir bilgiye sahip olmayıp, 18 yüzyılında yapıldığı tahmin edilmektedir.  
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Kilisenin yapılan incelemeler sonucunda oldukça kötü durumda olduğu gözlemlenmiştir. Kilisenin 

kendi haline bırakılması, bakımsızlığı, çevre halkının kiliseye bilinçsizce müdahalelerine neden olmuş, 

ayrıca define avcılarının kilisenin birçok yerinde kazılar yapmasına ve bunun neticesinde zeminde bo-

şalmalar olmasına sebebiyet vermiştir. Çalışmanın ilgili bölümlerinde bu olumsuzluk ve hasarlardan 

bahsedilecektir. 

AMAÇ  

Bu çalışma ile Urfa’nın kültürel mirası için önemli bir yere sahip olan ve Ermenilere ait olduğu bilinen 

Germuş kilisesinin taşıyıcı sisteminin durumunu değerlendirmek ve iyileştirme önerilerine yer vermek 

amaçlanmıştır. Şanlıurfa tarihi için önemli bir yeri olmasına rağmen şimdiye kadar bu kilise ile ilgili 

inşaat mühendisleri tarafından yapının mevcut durumunu yansıtan ve taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi 

adına öneriler içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılacak değerlendirmeler ile bu alandaki boşluk 

doldurarak, kilisenin turizme kazandırılması için ilk adım atılmış olacaktır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada öncelikle kilisenin mevcut durumu rapor edilmiştir. Raporda yapının taşıyışı sisteminin 

almış olduğu hasarlardan, kilise içerisinde yapılmış kazılardan ve kilisenin orijinal halini bozan müda-

halelerden bahsedilmiştir Daha sonra kiliseyi yıkılmaktan kurtarıp, turizme kazandırmak adına yapıl-

ması hedeflenen güçlendirme çalışmalarından bahsedilmiştir 

YÖNTEM 

Kilisenin şu anki durumu tespit etmek için kilise ayrıntılı olarak incelenmiş ve başta taşıyıcı elemanları 

olmak üzere hem kilise geneli hem de çevresi fotoğraflarla belgelenmiştir. Kilisenin her bir elemanın 

durumu ve kiliseye yapılan yanlış müdahaleler bulgular kısmında sunulmuştur. Gözlemler sonucunda 

yapının mevcut hali yorumlanmış ve tarihi kiliseye yapılabilecek işlem basamakları belirtilmiştir. 

BULGULAR 

Kırmızı (2019) yapmış olduğu tez çalışmasında kilisenin hem tarihsel sürecini detaylı bir şekilde ince-

lemiş hem de kiliseye ait rölöve çalışması yapmıştır. Kilise için hazırlamış olduğu zemin kat planı Şekil 

1’ deki gibidir.  
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Şekil 1. Germuş Kilisesi zemin kat planı (Kırmızı,2019) 

Kilisenin örtü yapısı çapraz tonoz ve kubbelerden oluşmaktadır. Orta nefinde bir kubbe ve koro kıs-

mında 3 kubbe olmak üzere toplam 4 kubbeden oluşmaktadır. Diğer kalan kısımlar çapraz tonozlarla 

desteklenmiştir. Kubbeden ve tonozdan gelen yükler sütunlarla zemine aktarılmıştır.  

Yapının örtü kısmının durumundan bahsedecek olursak; 

Kubbeleri oluşturan taşlar arasındaki harçlar çevresel koşullardan kaynaklı olarak aşınıp büyük ölçüde 

yok olmuştur ve kubbelerin sadece taşlar arasındaki sürtünme kuvvetleri ile ayakta kaldığı gözlemlen-

miştir. Kubbelere ait görüntüler Şekil 2 de verilmiş olup kubbelerin belli kısımları yıkılmış haldedir. Bu 

haliyle kiliseye giren kişiler için büyük tehlike arz etmektedir. 

  

Şekil 2. Kilisedeki kubbelerin mevcut durumu 
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Şekil 2. Devamı (Yazarlar) 

Çapraz tonozlarda da aynı şekilde harçların kaybolmasından dolayı belli bölgelerinde aşınmalar mey-

dana gelmiş ve üst yüzündeki sıvalar tamamen kaybolmuştur. Şekil 3’ de çapraz tonozların durumu 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Kilisedeki çapraz tonozların mevcut durumu (Yazarlar) 

Kubbe yapısının yıkık kısımlarından kilisenin iç görüntüsü Şekil 4’teki gibidir. Şekil 4.a’da görüldüğü 

üzere kilisenin apsis kısmı define avcıları tarafından kazılmış ve duvarda boşluklar oluşmuştur. Şekil 

4b’de ise kemer sisteminde oluşan hasardan dolayı kilit taşı neredeyse düşmek üzere olduğu görülmek-

tedir. 
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a) b) 

Şekil 4. Kilisedeki kubbe açıklıklarından iç mekanın görünümü (Yazarlar) 

Kilisenin duvarlarındaki pencere ve kapı boşlukları Şekil 5’ te görüldüğü gibi tamamen kapatılıp kilise-

nin orijinal halinden uzaklaşmasına sebep olmuştur.  

 

  

Şekil 5. Kapı ve pencerelerin kapatılmış hali (Yazarlar) 

Kilisenin taban kısmının belli yerlerinde define avcıları tarafından derin çukurlar açılmış ve bu zeminde 

boşalmalara neden olmuştur (Şekil 6). 

  

Şekil 6. Zeminde açılan çukurlar (Yazarlar) 

Yapının ana taşıyıcı sütunlarında ise Şekil 7’ de görüldüğü gibi taşlar arası harç boşalması, sıvaların 

büyük ölçüde tahrip olup dökülmesi ve pabuç taşlarının kenar ve diplerinde oyuklar gibi olumsuz du-

rumlar gözlemlenmiştir.  
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Şekil 7. Kilisenin sütunları (Yazarlar) 

Şekil 8a kilisenin doğu duvarını, Şekil 8b ve 8c ise sırasıyla güney ve kuzey duvarlarını göstermektedir. 

Batı duvarında yer alan boşluklar bilinçsiz bir şekilde kapatılmıştır, Şekil 8d. Yapının orijinalinde ol-

madığı bilinen (Kırmızı, 2019) güneydeki kapı (şu anda görülen demir kapı) sonradan açılmıştır Şekil 

8f. Kuzey duvarının dış cephesindeki taşlarda ise yer yer dökülmeler gözlemlenmiştir (Şekil 8c, e).  

  

 

a) b) c) 

 

 

 

d) e) f) 

Şekil 8. Kilisenin duvar cephelerinden görüntüler (Yazarlar) 

Şekil 9 a, b, c sırasıyla kilisenin narteks, narteksten nefe giriş kapısını ve apsis kısmını göstermektedir. 

Şekil b’ de görüldüğü gibi narteksten nefe giriş taşlarla kapatılmıştır. Çapraz tonozu oluşturan sivri ke-

merler arasında çekme görevi taşıyan gergilerin ve merdiven kısmındaki taşları bir birine bağlayan de-

mirlerin paslanmış olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 9 d,e). Şekil 9 f’de ise koro katındaki pencerenin alt 

ve üst kısmındaki yıkık hali gösterilmektedir. 
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a) b) c) 

   

d) e) f) 

Şekil 9. Kilisenin belli bölgelerine ait görüntüler (Yazarlar) 

SONUÇ 

Yapılan incelemeler sonucunda yapılması hedeflenenler şu şekilde sıralanabilir: 

1) Kilisenin iç ve dış kısımlarında bilinçsizce yapılan müdahale ve ekler temizlenmeli 

2) Venedik tüzüğünde (1984) yer alan “anıtların korunmasında ve onarılmasında amaç, onları bir sanat 

eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır” ifadesine ve Carta Del Restauro (1931) genel-

gesine göre, “Her şeyden önce, anıta, çökme ve aşınmalardan ötürü kaybettiği dayanıklılığı ve zamana 

karşı direnme gücünü yeniden kazandırmaya yönelik sürekli bakım ve sağlamlaştırma çabalarına önem 

verilmesi gerekir” maddesine bağlı kalarak yapıya mümkün olabilecek en az şekilde müdahalenin ya-

pılması için Disiplinler arası bir ekip ile alan tekrardan incelenmeli ve çalışma programı hazırlanmalı. 

3) Yapının tam olarak değerlendirilmesi için öncelikle kullanılan malzemenin gerçek değerlerinin bilin-

mesi gerekmektedir. Bu amaç için belli izinler alındıktan sonra malzeme örnekleri alınıp laboratuvar 

ortamında fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespiti için deneyler yapılmalı 
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4) Duvar taşları arasında ayrışmış olan ve zayıf kalan kısımları temizlenmeli ve bunların yerine uygun 

malzemelerle doldurulmalı ve malzeme kayıplarının önemli boyutlarda olduğu kısımlarda kırık ve aşın-

mış taşlar yeni taşlarla değiştirilmeli 

5) Çimento esaslı malzemeler kullanılarak yapılan derz onarımların temizlenmeli ve uygun malzeme-

lerle yeniden yapılmalı (Bunun nedeni çimento esaslı malzemelerin hem mekanik, hem de kimyasal 

özelliklerinin ilk yapımda kullanılan malzemelerden çok farklı olmasıdır. Çimento esaslı malzemelerin 

içerdikleri suda çözünebilen tuzların uzun vadede duvarlara zara vermesi kaçınılmazdır (Almaç, 2011). 

6) Yapının sonlu elemanlar programı ile modellenip öncelikle kendi ağırlığı altında analizleri yapılıp, 

gerilme ve yer değiştirme değerlerine bakılmalı, daha sonra yapının deprem etkileri altında davranışının 

tespit edilip, taşıyıcı elemanlarının davranışları yorumlanmalı 

7) Sonlu elemanlarda yapılan modellemenin doğruluğu için yapıda tahribatsız yöntemler ile frekans 

analizi yapılmalı 

8) Yapının orijinalinde yer alan kapı ve pencere boşlukları tekrar açılmalı 

9) Geoteknik mühendisi eşliğinde kilisenin zemin durumun tespit edilmeli ve gerekiyorsa en uygun iyi-

leştirme yöntemi seçilmeli 
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TARİHİ YIĞMA KÖPRÜLERİN DEPREM ETKİSİ ALTINDA HASAR 

DEĞERLENDİRMESİ: ADIYAMAN CENDERE KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ  

Fatih AVCİL1 Rabia İZOL2 Muhammed Ali GÜRKAN2 Muhammet Arif GÜREL2  

1Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bitlis / Türkiye 
2Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa / Türkiye 

Öz: Geçmişten günümüze bakıldığında köprüler ulaşım sistemleri için önemli yapılardır. Çeşitli köprü 

türleri olup, kemer köprüler bunların en eskisidir. Son dönemde bölgede yaşanan depremler bu tarihi 

yapıların dinamik davranışına önemli derecede etki etmektedirler. Bu çalışmada MS 193-211 tarihinde 

Roma imparatorluğu döneminde yapılan Cendere köprüsü ele alınmıştır. Bu köprü, Adıyaman sınırları 

içerisinde yer alan, dünyanın hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak bilinmektedir. 

Bu tür tarihi yapılar kültürel mirasımızda önemli bir yeri olduğu için yapısal davranışlarının incelenmesi 

ve bilinmesi gerekmektedir. ABAQUS yazılım programı kullanılarak tarihi yığma köprünün sonlu ele-

man modeli oluşturulmuştur. Köprüde kullanılan üç ana yapı malzemesi için ayrı malzeme özellikleri 

belirlenmiştir. Malzeme davranışları için ise beton hasar plastisite modeli seçilmiş, bununla birlikte li-

teratürdeki malzeme deneyleriyle elde edilen basınç dayanımı ve çekme gerilmesi değerleri eklenerek 

doğrusal olmayan analiz tanımlanmıştır. İlk olarak yapının kendi ağırlığı altında modal analizi yapılarak 

yapının serbest titreşim periyodu, doğal frekansları ve bazı mod şekilleri gibi dinamik özellikleri belir-

lenmiştir. Daha sonra ise yapının bulunduğu bölgede son yıllarda meydana gelen bazı depremlere ait 

ivme kayıtları dikkate alınarak zaman tanım alanında analizi yapılmıştır. Bu analiz ile köprü düzlemine 

dik ve paralel olmak üzere yapıya etki eden deprem yükleri altında yer değiştirme değerleri bulunarak 

köprünün mevcut durumunun deprem etkileri altındaki davranışı irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cendere Köprüsü, Deprem, Doğrusal Olmayan Analiz, Zaman Tanım Alanı Analizi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mimari mirasın korunması, modern toplumların kültürel yaşamında temel bir konudur ve tarihi yığma 

yapıların analizi zorlu bir çalışma alanıdır. Tarihi yığma yapılar Türkiye’de oldukça yaygındır ve koru-

nacak tarihi ve mimari mirasın önemli bir parçasıdır. Son yıllarda meydana gelen depremler, özellikle 

eski yığma yapıların yatay kuvvetler etkisi altında hasar görmesine ve kısmen veya tamamen çökmeye 

eğilimli olduğunu göstermiştir. Bu yapıların depreme karşı güvenlik değerlendirmesi tarihi, sosyal ve 

sanatsal nedenlerle önemli görülmektedir. Deprem gibi yatay yükler, tarihi yığma yapıların yapısal dav-

ranışlarını önemli derecede etkilemektedir. Bu nedenle tarihi yapıların yapıya büyük hasar verebilecek 

yatay yükler altında incelenmesi gerekmektedir. 

Eski zamanlarda depreme karşı yapı tasarımı için bir standart ve yönetmelik olmadığından yığma yapılar 

diğer tüm yapılar gibi, genellikle esas olarak düşey yüklere dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. Ancak 

son zamanlarda, ulusal (TBDY, 2018) ve uluslararası standartlar (Eurocode vs.), deprem etkilerini mo-

delleyen ve doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin kullanımını teşvik eden yatay yüklerin varlığında 

yapısal performansın değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Yakın tarihli Türkiye depremlerinin neden olduğu hasarlara ilişkin dokümantasyonun ayrıntılı bir analizi 

ve doğrudan yerinde araştırmalar, sismik etkilere maruz kalan yığma yapıların niteliksel davranışı hak-

kında farklı sonuçlar çıkardığını göstermektedir. Özellikle, geniş açıklığa sahip köprülerde yoğun geril-
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meler ve yapının tabanında kesme kuvveti yoğunlaşması oluşur. Düşey kesme çatlakları yayılmaya baş-

ladığında, düzlem kesitinin Euler-Bernoulli hipotezi geçerliliğini kaybettiğinden dolayı yapının plastik 

davranışı için tam ölçekli üç boyutlu sonlu eleman analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak ifade 

edilirse, dinamik bir kuvvet etkisi altındaki bir yapıda hasar gelişimi, yapının direnç gösteren geometri-

sini değiştirmede ve azaltmada önemli bir rol oynar, böylece daha yüksek titreşim modlarını etkinleştirir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, Cendere Köprüsü’nün ABAQUS programıyla modellemesinin yapılıp, mevcut durumu-

nun deprem etkileri altındaki doğrusal olmayan davranışının incelenmesi amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Tarihi köprü modeli sonlu eleman yöntemi (FEM) ile oluşturulmuştur. Son yıllarda bu yapının bulun-

duğu yere yakın meydana gelen depremler göz önüne alınmış, zaman tanım alanında analizi yapılarak 

köprüde oluşan deformasyonlar incelenmiştir. 

YÖNTEM 

MS 193-211 tarihlerinde Roma imparatorluğu döneminde yapılan Cendere köprüsü Adıyaman sınırları 

içerisinde yer alır. Hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak bilinmektedir (Şekil 1). 

Karayolları genel müdürlüğünün yapmış olduğu rölöve çalışmalarından alınan verilere göre köprü baş-

langıcından bitişine kadar 133.74 m uzunluğunda, 8 metre genişliğindedir. Köprüde biri ana olmak üzere 

iki kemer bulunmaktadır. Ana kemer açıklığı 34 metre, yüksekliği ise 14 metre civarındadır. Köprü 

üstünde orijinalinde dört tane olan ancak günümüzde üç tane ayakta kalan 7-8 metre yüksekliğinde sü-

tunlar vardır. 

 

Şekil 1. Cendere köprüsü genel görünüşü (Yazarlar) 

Köprünün sonlu eleman modeli (FEM) için ABAQUS programı kullanılmıştır (ABAQUS 2014). Doğ-

rusal olmayan malzeme özelliklerini tanımlamak için ise hasarlı beton plastisite modeli (Concrete da-

maged plasticity model) seçilmiştir. Programda gerekli olan gerilme-şekil değiştirme eğrileri için ba-

sınçta Hognested (1951) tarafından önerilen, çekmede ise Massicotte (1990) tarafından önerilen eğriler 

tercih edilmiştir. Gerekli olan diğer paremetreler ise Valente ve ark.’ larının (2017) çalışmasından alın-

mıştır. Seçilen hasarlı beton plastisite malzeme modeli, çatlamadan kaynaklanan gerilme dağılımındaki 

değişikliklerin gözlemlenmesini sağlar.  
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Köprüde kullanılan ana malzeme parametreleri için literatürde bulunan bazı laboratuvar deneyleri, tah-

ribatsız ve yarı tahribatlı testler ve araştırma sonuçlarından faydalanılmıştır (Fanning ve ark., 2001, 

Frunzio ve ark., 2001, Pela ve ark., 2009). Tablo 1’de gösterildiği gibi kemer, yan duvarlar ve dolgu 

malzemesi olarak hesaplamalarda kullanılan üç ayrı malzeme özelliği tanımlanmıştır. 

Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan malzeme özellikleri 

 Birim hacim 

ağırlık,  

(kN/m3) 

Elastisite mo-

dülü, E 

(MPa) 

Basınç Daya-

nımı, fc 

(MPa) 

Çekme Daya-

nımı, ft 

(MPa) 

Poisson 

oranı,  

Kemer 16 3000 8 0.8 0.2 

Yan duvarlar 14 2500 7 0.7 0.2 

Dolgu 13 1500 5 0.5 0.2 

Üç boyutlu katı eleman olarak modellemesi yapılan kemer, yan duvar, dolgu ve sütun kesitlerinin birle-

şimleri için temas yüzeyi tanımlanmış ve sınır şartları için köprünün zemin ile birleştiği kısım ankastre 

mesnet olarak modellenmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. ABAQUS sonlu elemanlar programında hesaplamalar için kullanılan yapı modeli 

Oluşturulan modelde kemer, yan duvarlar ve dolgu kesitleri için toplam 14023 tane eleman kullanılmış, 

C3D8R (a8-node linear brick) sonlu eleman ağ tipi kullanılarak modelleme yapılmıştır. Köprü için oluş-

turulan ağ tipi ve sonlu elemanlara bölünmüş modeli Şekil 3’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Sonlu elemanlara bölünmüş köprü modeli 

Yapının bulunduğu bölgede 23 Ekim 2011 yılında Van’da ve 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 

iki depreme ait ivme kayıtları analizde kullanılmıştır ve depremlere ait bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur 

(AFAD 2021). Her iki deprem için de deprem etkisinin yüksek olduğu kısımlardaki ivme-zaman değer-

leri alınmıştır (Şekil 4). Köprü eksenine hem dik hem de paralel olmak üzere her iki doğrultuda deprem 

yükü uygulanarak köprünün dinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. 

Tablo 2. Modellemede kullanılan depremler (AFAD 2021) 

Deprem ve Tarihi Büyüklüğü  Derinlik (km) Kayıt İstasyonu 

Van 

23.10.2011 

7 19.02 6503-Muradiye 

Sivrice(Elazığ) 

24.01.2020  

6,8 8,06 2308-Sivrice 

 

 

Şekil 4. Modellemede kullanılan depremler için ivme-zaman grafikleri 
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BULGULAR 

Modellemede ilk olarak yapının kendi ağırlığı altında modal analizi yapılarak yapının serbest doğal fre-

kansları ve bazı mod şekilleri gibi dinamik özellikleri belirlenmiştir. İlk 100 mod sayısına göre periyot 

değerleri bulunup grafik oluşturulmuştur (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Cendere köprüsü modlara göre periyot değerleri 

Modellemenin ikinci kısmında ise yapıya iki farklı deprem yükü etki ettirilmiş ve tarihi köprüde oluşan 

yer değiştirmeler gözlemlenmiştir.  

Bu çalışmada kullanılan Van ve Elazığ depremlerine ait ivme-zaman değerleri için Cendere köprüsünde 

meydana gelen yer değiştirme değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir. Köprüde oluşan maksimum yer de-

ğiştirme miktarları; Van depreminin, X yönünde etki etmesi durumunda 53.99 mm, Z yönünde etki et-

mesi durumunda 61.41 mm bulunmuştur. Elazığ depreminin X yönünde etki etmesi durumunda 98.39 

mm, Z yönünde etki etmesi durumunda 112.26 mm yer değiştirme yaptığı gözlemlenmiştir.  

Tablo 3. Deprem yükleri altında oluşan yer değiştirme miktarları 

Deprem  Maksimum Yer Değiştirme (mm) 

  Depremin X yönünde etki etmesi 

durumunda 

Depremin Z yönünde etki etmesi 

durumunda 

Van 53. 99 

 

61.41 

Sivrice (Elazığ) 98.39 112.26 

SONUÇ 

Tarihi kemer köprülerin yapısal davranışını incelemek üzere Adıyaman ili sınırlarında bulunan Cendere 

köprüsü ABAQUS programıyla modellenmiştir. Doğrusal olmayan sonlu eleman yöntemiyle modelle-

nen bu tarihi köprü için ilk olarak kendi ağırlığı altında modal analizi yapılmış ve mod sayılarına bağlı 

olarak periyot değerleri bulunmuştur. Daha sonra iki farklı depreme ait ivme kayıtları alınmıştır. Bu 

ivme kayıtları köprünün hem düzlemine paralel hem de düzlemine dik olarak etki ettirilmiştir. Analiz 

sonucunda, köprü düzleminin dik doğrultusu daha zayıf olduğundan dolayı, bu yönde elde edilen yer 
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değiştirmeler daha yüksek çıkmıştır. Daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için hem malzeme para-

metrelerinin belirlenebilmesi için hem de köprünün gerçek frekansının belirlenebilmesi için tahribatsız 

deneyler yapılabilir. Aynı zamanda köprü modeli için statik itme analizi yapılarak elde edilen yer değiş-

tirme miktarı, zaman tanım alanı analizi ile elde edilen yer değiştirme miktarı ile karşılaştırılabilir. 
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Abstract: Metals have been employed in a variety of industries because of their processability, manu-

facturability, and durability. For these metals to remain stable, they tend to reverse back to their original 

state (ore). The resultant effect is called corrosion, and is defined as the deterioration of metals due to 

interaction with their environment. Huge investments could be lost if the required measures are not 

taken. The global cost of corrosion is estimated to be US$2.5 trillion annually. Unfortunately, as a result 

of indirect corrosion losses, this economic table is growing every year. Corrosion is a problem that 

scientists are continually attempting to solve. In 2020 only, 30.490 academic papers in this field were 

published, according to the ScienceDirect® research portal.  A corrosion inhibitor can be an organic or 

inorganic compound. The corrosion rate is greatly reduced when an appropriate concentration is used. 

Many commonly used synthetic substances, despite their high efficiency, are often poisonous, carcino-

genic, or allergic. Because of rising environmental consciousness and stringent environmental re-

strictions, attention is now being paid to the development of nontoxic alternatives to supplant the harmful 

and environmentally unfriendly corrosion inhibitors. As a result, a need for biodegradable, ecologically 

acceptable inhibitors derived from fruits, leaves, biomass wastes, and other natural items has emerged. 

The evaluation of scientific papers linked to ecological corrosion inhibitors published in respectable 

journals by our own group is presented in this study for your consideration. 

Keywords: Corrosion, Inhibitor, Ecological 

INTRODUCTION 

Corrosion is the decomposition of the material by reacting with its surrounding environment. The esti-

mated loss due to this event is around trillion dollars. Many irrigations such as gas and oil pipelines, 

water transport systems, metalworking fluid, construction industry, material sector suffer from enor-

mous damage. Corrosion can lead to expensive designs and even reduce technological progress (Caubey 

et. al. 2021:321). 

Corrosion prevention is accomplished through a variety of approaches. Inhibitors are one of the most 

regularly utilized techniques. A corrosion inhibitor is a chemical substance or mixture of chemicals that, 

when given at extremely low concentrations to a corrosive environment effectively prevents or decreases 

corrosion without causing substantial reactivity with the environment's components. (McEwan, 

2004:16-18). Corrosion inhibitors have a very popular market on a global scale. The market size of 

global corrosion inhibitors was US $ 5.99 billion in 2015. This value is increasing day by day. Its market 

size was estimated at $ 7.4 billion in 2019. The market size is expected to grow by 3.8% in the year 

2027. The main reason for the expected growth can be attributed to the current development and use of 

green and environmentally friendly corrosion inhibitors4. 

                                                            
4 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/corrosion-inhibitors-market 
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Fig. 1. Estimated market value of corrosion inhibitors between 2013-20245 

Also, the rising growth in metalwork, power generation and construction is of significant consideration. 

Corrosion inhibitors have gained popularity over the past few years as they increase the service life of 

equipment by creating a protective layer on the metal surface preventing the ingress of corrosive mate-

rials. Increased application in water treatment, power generation, refining, construction and mining sec-

tors will stimulate product demand for the next years (Khalifa et. all, 2003: 251-258). 

As mentioned earlier, corrosion inhibitors can be organic or inorganic in nature and are generally soluble 

in aqueous media. The criteria for the selection of corrosion inhibitors includes but not limited to high 

inhibition efficiency values, environmentally friendly, cheap, renewable and compatibility with other 

chemicals in the system (Onyeachu et. al., 2020:479). Synthetic inhibitors are good and can perform 

considerably well; however, the issue of being harmful to the environment and human beings is a setback 

to their usage. As a result, natural compounds (green inhibitors) are being used to replace them. (Buch-

weishaija, and Mhinzi, 2008: 257-265).  

Figure 3, according to ScienceDirect® data, research on green inhibitors between 1997- 2020 has been 

given. Data shows that interest in green inhibitors has increased rapidly in the last 5 years. Research 

continues for the use of green corrosion inhibitors in many sectors. Some studies on the application of 

green corrosion inhibitors in industry are presented in this work. 

 

 

                                                            
5 https://www.gminsights.com/industry-analysis/corrosion-inhibitors-market-report 
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Fig. 2. Green corrosion inhibitors (Thakur and Kumar, 2021: 1-48). 

 

Figure 3. The interest in green inhibitors versus corrosion as indicated by number of publica-

tions. Keywords of corrosion and green inhibitors were used to retrieve the data from Science 

Direct. 

AIM - PURPOSE 

Increasing world population has brought with it increasing energy demand. In line with this demand, 

other sectors have developed rapidly. In the face of this development, corrosion is one of the biggest 

obstacles. Inhibitors used to prevent corrosion have been a growing market. In this market, there are 

green inhibitors that have attracted the attention of researchers in recent years. Researchers continue to 

explore the use of green corrosion inhibitors in many sectors. Leading sectors such as petroleum-natural 

gas, medicine, paper, metal processing and energy industries are among these sectors. In this work, some 

of the studies on the use of green corrosion inhibitors in industry are discussed.  
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GREEN CORROSION INHIBITORS and APPLICATION 

Green inhibitors are obtained from aromatic herbs, spices, herbs and herbal extracts that are readily 

available, cheap and non-toxicity. These organic compounds generally have long aliphatic chains and 

free electron pairs. In the last decade, a lot of research has been done to utilize these natural resources 

as corrosion inhibitors. 

Gerengi and Şahin in their study employed the use of EIS and TP technique to explore the corrosion of 

low carbon steel in 1 M HCl. The discovered that Schinopsis lorentzii extract effectively reduced the 

rate of corrosion of low carbon steel in this environment. It was observed that increase in inhibition 

efficiency was concentration dependent. (Gerengi and Şahin, 2012: 780-787).  

Gerengi et al. examined the inhibitive effect of mimosa extract on brass MM 55 alloy in 0.5 M H2SO4 

environment using EIS and TP methods. The result revealed that mimosa taninn (see the structure in 

Fig. 4 below) has an anodic inhibitory property. In addition to some thermodynamic data, the adsorption 

mechanism of the inhibitor was also determined. The result showed that the inhibitor under investigation 

was effective and reduced the corrosion of brass MM55 0.5 M H2SO4 (Gerengi et. al., 2012: 2204-2210). 

 

Fig. 4. Structure of mimosa tannin 

Gerengi investigated the corrosion inhibitory effect of Palm [Phoenix dactylifera L. (PDL)] fruit juice 

on aluminum 7075 alloy using EIS and TP techniques in 3.5% NaCl solution. It was shown that PDL 

juice is a slightly cathodic inhibitor and its inhibitory activity increased with an increase in concentration 

(Gerengi, 2012: 12835-12843). 

Safe, environmentally friendly and biodegradable amino acid (2-amino-4-methylpentanoic acid, argi-

nine) were used as green corrosion inhibitors. 2-amino-4-methylpentanoic acid employed by Loto as an 

effective corrosion inhibitor to prevent the active dissolution of carbon steel in 1 M HCl environment 

proved to be effective. Electrochemical methods were used to monitor this experiment. The result re-

vealed that amino acid has high inhibition efficiency (Loto, 2019: 484-493).  

Gerengi et al; in their investigation employed the use of electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 

method to monitor the inhibitive potency of arginine (a type of amino acid), their findings revealed that 
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this type of amino acid could be used to successfully combat or retard the rate of corrosion of the sub-

strate (Gerengi et. al., 2019). 

Corrosion inhibitor properties have been investigated not only in herbal products but also in animal 

products. The inhibitive efficacy of mad honey on 2007 type aluminum alloy in 3.5% NaCl solution has 

been investigated using Tafel extrapolarisation (TP), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and 

dynamic electrochemical impedance spectroscopy (DEIS) techniques, respectively. In this research, it 

was reported that the corrosion rate decreased with an increase in concentration of mad honey. The 

morphology of the surface of the metal alloy was viewed with the aid of scanning electron microscopy; 

the result revealed the presence of some inhibitor species that adsorbed on the surface of the metal 

reducing its active dissolution in the aggressive solution (Gerengi et. al., 2014:255-264).   

Various bee products have been found to have effective corrosion inhibitory properties on aluminum in 

different environments. It was revealed that bee pollen is particularly effective in alkaline environments 

(Ryl et. al., 2019: 263-274). The ethanolic extract (EEP) of propolis, a bee product improved the corro-

sion inhibitor properties on SAE 1010 carbon steel samples in 3.5% NaCl solution. This finding was 

achieved using electrochemical and surface morphology techniques. The inhibitor (EEP) was found to 

be an effective corrosion inhibitor. (Rizvi et. al., 2020: 9328−9339)  See Fig 5. 

 

Fig. 5. Ethanolic extract (EEP) of propolis AFM and DEIS images 

Corrosion inhibition effect of molasses on low carbon steel in 1 M HCl environment was investigated 

using electrochemical techniques [Potentiodynamic polarization (PDP) and dynamic electrochemical 

impedance spectroscopy (DEIS)]. The result revealed that molasses has good corrosion inhibition prop-

erties in the acidic environment studied (Slepski et. al., 2014: 482-487). 

Anti-corrosion effect of Diospyros kaki leaf extract on ST37 steel in 0.1 M HCl environment was care-

fully scrutinized employing three electrochemical techniques (PDP, EIS, DEIS) and surface morpho-

logical screening (SEM, EDS, FTIR). The extract of Diospyros kaki proved to be an excellent inhibitor 
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in this environment. DEIS results show that the studied system exhibit non-stationary character and the 

adsorbed extract components were stable particularly at long exposure time. SEM, EDS and FTIR re-

sults reveal the presence of the active/adsorbed components of the Diospyros kaki leaf extract on the 

ST37 surface (Gerengi et. al., 2016: 57-66). 

A green anti-corrosive composite formulation was made to protect steel in 15% HCl and 15% H2SO4 

environments. Characterization of the formulated composite (GA-AgNPs) using FTIR, UV-VIS, EDAX 

and SEM technique reveal the presence of the adsorbed species of GA-AgNPs unto the steel surface. 

Further investigations were performed using electrochemical methods (EIS, EFM, DEIS and TP). The 

obtained results confirmed the efficacy of GA-AgNPs as an effective anticorrosive agent (Solomon et. 

al., 2018: 43-77). 

The inhibitive performance of Cynara cardunculus extract was investigated on St37 metal by electro-

chemical methods. The test environments are sea water and sea water with bleach. The inhibitor proved 

to be effective and it acted as a mixed-type inhibitor. EIS and DEIS techniques proved that the inhibitor 

was effective and protected the metallic surface (Lahbib et. al., 2020: 1-18).  

Another use of Green inhibitors is in the construction industry. Caffeine for instance, is a non-toxic and 

environmentally friendly natural molecule used in the food industry, as well as an effective corrosion 

inhibitor. The effects of caffeine on the strength of cement, water demand, setting time and hydration 

mechanism were investigated as an additive. The water demand, volume expansion and hardening time 

of cement pastes containing 0, 25, 50, and 75 ppm caffeine was determined. Cement mortars compres-

sive strengths were determined at intervals of 2, 7 and 28 days. From the result, mortars containing 75 

ppm caffeine were found to have high water retention and strength. The result also proved that caffeine 

has no negative effect on cement (Kurtay et. al., 2020: 119394). 

CONCLUSION 

Corrosion of metals used in industry is one of the world's most serious issues. The cost of this challenge 

is steadily rising. Long-chain nitrogen, sulfur, and phosphorus-containing chemicals make up the ma-

jority of corrosion. Green inhibitors, extracts from natural raw materials (seeds, peels, fruit pods, leaves, 

stems and roots of plants) show inhibitory activity in various metals and aggressive environments. 

Amines, flavonoids, tannins contained in these natural extracts create a synergistic effect and increase 

the inhibition percentage. These corrosion inhibitors from plants are non-toxic, cheap, renewable and 

environmentally friendly. Green inhibitors, according to studies, may be easily manufactured with great 

efficiency using very affordable components. They have been shown to have diverse adsorption charac-

teristics in experiments. The presence of heteroatoms such as sulfur, nitrogen, oxygen, and phosphorus 

that they contain strengthens the coordinated bond with the metal and increases the inhibition efficiency. 

Green inhibitors are becoming increasingly popular in a variety of industries, including energy, paper, 

metalworking, medicine, the oil and gas industry, and cooling and heating systems. Green corrosion 

inhibitors will gain more importance and the inhibitor industry will increase in the next years as a result 

of the growth and improvements in these areas. 
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ASİT YAĞMURLARININ CAM ELYAF TAKVİYELİ BETONLARIN MONTAJINDA 

KULLANILAN ANKRAJ ELEMANLARININ KOROZYON MEKANİZMASINA ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI  

Muhammed MARAŞLI1, Kader DİKMEN1, Volkan AKMAZ1, Menderes KAM2, Hüsnü GERENGİ3 

1Fibrobeton Yapı Elemanları San. ve İnşaat A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Düzce / Türkiye 

2Düzce Üniversitesi, Dr. Engin PAK Cumayeri MYO, Düzce / Türkiye 

3Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Düzce / Türkiye 

Öz: Fosil yakıtlarının kullanımına bağlı olarak, kükürt oksit (SOX), ve azot oksit (NOx) atmosfere salınır. 

Bu hava kirleticileri su, oksijen ve diğer maddelerle tepkimeye girerek havada H2SO4 ve HNO3 oluştu-

rarak yağan yağmurun daha asidik (pH < 4.5) olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; çevre ve canlı 

yaşamı üzerinde olumsuz etkileri iyi bilinen asit yağmurları, cam elyaf takviyeli betonların ana yapıya 

montajında kullanılan elektro galvanizli ve galvanizsiz metal ankraj elemanının korozyon mekanizma-

sına etkisi elektrokimyasal korozyon belirleme yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Elektrokimyasal 

Empedans Spektroskopisi (EIS) verileri elektro galvaniz işleminin toplam korozyon direncini yaklaşık 

iki kat arttırdığını ve elektro galvaniz işlemi ile yüzeyde oluşan çinko kaplamanın, yapay asit yağmuru 

etkisiyle zamanla çözülerek, çok etkili bir koruma sağlamadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Asit Yağmurları, Cam Elyaf Takviyeli Beton, Korozyon, Ankraj Elemanı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Korozyon, açık atmosferde metal ve metal alaşımı malzemelerin özelliklerini yitirerek kullanılamaz hale 

gelmesi ve özellikle inşaat sektöründe donatının korozyona uğrayarak dayanımını kaybetmesidir (Ge-

rengi ve ark., 2016:4, Gerengi ve ark., 2015). Betonarme yapılarda çok büyük bir sorun olan korozyon, 

yapının güvenliğini tehdit etmekte ve büyük zararlar vermektedir. Donatı üzerinde oluşan korozyon, 

betonda iç gerilmelere neden olmaktadır. Korozyon neticesinde beton da çatlaklar oluşmakta ve sonuç 

olarak parçalanmaya kadar gitmektedir. Bu durum bütün yapı için olumsuz bir sonuç oluşturmaktadır. 

Köprü veya viyadük gibi yapılarda korozyon nedeniyle maddi zararlar ile birlikte insan hayatı da söz 

konusu olabilmektedir (Çil, 2006:59, Cheng ve ark., 2005:404, Akinyemi ve ark., 2009:462, Hoşhan, 

1994). Donatı korozyonunda betonun geçirimliliği önemli bir rol üstlenmektedir. Betonun geçirimlili-

ğinin az olması, su ve zararlı maddelerin beton içerisine sızmasını engelleyeceği için zarar görmesini 

engelleyecektir (Özkul ve Doğan, 2006:1-35). Beton ortamı korozyon için çok etkili bir faktördür. Sa-

nayide petrol, kimya, boya, tekstil endüstrilerinde ve özellikle gıda sektöründe çok fazla kullanılan hid-

roklorik asidin ve hava kirliliğinin artmasına bağlı olarak oluşan asit yağmurlarının (Gerengi ve ark., 

2015:509, Gerengi ve ark., 215:233), betonarme yapılara zarar verdiği bilinmektedir (Huang ve ark., 

2005:584). Yeraltı sularından gelen sülfürik asit, kimyasal tesislerde, endüstriyel zeminlerde, kimyasal 

tesis yakınlarındaki yapıların bodrum duvarlarında kayda değer bir şekilde korozif ortam oluşturabil-

mektedir (Bassuoni ve ark., 2007:1070). Metal ve alaşımlarından üretilmiş olan yapılar, şehir atmosfe-

rine maruz kaldıklarından dolayı zamanla korozyona uğramakta ve tahrip olmaktadırlar. Atmosferik 

korozyon hem estetik olarak kayba hem de kalıcı deformasyona oluşturabilmektedir (Tansuğ, 2016: 

401-414, Tidblad ve ark., 1998). Bu nedenle, gazların atmosferdeki varlığı ve partikül halinde havada 

bulunan kirlilikler büyük önem arz etmektedir. Yakıtların endüstriyel ve evsel kullanımı neticesinde 

havaya karışarak SOx ve NOx iyonlarının suyla tepkimesi sonucu oluşan asit yağmurları, atmosferik 

korozyonu doğrudan etkilemektedir. Duman, toz benzeri kirleticilerle birlikte bu asitlerin tahrip etkisi 
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daha da çok artışa neden olmaktadır (Mendoza ve Corvo, 2000:1123-1147, Fabjan ve ark., 2011:585-

591). Cam elyaf takviyeli beton, prekast sektörünün en çok duyulan teknik terimleri arasında yer almak-

tadır. Cam elyaf, çimento ve yapı kimyasalları katkılı beton tipi dayanıklıdır. Geleneksek olarak hazır-

lanan betonlara göre çarpma, basınç ve bükülme dayanımlarının yüksek olması, bina cephelerinde çok 

tercih edilen bir seçenek olarak daha yeni tasarımlara zemin hazırlamaktadır. Ülkemiz,  deprem kuşa-

ğında yer almasından dolayı prekast uygulamalarını seçmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, dış du-

vara gerek olmadan hem bina üzerine gelecek fazla yükü azaltırken, hem de hafiflik avantajı sayesinde 

mukavemet sağlamaktadır6. Bu çalışmada; çevre ve canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkileri iyi bilinen 

asit yağmurları, cam elyaf takviyeli betonların ana yapıya montajında kullanılan elektro galvanizli ve 

galvanizsiz metal ankraj elemanının korozyon mekanizmasına etkisi elektrokimyasal korozyon belir-

leme yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 

AMAÇ  

Yağmur suları, saf su gibi nötr değildir. Atmosferdeki kirliliğe bağlı olarak pH değeri 5.6 ’dan daha 

düşük seviyede yani asidiktir. Sanayi bölgelerinde Eşitlik 1-4’te gösterilen reaksiyonlar nedeniyle pH 

değeri 2.4 veya bazen daha altına inmektedir. 

SO2(g) + H2O(s) H2SO3(aq)        (1) 

2SO2(g) + O2(g)2SO3(g)        (2) 

SO3(g) + H2O(s) H2SO4(aq)        (3) 

 2NO2(g) + H2O(s)  HNO2(aq) + HNO3(aq)     (4) 

Asit yağmuru, tüm malzemelerle reaksiyona girerek aşınmaya ve bu yapıları oluşturan metalleri koroz-

yona uğratır (Gerengi ve ark., 2013, Zhang ve ark., 2012, Livingston, 2016). Metalik yapılar, binalar ve 

hatta heykeller bu bağlamda ciddi tehlike altındadır (Gerengi ve ark., 2015: 36-48). Cam elyaf takviyeli 

betonların ana yapıya montajında kullanılan elektro galvanizli ve galvanizsiz metal ankraj elemanları 

kullanılmaktadır7 (Ali ve ark., 2019). Bu çalışmada; yapay asit yağmurunun ankraj elemanlarına olan 

korozif etkisi elektrokimyasal yöntemler kullanılarak araştırılmıştır.  

KAPSAM 

Cam lif takviyeli betonlar, yüksek mekanik ve fiziksel özellikleri olması sebebiyle inşaat sektöründe 

kullanımı her geçen gün artmaktadır (Ali ve ark., 2019). Hâlihazırda cam elyaf takviyeli betonların ana 

yapıya montajında kullanılan8 elektro galvanizli ve galvanizsiz metal ankraj elemanlarının yapay asit 

yağmuru ile etkileşmesi; Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Potansiyodinamik Polari-

zasyon (TP) yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Deney sonrası metal yüzeyleri yüksek çözünürlüklü 

optik resimler kullanılarak incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Deneyde kullanılan elektro galvaniz uygulanan metallere ait numunenin kimyasal bileşimi Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Galvaniz kalınlığı Elcometer 456 F cihazı kullanılarak ölçülmüş ve kalınlığın 10-15 µ 

                                                            
6 https://www.monoprekast.com/grc-nedir/ 
7 https://www.fibrobeton.com.tr/ 
8 https://www.fibrobeton.com.tr/ 

https://www.monoprekast.com/
https://www.monoprekast.com/grc-nedir/
https://www.fibrobeton.com.tr/
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olduğu tespit edilmiştir. Yapay asit yağmuru, kütlece 9/1 oranında sırasıyla SO4-2 ve NO3- karıştırılarak 

hazırlanmıştır (Kong ve ark., 1998:179-187). Hazırlanan yapay asit yağmuru çözeltisinin pH değeri 2.5 

olarak belirlenmiştir (Lu ve ark., 2021).  

Tablo 1. Çalışma elektrotunun kimyasal bileşimi (wt. %) 

Metal C Mn P N S Si 

St37       0,22      1,40       0,05      0,009      0,045       0,30 

 

 

Şekil 1. Elektrokimyasal deneylerin yapıldığı düzenek 

Elektrokimyasal deneyler Şekil 1’de gösterilen düzenekle yapılmıştır. Referans elektrot olarak Ag/AgCl 

elektrotu ve karşıt elektrot olarak Pt elek (2 cm2 alanına sahip) kullanılmıştır. Kullanılan numunelerin 

sadece 0.785 cm2’lik kesit alanı korozif ortama maruz bırakılmıştır. GAMRY PC3/600 potansiyos-

tat/galvanostat/ZRA cihazı elektrokimyasal ölçümlerde kullanılmıştır. Çalışma elektrotu standartlara 

uygun hazırlandıktan sonra (Rizvi ve ark., 2021:1-16) EIS ve TP deneyleri öncesi önce 2 saat süre ile 

OCP ölçümleri yapılmıştır.  EIS ölçümleri 0.1 MHz -0.01 Hz frekans aralığında yapıldıktan sonra TP 

deneyleri  anodik ve katodik yönde ± 250 mV potansiyel verilerek 1 mV/sn tarama hızıyla yapılmıştır.  

Deney öncesi ve TP yöntemi sonrası, kullanılan çalışma elektrotunun yüzeyinin ne kadar bozulduğu 

BAB marka9 ters mikroskopla plan akromatik 20X/0.35 (S) objektif kullanılarak 100X büyütme ile oda 

sıcaklığında incelenmiştir.  

BULGULAR 

OCP Analizleri 

Elektrokimyasal deneyler öncesi çalışma elektrotu ile referans elektrot arasındaki potansiyelin zamanla 

nasıl değiştiğini gösteren bu ölçüm, araştırılan metalin korozyon mekanizması hakkında detaylı bilgi 

edinmemizi sağlamaktadır (Gerengi ve ark., 2016: 2383-2403).  

 

                                                            
9 http://www.bab.com.tr/ 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

115 

 

Şekil 2. Galvanizsiz ve elektro galvanizli ankraj elemanlarının OCP ölçümleri 

Şekil 2 – (a) ’da; yapay asit yağmurunun etkisiyle galvanizsiz ankraj elemanın Ag/AgCl referans elekt-

roda karşı ölçülen potansiyeli -808 mV değerinden 1200 saniye boyunca katodik yönde -831 mV değe-

rine kadar düşmesi hızlı bir korozyon sürecini işaret etmektedir. Deneye başladıktan 6000 saniye sonra 

potansiyel değişimi -819 mV dolayında stabil kalmıştır.  

Şekil 2 – (b) ’de; elektro galvaniz kaplamanın potansiyel değişimi galvanizsiz numuneye göre daha uzun 

sürmüştür. Yaklaşık ilk bir saat, yapay asit yağmuru ile reaksiyona giren metalin potansiyeli -1128 

mV’tan anodik yönde kayarak -1114 mV olmuştur. deneye başladıktan 4200 saniye sonra potansiyel 

değişimi deney bitimine kadar sadece 2 mV değişmesi, metalin yüzeyinde tekrar oluşan bir oksit filmi-

nin varlığını işaret etmektedir. 

 EIS Analizleri 

EIS verileri, ZSimpWin 3.21 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir (Gerengi ve ark., 2017:11-12). De-

neysel veriler en iyi uyumu Şekil 3’te belirtilen devrelerle vermiştir. Galvanizsiz ve galvanizli numene-

ler için sırasıyla R(QR) ve R(Q(R(QR))) devresi kullanılmıştır [29].  

 

 

Şekil 3. Galvanizsiz (a) ve elektro galvanizli (b) ankraj pad elemanının yapay asit yağmuru orta-

mında korozyonunun EIS yöntemiyle elde edilen verilerin analiz edildiği devreler 

Yapay asit yağmurunun etkisiyle galvanizsiz ve elektro galvaniz kaplamalı ankraj elemanlarının farklı 

elektrokimyasal tepkime verdikleri EIS-Nyquist diyagramlarından görülmektedir (Şekil 4). Galvanizsiz 

numunenin gerçek impedans (Zre) değerinin, apsis ekseninin altına geçmesi metal yüzeyinde pitting olu-

şumunu göstermektedir. 
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Elektro galvaniz yapılmış elektrotun Nyquist diyagramında iki loop (döngü) oluşumu görülmektedir. 

Yüksek frekans bölgesinde gözlemlenen ilk döngü yük transfer direncine (Rct) diğer döngü kaplama 

direncini (Rdl) tanımlamaktadır.  

 

Şekil 4. Galvanizsiz ve elektro galvanizli ankraj elemanlarının EIS-Nyquist diyagramları 

Tablo 2. Galvanizsiz ankraj pad elemanının yapay asit yağmuru ortamında korozyonunun EIS 

yöntemiyle elde edilen analiz sonuçları 

Ortam Rs 

(Ω cm2) 

Q-Yo  

(µsn m2) 

n Rct 

(Ω cm2) 

Yapay asit yağmuru 135 4.42.10-4 0.81 209 

 

Tablo 3. Elektro galvanizli ankraj pad elemanının yapay asit yağmuru ortamında korozyonunun 

EIS yöntemiyle elde edilen analiz sonuçları 

Ortam Rs 

(Ω cm2) 

Q-Yo  

 (µsn m2) 

Rct 

(Ω cm2) 

n Rad 

(Ω cm2) 

Yapay asit yağ-

muru 

133 7.54.10-5 263 1 171 
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Tablo 2 ve 3’te elde edilen çözelti direnci (Rs) hemen hemn aynı kabul edilebilir. Tablo 2’de “n” sim-

gesiyle gösterilen ve yüzey pürüzlülüğünü de ifade edebilen değerin 0.81 olduğu görülmektedir. Elektro 

galvanizli ankraj pad numunenin “n” değerinin 1 olması ana metal yüzeyin korozyona uğramadığını 

göstermektedir. Nitekim Rct değeri de 263 Ω cm2 ile galvanizsiz numuneden sadece 54 Ω cm2  yüksek 

olduğu görülmektedir.  Ana metal yüzeyinde bulunan kaplamanın direnci ise 171 Ω cm2’dir.  

TP Analizleri 

Korozyon potansiyeli (Ecorr) belirlendikten sonra anodik ve katodik yönde akım uygulanarak elde edi-

len TP diyagramları Şekil 5’te gösterilmişti. Gamry Echem Analyst V6.33 programı kullanılarak elde 

edilen elektriksel parametreler Tablo 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 5. Galvanizsiz ve elektro galvanizli ankraj elemanlarının TP diyagramları 

 

Tablo 4. Galvanizsiz ve elektro galvanizli ankraj pad elemanının yapay asit yağmuru ortamında 

korozyonunun TP yöntemiyle elde edilen analiz sonuçları 

Numune  Ecorr 

(mV/Ag/AgCl) 

icorr 

(µA/cm2) 

βa 

 (mV/dec) 

βc 

(mV/dec) 

Galvanzisiz –790 84.5 111 414 

Elektro Galvanizli –1130 28.1 92 125 
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Korozyon akım yoğunluğu değeri (icorr), korozyon hızı hakkında bilg veren önemli bir bulgudur (Ryl ve 

ark., 2019:263-274). icorr değerindeki azalma; çalışılan numunenin daha az korozyona uğradığını göster-

mektedir (Gerengi ve ark., 2020: 2448–2466). Galvanizsiz numunenin 84.5 µA/cm2 değerle elektro Gal-

vanizli numuneye kıyasla daha çok korozyona uğradığı görülmektedir.    

Optik Görüntü Analizleri 

Optik görüntü analizleri için numunelerden alınan görüntüler Şekil 6’da deney öncesinde (a) Galvaniz-

siz ve (b) Elektro galvanizli olarak verilmiştir. Şekil 7’de ise deney sonrası (a) Galvanizsiz ve (b) Elektro 

galvanizli olarak sunulmuştur.  Optik görüntü analizine göre; deney öncesinde (Şekil 6) yapılan görüntü 

incelemesinde Galvanizsiz (a) ile elektro galvanizli (b) arasında net bir şekilde galvaniz işleminin etki-

leri görülmektedir. Deney sonrasında (Şekil 7) yapılan görüntü analizine göre, Galvanizsiz (a) ile elektro 

galvanizli (b), deney öncesi sonuçları ile karşılaştırıldığında Galvanizsiz numunenin açık bir şekilde 

daha fazla korozyona uğradığı, genel olarak çukurcuk korozyonu (Pitting corrosion) oluştuğu görülür-

ken elektro galvanizli numunenin ise daha az korozyona uğradığı gözlenmiştir. Elektro galvaniz işlemi 

uygulanmamış numunenin değişiminin elektro galvaniz işlemi uygulanmış numuneye göre daha fazla 

olmuştur. Deney öncesi ve sonrası optik görüntülere göre oluşan deformasyonların elektrokimyasal ve-

rileri destekler nitelikte olduğu gözlenmiştir. 

 

Şekil 6. Deney öncesi; Galvanizsiz (a), elektro galvanizli (b) 

 

Şekil 7. Deney sonrası; Galvanizsiz (a) elektro galvanizli (b) 

 

https://www.stmcoatech.com/cukurcuk-korozyonu-pitting-corrosion-
https://www.stmcoatech.com/cukurcuk-korozyonu-pitting-corrosion-
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SONUÇ 

1. Elektro galvaniz kaplama yapılmış numunenin galvanizsiz numuneye göre yapay asit yağmuru or-

tamında daha az korozyona uğradığı uygulanan EIS ve TP yöntemleri ile açıkça anlaşılmaktadır,  

2. OCP ölçümlerinden, Elektro galvaniz kaplamanın yapay asit yağmuru ortamında ilk 4200 saniye 

boyunca çözündüğü görülmektedir, 

3. Yapay asit yağmurunun galvanizsiz ankraj elemanın pitting korozyonu oluşturduğu EIS ve TP de-

neylerinden anlaşılmaktadır. Nitekim optik resimlerde bunu desteklemektedir,   

4. Kullanılan elektrokimyasal ölçüm yöntemleri sonuçları ile metal yüzeyini görüntülemede kullanı-

lan optik resimlerin birbirini desteklediği görülmektedir.    

5. EIS yönteminin metal ile çözelti arasında meydana gelen reaksiyonları anlamada daha kapsamlı 

bilgi verdiği bir kez daha bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Uygun devre seçimi ile görüleceği 

üzere hem metal hem de kaplama hakkında detaylı bilgi edinilmiştir.  

6. Elektro galvaniz kaplamanın tek başına uzun süreli bir koruma sağlamadığı TP yöntemi ile bulunan 

(İcorr) değerinden anlaşılmaktadır.  

7. Elektro galvaniz kaplamanın tam olarak ne zaman korumasını yitirdiği, zamana bağlı yapılacak EIS 

veya Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) kullanılarak yapılmalıdır. 

TEŞEKKÜR:  Bu bilimsel çalışma; Fibrobeton Yapı Elemanları San. ve İnşaat A.Ş. Ar-Ge Merkezi ile 

Düzce Üniversitesi arasında 08.02.2021 tarih ve E-11414540-903.07.02-12299 sayılı işbirliği sonucu 
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KAYNAKÇA  

Gerengi, H., Koçak, Y., Kurtay, M., Durgun, H. (2016). Diatomit ve Zeolit İkameli Beton İçerisindeki 

Donatı Korozyonunun Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yöntemi ile İncelen-

mesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2). 

Gerengi, H., Kurtay, M. Durgun, H., (2015). Diatomit Ve Zeolit İkameli Beton İçerisindeki Donatının 

1 M HCl Çözeltisi İçerisindeki Korozyonu, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 

Ankara-Türkiye,  221.  

Çil, I., (2006). D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 8: 59.  

Cheng, A,. Huang, R. J., Wu, K., Chen, C.H. (2009). High performance ferroelectric relaxor-PbTiO3 

single crystals: Status and perspective. Mater. Chem. Phys., 93: 404.  

Akinyemi, O.O.,  Alamu,  O.J. (2009). Effect of 0.05 M NaCl on corrosion of coated reinforcing steels 

in concrete.  Pac. J. Sci. Technol. 10: 462.  

Hoşhan, P., (1994). Beton içindeki çeliğin korozyonunun üç elektrot yöntemi ile incelenmesi, Yüksek 

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

120 

Özkul, M.H. Doğan, Ü.A., (2006). İlki, Beton bileşim ve geçirimlilik özelliklerinin donatı korozyonu 

üzerine etkisi, TÜBİTAK MAG Proje, 104I022,  1-35. 

Gerengi, H. Bereket, G. Kurtay (M. 2015). A morphological and electrochemical comparison of the 

corrosion process of aluminum alloys under simulated acid rain conditions.  J. Taiwan Inst. 

Chem. Eng., 58 : 509.  

Gerengi, H. Slepski, P. Ozgan, E. Kurtay M. (2015). Investigation of corrosion behavior of 6060 and 

6082 aluminum alloys under simulated acid rain conditions, Mater. Corros.,  66: 233.  

Huang, P. Bao, Y., Y., Yao., (2005). Influence of HCl corrosion on the mechanical properties of conc-

rete. Cem. Concr. Res., 35(3):  584.  

Bassuoni, M.T. Nehdi, M.L. (2007). Resistance of self-consolidating concrete to sulfuric acid attack 

with consecutive pH reduction. Cem. Concr. Res. 37(7):1070.  

Tansuğ, G. (2016). Bronz Yapıtların Atmosferik Korozyonunda Hava Kirleticilerin Etkisi ve İnhibitörle 

Korunması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2): 401-414. 

Tidblad, J., Kucera, V., Mikhailov, A.A. (1998). UN/ECE International Co-operative Programme on 

Effects on Materials, Including Historic and Cultural Monuments, Swedish Corrosion Institue, 

Sweden.  

Mendoza, A.R., Corvo, F., (2000). Outdoor and Indoor Atmospheric Corrosion of Non-ferrous Metals. 

Corrosion Science 42: 1123-1147.  

Fabjan, E. S., Kosec, T., Kuhar, V., Legat, A., (2011). Corrosion Stability of Different Bronzes in Si-

mulated Urban Rain, Materials and Technology 45: 585-591.  

https://www.monoprekast.com/grc-nedir/  

Gerengi, H., Slepski, P., Ozgan, E., & Kurtay, M. (2013). Investigation of corrosion behaviour of 6060 

and 6082 type aluminum alloys under simulated acid rain conditions. Mater. Corros. 

Zhang, Y. Z., Fan, Y. F., & Li, H. N. (2012). Influence of simulated acid rain corrosion on the uniaxial 

tensile mechanical properties of concrete. International Journal of Corrosion, 66: 233-240. 

Livingston, R. A. (2016). Acid rain attack on outdoor sculpture in perspective. Atmospheric Environ-

ment, 146: 332-345. 

Gerengi, H., Jazdzewska, A., & Kurtay, M. (2015). A comprehensive evaluation of mimosa extract as a 

corrosion inhibitor on AA6060 alloy in acid rain solution: part I. Electrochemical AC met-

hods. Journal of Adhesion Science and Technology, 29(1):36-48. 

Ali, A. M., Arslan, M. H., & Altın, M. (2019). Cam lif takviyeli betonun yangın dayanımlarının çeşitli 

parametreler açısından irdelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2): 198-213. 

https://www.fibrobeton.com.tr/  

Kong, F. X., Zhou, C. L., & Liu, Y. (1998). Biochemical and cytological responses of ectomycorrhizae 

in Pinus massoniana to artificial acid rain. Chemosphere, 37(1): 179-187. 

https://www.monoprekast.com/grc-nedir/
https://www.fibrobeton.com.tr/


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

121 

Lu, C., Zhou, Q., Wang, W., Wei, S., & Wang, C. (2021). Freeze-thaw resistance of recycled aggregate 

concrete damaged by simulated acid rain. Journal of Cleaner Production, 280: 124396. 

Rizvi, M., Gerengi, H., Kaya, S., Uygur, I., Yıldız, M., Sarıoglu, I., ... & El Ibrahimi, B. (2021). Sodium 

nitrite as a corrosion inhibitor of copper in simulated cooling water. Scientific Reports, 11(1): 

1-16. 

http://www.bab.com.tr/  

Gerengi, H., Ugras, H. I., Solomon, M. M., Umoren, S. A., Kurtay, M., & Atar, N. (2016). Synergistic 

corrosion inhibition effect of 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate and iodide ions 

for low carbon steel in HCl solution. Journal Of Adhesion Science and Technology, 30(21): 

2383-2403. 

Gerengi, H. Uğraş, H.I. Yıldız, M. (2017). Bor katyonu içeren iyonik sıvıların 0.1 M HCl ortamında 

korozyon inhibitörü olarak kullanılması. Journal of Advanced Technology Sciences, 6:11-12. 

Ryl, J., Wysocka, J., Cieslik, M., Gerengi, H., Ossowski, T., Krakowiak, S., & Niedzialkowski, P. 

(2019). Understanding the origin of high corrosion inhibition efficiency of bee products towards 

aluminium alloys in alkaline environments. Electrochimica Acta, 304: 263-274. 

Gerengi H., Cakmak R., Dag B., Solomon M.M., Tuysuz H.A., Kaya E. “Synthesis and anticorrosion 

studies of 4-[(2-nitroacetophenonylidene)-amino]-antipyrine on SAE 1012 carbon steel in 15 

wt.% HCl solution” J. Adhes. Sci. Technol. 34:20(2020) 2448–2466. 

  

http://www.bab.com.tr/


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

122 

TÜRKİYE’DE MODERN MIMARİ MİRASIN KORUNMASI SORUNSALINA YAPISAL 

RİSKLER VE ÖZGÜNLÜK KAVRAMI BAĞLAMINDA BIR İNCELEME  

Nida NAYCI 

Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Li-

sans Programı, Mersin / Türkiye 

Öz: Kültürel mirasın korunmasına yönelik kuramsal tartışmaların güncel konulardan biri modern mi-

marlık ürünlerinin korunması olgusudur. 1980’lerin sonundan itibaren geliştirilen uluslararası yaklaşım-

lar ışığında modern mimarlık akımını temsil ettiği kabul edilen pekçok kamusal, sosyal, kültürel, eğitim 

ve konut işlevine sahip yapı örnekleri, ulaşım yapıları, yerleşke ürünleri korunması gerekli kültürel mi-

ras kapsamına alınmaya başlanmıştır. Modern mimarlık mirası ürünlerinin önemli çoğunluğunun döne-

min yaygın yapım sistemi olan betonarme yapım tekniğiyle inşa edilmiş olmaları; bu yapıların korun-

masına yönelik geliştirilecek yaklaşımları ve teknik tartışmaları daha farklı kılmaktadır. Diğer taraftan 

kentsel politikalar ve mevcut yönetmeliklerle, mimarlık mirası potansiyeli olan birçok yapı koruma al-

tına alınamadan yıkılmaktadır. Bu bildirinin amacı, Türkiye’de modern mimarlık mirasının koruna-

mama sorunsalını dönemin konut yapım süreçleri üzerinden değerlendirilmesidir. Mersin’den seçilen 

örnek konut yapıları üzerine gerçekleştirilen araştırma sonucunda kentlerin gelişiminde etkili olan plan-

lama, yapılaşma ve konut üretim ilişkileri bağlamında şekillenen modern mimarlık mirası adayı yapıla-

rın potansiyelleri ve bunların korunmasına engel olan etmenler aktarılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Modern Mimarlık, Kültürel Miras, Yapım, Özgünlük, Koruma  

KURAMSAL GELİŞİM  

Modern mimarlık mirasının korunmasına yönelik kuramsal tartışmalar DOCOMOMO hareketinin giri-

şimleri ile 1988 yılında başlamış; 2000’lerde UNESCO gibi kültürel mirasın korunmasından sorumlu 

uluslararası örgütlerin de gündemine girmesi ile önemli bir koruma konusu olarak kabul görmüştür. 

Kapsamı ‘Modern mimarlık akımının mimari mirası’ olarak belirlenen yapılar, yapı grupları ve mahal-

leleri içerirken; tarihsel olarak dünyada modern mimarlık akımının etkin olduğu 1920-70’li yıllara denk 

gelmektedir. Dönem itibariyle bu yapıların çoğunluğu betonarme teknik ve çimento yapı malzemesi ile 

inşa edilmiş yapılardır. Dolayısıyla bu yapıların özgün niteliklerinin anlaşılması ve koruma sorunlarının 

tartışılması aynı zamanda dönemin çimento kullanım olanakları ve uygulama pratiğinin de değerlendi-

rilmesini gerektirir.  

Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan çimentonun kullanımı Osmanlı’nın son dönemlerine denk gelir. Bu 

dönemde ithal edilen yapı ürünlerden biri olan çimento, altyapı ve ulaşım yapılarının inşası ve İstanbul 

gibi büyük kentlerde ilk apartmanların ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber talep edilen bir ürün haline 

gelmiştir. Orta vadede yurtdışından ikamesinin talepleri karşılayamayacağının anlaşılmasıyla 1910 yı-

lında İstanbul Darıca’da, 1911 yılında Eskihisar’da ilk çimento üretim tesisleri kurulmuştur (Yurtoğlu, 

2015:116).   

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından ülkenin yeniden imar süreci; bu kapsamda sanayi, 

ulaşım ve altyapı çalışmalarına verilen önem hızlı ve ekonomik yapım üretim sistemlerine, dolayısıyla 

çimento ve diğer ithal malzemelere olan ihtiyacı arttırmıştır. I. İktisat Kongresinde kabul edilen Teşviki 

Kanuniye Kanunu kararları kapsamında kısa sürede 1923-1929 yılları arasında beş adet çimento fabri-

kası kurulmuştur (Yurtoğlu, 2015:119). Dünya ekonomik buhranı ve ardından gelen II. Dünya Savaşı 
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yılları ülkedeki yapı sektörü açısından oldukça zorlu geçmiştir. Ülkede faaliyet gösteren kimi tesislerin 

bu dönemde kapanması veya üretimine ara vermesi sebebiyle 1940-1950 yılları arasında çimento mal-

zeme sıkıntısı çekilmiştir. Sivas çimento fabrikasının 1943 yılında faaliyete geçmesiyle Ankara ve İs-

tanbul’da yoğunlaşan çimento fabrikası yatırımları Anadolu’da da geliştirilmeye başlanmıştır (Yurtoğlu, 

2015, 121). Bu dönemin kentleşme politikalarını etkileyen önemli gelişmelerden biri de Demokrat Par-

tinin kurulması, çok partili hayata geçiş ve ABD tarafından yapılan Marshall yardımlarının kabulü ile 

tarımda başlayan makineleşme sonucunda kırdan kente göçün artmasıdır (Tekin ve Akpınar, 2014; Yur-

toğlu, 2015:130). Böylece ülke genelinde üretimi artan konut yapıları; diğer taraftan baraj, liman vb 

büyük ölçekli altyapı projeleri için gerekli çimento ve beton ihtiyacını karşılamak üzere 1960 yılına 

gelindiğinde ülkedeki çimento fabrikalarının sayısı arttırılmıştır. Ancak ülkedeki mevcut uzman ve tek-

nik ekiplerin betonarme karkas tekniği konusundaki deneyimleri ve teknik bilgileri kısıtlıdır. Bu nedenle 

kargir ve betonarme sistemlerin karma kullanıldığı bir ara dönem olmuştur.  

Diğer taraftan 1920’lerde Avrupa’da başlayan modern mimarlık hareketi, II. Dünya Savaşı’nın ardından 

Anglosakson coğrafyanın dışında yaygınlaşarak uluslararası düzeyde modernleşme hareketine dönüş-

müştür. Bir taraftan savaş sonrası yeniden inşa sürecine giren; diğer taraftan yeni gelişen küresel eko-

nomik ve kültürel ilişkiler içerisinde yer almak isteyen Brezilya’dan Japonya’ya kadar pekçok farklı 

coğrafyada ortaya çıkan uluslararasılaşmanın inşa dili modern mimarlık olurken; en temel inşa aracı ise 

betonarme olmuştur. Benzer şekilde Türkiye’de de 1960-70ler döneminde uluslararası üslupla ve beto-

narme yapım tekniğiyle inşa edilen yapıların sayısı artar. Ancak bu dönem kentleşme ve yapılaşmada 

gerçekleşen atılımlar, Cumhuriyet döneminin kamucu projeleri ve toplumsal sosyal biçimlenmenin bir 

aracı olmasından farklı olarak, Tekin ve Akpınar (2014) tarafından liberal ekonomik ortamın etkisiyle 

“tüketime dayalı modernleşme hareketi” olarak tanımlanır.   

Dönemin artan hızlı kentleşme ortamında Cumhuriyet döneminin bahçe kent modeli yerini apartman 

bloklarına bırakmıştır. 1965 yılında kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanunu sonucunda kentlerdeki gelenek-

sel yapı stokları yüksek apartman blokları ile yer değişmiştir. Tekin ve Akpınar (2014) bu dönemi Tür-

kiye’deki betonarme ve çelik üretim teknolojisinde hazır ve fabrikasyon üretimler yerine ucuz iş gücüne 

dayalı, düşük maliyetli ve yerinde hazırlanan yöntemlerin tercih edildiği bir dönem olarak özetler. Bu 

özellikleri ile betonarme yapım tekniği modern kentleşmenin temel öznesi haline gelmiştir. Ancak or-

taya çıkan üretimlerdeki kalite, dönemin hızlı kentleşmesine yeterli cevap veremeyen şehircilik yakla-

şımlarıyla birleşince modernleşmenin yarattığı bu sonuçlara karşı da bir tepki oluşmaya başlamıştır. 

Aslında ucuz ve kimliksiz mimarlık yakıştırması yapılan modern mimarlık hareketi Türkiye’nin hari-

cinde dünyanın farklı yerlerinde de olumsuz şekilde eleştirilmiştir.  1950’lerde ABD’de inşa edilen Pru-

itt-Igoe sosyal konutlarının 1972 yılında yıkılması modernizmin bitişi olarak nitelendirilmiştir (Omay 

Polat, Can:2008:177,179). Oysaki aynı yıllarda dünyanın farklı yerlerinde Oscar Niemeyer, Kenzo 

Tange ve Pier Luigi Nervi gibi mimar ve mühendisler sırasıyla Brezilya, Japonya ve İtalya’nın modern-

leşme ve uluslararasılaşma hareketinde betonarme teknolojisiyle özdeşleşen yeni bir kimlik inşa ediyor-

lardı. Modernizmin öğretilerini kendi özgür yaratıcılıklarıyla sentezleyen bu örnekler betonarmeyi birer 

sanat yapıtına dönüştürürken mimari yapıtları da heykelleştiriyordu.  

Ancak yine de dünyanın farklı yerlerinde tekdüze, kullanıcının gereksinimlerini önemsemeyen yakla-

şımı olduğu gerekçesiyle modernizme yönelik eleştiriler artmış; modernizmin öncüsü olan kimi yapılar 

yıkılmaya başlanmıştır (Omay Polat, Can:2008:179). Bunun üzerine 1988 yılında Modern Mimarlık 
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Hareketinin Yapıları, Grupları ve Alanlarının korunması ve belgelenmesi hareketi (DoCoMoMo) baş-

lamıştır (url1). Bu yaklaşım kısa zamanda yaygınlaşmış; 2001’de UNESCO bünyesinde Modern Mira-

sın Programı oluşturulmuştur (url2). Uluslararası ortamdaki bu gelişmelere koşut Türkiye’de modern 

mimarlık hareketinin ürünü olan yapıtların korunması konusunda farkındalığın geliştirilmesi amacıyla 

DoCoMoMo Türkiye çalışma grubu oluşturulmuştur.  

ÇALIŞMANIN AMACI  

Ülkemizde modern mimarlık mirasının korunmasına yönelik engellerin başında yapım tekniği özellik-

lerinden kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Diğer taraftan kültür varlıklarının korunmasına yönelik 

mevcut yasal mevzuatın modern mimarlık dönemi yapılarını kapsamaması mevcut kentleşme politika-

ları içerisinde konunun karmaşıklığını arttırmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin modern mi-

marlık üretimi içerisinde önemli yer tutan konut yapılarının gelişimini Mersin kenti özelinde okumaktır. 

Çalışmanın bir diğer hedefi modern mimarlık akımının denk geldiği tarihsel dönemi, Türkiye özelinde 

Cumhuriyet Dönemi ve 1950-80ler dönemi olmak üzere incelemektir. Her iki dönemde kentlerin geli-

şiminde etkili olan planlama, yapılaşma ve konut üretim ilişkileri bağlamında şekillenen modern mi-

marlık mirası adayı yapıların potansiyellerini ve değerlerini tanımlarken; bu yapıların korunmasına en-

gel olan sorunların tartışılması çalışmanın hedeflenen çıktılarıdır.   

KAPSAM  

Çalışmanın kapsamı 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bir liman kenti olarak gelişen Mersin kentinin 

hızla değişen ve dönüşen konut üretim ortamında ortaya çıkan modern konut kültürünün incelenmesidir. 

İncelenen örneklerin dönemin farklı konut üretim modellerine örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. Bu 

nedenle parsel bazında arsa sahibi tarafından yaptırılan konutlar, lojman yapıları ve toplu konut model-

lerine ilişkin örnekler seçilmiştir. Kentin tarihi ticari merkezinden batıya doğru gelişmesine koşut geliş-

meye başlayan ve konut üretim kültürüne ilişkin farklı yaklaşımların gözlemlendiği Hamidiye ve Pirireis 

Mahalleleri ele alınmıştır. Ayrıca gerek Mersin kent tarihi, gerekse Türkiye sanayi tarihi içerisinde ol-

dukça önemli olan ATAŞ yerleşke tesisi içerisinde 1958-1962 yılları arasında inşa edilen lojman binaları 

da bu döneme ait geliştirilen konut üretim yöntemi olarak bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde 

dönemin modern mimarlık mirası potansiyeli ve koruma sorunları aktarılmıştır. Sonuç bölümünde özel-

likle ilgili mevzuat açısından bir değerlendirme yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Mersin’in kentsel gelişimi ve planlama tarihine yönelik literatür araştırmasının devamında Arkitekt, Mi-

marlık dergisi gibi mimarlık veritabanlarında kentte geliştirilmiş ve yayınlanmış konut projeleri derlen-

miştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi arşivlerinden elde edilen eski tarihli hava fotoğrafları ve farklı 

dönemlere ait imar planları üzerinden kentte referans olabilecek ama günümüzde mevcut olmayan 

önemli konut yapıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Son olarak arazi ve yerinde tespit çalışmaları ile gü-

nümüzde var olan farklı dönemlere ait yapı örnekleri tespit edilerek fotografik belgeleme çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  
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BULGULAR 

Mersin Kentinin Gelişimi ve Planlama Tarihine Kısa Bir Bakış  

Mersin, 19. yüzyılın ikinci yarısında sonra Çukurova Bölgesi’nin önemli bir liman kenti olarak geliş-

meye başlar. Kurulduğu yıllarda kentin yayılımı doğuda istasyon ile batıda Müftü Deresi arasında kalan 

bölgedir. Uray Caddesi kentin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel omurgası görevini görürken, ticari 

merkez konut ve ticari işlevlerin birlikte yer aldığı bir ara kesittir. Kentteki yapı kültürü tek veya iki 

katlı neoklasik üslupta inşa edilmiş kargir ve ahşap karkas yapılardan oluşmaktadır. Mersin planlama 

tarihinde 1938 yılı oldukça önemlidir. Ankara’nın planlarını da hazırlayan Avsuturyalı şehir plancı-mi-

mar Herman Jansen Mersin’in gelişme planlarını hazırlamak üzere kente davet edilmiştir (Ünlü, 2009). 

Dönemin bahçe-kent yaklaşımını benimseyen Jansen, Mersin için de benzer bir yaklaşım geliştirir. Mer-

sin’in Osmanlı Döneminde ızgara plan düzenine sahip ve az katlı yapılarından oluşan kent dokusunun 

üzerine Jansen’in geliştirdiği bahçe-kent düzeni çok da aykırı olmamıştır (Naycı, 2014) Bu kapsamda 

kentin sanayi ve limanla ilgili işlevlerini doğuda tutarak, konut mahallelerinin kuzeye ve batıya doğru 

gelişmesini önermiştir.  

1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun kabul edilmesiyle 1963 tarihinde Mersin için İller İdaresi 

tarafından yeni bir plan hazırlanmıştır. Planlama yetkisinin yerelden merkeze geçtiği bu dönemde kentin 

gelişimini belirleyen kararlar İmar Yönetmeliklerinin etkisi altında ortaya çıkmıştır (Ünlü, 2009:36). 

1985 yılında mevcut 3194 sayılı İmar Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte planlama yetkisi tekrar 

yerel yönetimlere geçmiştir.  

Bu dönemde Mersin’de ekonomik anlamda önemli değişimler yaşanmaktadır. 1954-63 yılları arasında 

bugünkü modern limanın inşası gerçekleşmiştir. Bir diğer önemli etmen Mersin Serbest Bölgesi’nin 

açılmasıdır (Naycı, 2014). 1950-80’ller döneminde Mersin, ülke ortalamasının üzerindeki nüfus artışıyla 

Türkiye’nin önemli göç alan merkezlerinden birine dönüşmüştür. (Mimarlar Odası Mersin Şubesi, 

1989:45). Kentte yaşanan bu hızlı nüfus artışına koşut kentte konut üretim hızı artmış; birçok mevcut 

yapı yıkılarak yerine yenileri inşa edilmiştir.  

Mersin’in Kentsel Gelişimi Bağlamında Modern Dönem Konut Üretimi 

Jansen’in 1938 tarihli Mersin kent planı, kısa bir süre sonra gelen taleplerle 1941 yılında revize edilmiş-

tir (Ünlü, 2009: 35). Bu nedenle öngörülen ilkelerin ne oranla hayata geçtiğini söylemek zordur. Ancak 

yine de Jansen’in Mersin için önerdiği yeni kentsel gelişim yaklaşımına en uygun yerler, kentin batısında 

bulunan ve o dönemde Mersin’in sayfiye konutlarını barındıran Hamidiye Mahallesi’dir. Dönemin mo-

dern mimarlık üretimlerini yansıtan yapı örneklerinin de kentte geliştiği bölgelerden birisidir. Mersin’de 

betonarme yapım tekniğinin yaygınlaşmasından önce 1930-40’lı yıllarda taş ve tuğla kargir bina yapım 

tekniği devam etmiştir. 1932 tarihli Arkitekt Dergisi’nde yer alan ve mimar Aptullah Ziya tarafından 

Mersin Belediye Reisi Mitat Bey (Mitat Köroğlu) için tasarlanan konut tasarımı ilginç olarak dönemin 

betonarme yapım tekniği üslubuna sahip ama taş kargir teknikle inşa edilmesi öngörülen bir yapıdır. Bu 

durum, mimarın kendi ifadesiyle “Mersin’de taşın çok ve ucuz olması nedeniyle” kaynaklanmıştır (Ziya, 

1932:75).  
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Şekil.1 Mersin Belediye Reisi Evi, 1932, Aptullah Ziya (Arkitekt) 

Şekil.2 Ankara Sergi Evi, Şevki Balmumcu 1933-1934 (url4) 

Bu dönemde çimento yapı malzemesinin temininde yaşanan gelişmeleri de dikkate almak gerekir. II. 

Dünya Savaşı yılları ülkede genel olarak ithal yapı malzemesi sıkıntısı çekilen bir dönemdir. Geçiş dö-

nemi diyebileceğimiz bu ara dönemde pekçok yapı örneğinde kargir duvarlar ile betonarme döşeme ve 

karkasın birararada kullanıldığı karma sistemler tespit edilmektedir. 1954 yılında Türkiye Emlak Ban-

kası, Akbank ve İşbankası ortaklığı ile Adana Çimento fabrikası kurulmuş böylece öncesinde Ankara 

ve Sivas’tan temin edilmeye çalışılan çimento yapı malzemesine erişim kolaylaşmıştır (Yurtoğlu, 

2015:140,145). 1950-80 döneminde kentin hızla göç alması, konut üretim ihtiyacını artması, mevcut 

imar planları ve yönetmeliklerin değişmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan konut üretim yöntemleri de 

farklı şekilde olmuştur.  

 

Şekil 3-4 Hamidiye Mahallesinden betonarme müstakil konut örnekleri 

En çok görülen konut üretimi 1965’de kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun etkisiyle ye-

rinde yapılan dönüşümlerdir. Arsa sahibi, müteahhit, mimar-mühendisin mevcut yönetmeliğin izin ver-

diği oranda üzerinde anlaşmasıyla niteliğini belirlediği bu modelde arsa sahibinin ve/veya mimarın ka-

bulleri doğrultusunda üslup ve tarz çalışmalarına yer verildiği görülür. Bölgeden seçilen iki konut örne-

ğinde farklı stille inşa edilmiş ama betonarmenin plastisite etkisinin güçlü şekilde kullanıldığı görülür 

(şekil 3-4). Parsel bazında yapılan dönüşümlerin birçoğunda mevcut müstakil evler yerine betonarme 

apartman bloklarına bırakmıştır. Apartman bloklarının erken örnekleri 3-4 katlıyken; Atatürk Caddesi 

üzerinde imar yönetmeliklerinin de etkisiyle 6-7 katlı apartman blokları inşa edilmiştir. Müstakil konut-

lardan her katta bağımsız dairenin bulunduğu az katlı apartman bloklarına geçiş döneminde merdiven 

holünün merkeze gelerek açık hol olarak güneş kırıcılarla perdelenmeye çalışıldığı görülür. Çok katlı 

apartman örneklerinde ise balkonların T, U ve L formunda konsol paneller gibi kurgulandığı, kimi kolon 

taşıyıcıların balkon paravanı veya güneş kırıcılar gibi kullanıldığı, az katlı apartman bloklarında kulla-

nılan açık merdiven holünün kimi örneklerde devam ettirildiği dönemin modern mimarlık akımını yan-

sıtan uygulamalara rastlanır (şekil 5,6,7).     
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Şekil 5-6-7. Dönemin apartman bloklarından örnekler 

 

Şekil 8-9. Ataş lojmanları ve 84 Evlerden birer apartman bloğu örneği 

1960-70li yıllarda parsel bazında geliştirilen konut üretimlerinin yanısıra çoklu konut üretim modelleri 

de mevcuttur. Çeşitli kurumlar tarafından geliştirilen lojman yapıları ilk modelleri oluşturur. Kentin 7-

8 km doğusunda ATAŞ rafineri tesislerine ait lojmanlar hem kent tarihi, hem de Türkiye sanayi ve 

modern mimarlık mirası değerleri kapsamında önemli bir örnektir (Bozkurt, Naycı ve İltar, 2015). 2-3 

katlı apartman blokları şeklinde inşa edilen ATAŞ lojman binaları yapım tekniği, ısıtma, yalıtım ve 

elektrik tesisatı gibi donatılarıyla dönemin konut yapılarının çok ilerisinde donanımlarla inşa edilmiştir. 

Bir diğer çoklu konut üretim modeli ise kooperatiflerdir (şekil 8). Erken örneklerine kentin Müftü De-

resi’nin batısına gelişimine koşut Piri Reis Mahallesi’nde rastlanmaktadır. 84 Evler olarak bilinen Mer-

sin’in ilk toplu konut alanı olan apartman bloklarında dönemin plan şeması ve cephe biçimlenmesi etkisi 

görülür (şekil 9).  

Sonuç Yerine: Modern Mimarlık Ürünü Konutları Koruyamama Sorunsalı 

Günümüzde Modern Mimarlık Mirası, kültür varlıkları içerisinde kaybolma riski en yüksek kültür var-

lığı grubudur. Kentlerin hızlı gelişme ve inşa döngüsü içerisinde gözden en çabuk çıkarılan dönem ve 

mimarlık ürünleri özellikle konut yapılarıdır. Bu yapıların korunamamasına sebep olan ve çoğunluğu 

yapım tekniğinden kaynaklanan olumsuzlukları kısaca özetlemek gerekirse: 

-Yapım sırasında oluşan kusurlar: Özellikle II. Dünya savaşı yıllarına denk gelen 1930-40’lı yıllarda 

çimento malzeme temininde yaşanan sıkıntılar, özellikle konut yapılarında betonarmenin yığma sistemle 

birlikte uygulandığı karma uygulamalara neden olmuştur. Diğer taraftan yetişmiş nitelikli ve kalifiye 

elemanların azlığı, betonarmenin ucuz ve ekonomik olarak yerinde üretilmesinin tercih edilmesi gibi 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

128 

sebeplerle yapım sırasında oluşan işçilik hataları, noksan malzeme ve detay uygulamaları gibi kusurlar 

ilerleyen yıllarda ciddi yapısal risklere sebep olabilmektedir.  

-Betonarme Yapıların Ömürleri: Betonarmenin doğası gereği beton malzemenin kendinde veya içeri-

sindeki demir donatılarla birleşim yerlerinde malzeme hasarları oluşabilmektedir. Özellikle düşük kali-

teli betonların kullanılması veya yapım kusurları betonarme yapıların ömrünü kısaltan etmenlerdir. Mer-

sin’de incelenen 84 evlerde kullanılan betonarme malzemenin dayanımı oldukça düşük olduğu için ‘kul-

lanılamaz’ kararı verilmiş; konutların bir kısmı yıkılmaya başlanmıştır. 

-Deprem Yönetmeliklerinin Değişmesi: Başta deprem olmak üzere yapıların karşılaştıkları önemli afet-

lerin (heyelan, toprak kayması, vb) ardından veya kentsel altyapı çalışmaları neticesinde bina güvenli-

ğini tehdit eden önemli yapısal kusurlar oluşabilmektedir. Bazı durumlarda da yapıların yapısal defor-

masyonları veya kusurları olmamasına rağmen deprem yönetmeliklerinde istenen koşulların değişmesi 

nedeniyle öncesinde bina güvenliğini sağlayan kimi yapılar yönetmeliğin değişmesiyle riskli yapı sta-

tüsüne geçebilmektedir. 1940-98 yılları arasında 8 adet deprem yönetmeliği yürürlüğe girmiştir (Alya-

maç, Erdoğan:2005:707).   

-Halk sağlığı açısından riskli yapı malzemelerinin kullanımı: Asbest bazlı yapı malzemeleri başta olmak 

üzere, kimi petrol türevi ürünlerin yapı sektöründe kullanımı halk sağlığı üzerinde risk taşımaktadır 

(TMMOB İstanbul İKK,2018). Bu durum asbest barındıran modern mimarlık ürünlerinin korunması 

yönünde önemli sorun teşkil eder. Nitekim Ataş lojmanları boşaltıldıktan sonra gerçekleştirilen asbest 

sökümü sırasında yapının mimari nitelikleri de oldukça zarar görmüş; modern mimarlık eseri olarak 

tescil edilmesi için yeterli olmadığı gerekçesiyle koruma altına alınamamıştır. Yerleşkenin kuzey bö-

lümü TOKİ tarafından yıkılmıştır.  

Tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınan modern miras yapılarında da sorunlar mevcuttur. Bir-

çoğunun restorasyon çalışmalarıyla güçlendirilmesi gündeme gelmekte; geliştirilen projelerin yapının 

niteliklerini algılanamaz halde etkileyeceği veya deprem güvenliği açısından yeterli olmayacağı gerek-

çesi ile yıkılıp yeniden yapımına (rekonstrüksiyon) karar verilmektedir. Ortaya çıkan yeni-eskinin ise 

özgünlük (authenticity) niteliğini kaybetmiş olması en çok getirilen eleştirilerden biridir. Ülkemizde 

modern mimarlık mirasının korunmasına yönelik geliştirilen teknik yaklaşımlar ve bunların “özgünlük” 

kavramıyla ilişkisine yönelik çalışmalar henüz çok yenidir. Bu durum özellikle hızla değişen ve bölgesel 

koşullarla şekillenen konut yapılarının dönemin modern mimarlık etkilerinin anlaşılamadan kaybolma-

sına sebep olmaktadır. Bu nedenle yereldeki modern konut üretimlerinin ve sahip oldukları mimari mi-

ras potansiyellerinin araştırılması ve belgelenmesine yönelik çalışmaların arttırılması gereklidir.      
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Öz: Alkaliler ile aktive edilmiş sistemler (AAS), çimento esaslı malzemeler ile karşılaştırıldığında, ben-

zer mekanik özelliklere ve üretimi sırasında daha düşük karbon salınımına sahiptir. Bu nedenle, çevre 

dostu beton üretimi için AAS’ler alternatif bir bağlayıcı faz olarak kullanılabilir. Öte yandan, ısıl kürün 

geopolimer bağlayıcıların polikondensasyonunu uygun bir sıcaklık aralığı ve süresi içinde geliştirdiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla, alkaliler ile aktive edilen malzemeler kullanılarak yapılan çalışmalarda, kür 

sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi, enerji tüketimi ve maliyet açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, cüruflu ve %15 MgO ve metakaolin (MK) ikameli sodyum karbonatla (SK) aktive edilmiş 

harç serileri üretilmiştir. SK aktivatörünün, cüruf esaslı bağlayıcılarda diğer aktivatörlere nazaran daha 

düşük erken yaş dayanımlarına sebep olduğundan dolayı, kür sürelerinin bu sistemler için tespiti daha 

da önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada farklı kür sürelerine maruz bırakılan harç numune-

lerin 3. ve 7. günlerdeki basınç dayanımları belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonuçlarına göre artan ısıl 

kür süresinin basınç dayanımı üzerinde olumlu etki yaptığı, ancak bağlayıcı sistemde katkı olarak kul-

lanılan MgO ve MK’nın harçların basınç dayanımında bir miktar düşüşe neden olduğu görülmüştür. 24 

saat boyunca laboratuvar ortamında kalan, ardından 48 saat boyunca ısıl küre maruz bırakılan numune-

lerin hem 3 günlük hem de 7 günlük basınç dayanımları dikkate alındığında, MgO ikameli harçların 

dayanımında, cürufun tek başına bağlayıcı olarak kullanıldığı harçlarınkine göre artış belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Alkalilerle Aktive Edilmiş Malzemeler, Sodyum Karbonat, Cüruf, Basınç Daya-

nımı, Isıl Kür 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Artan dünya nüfusu ile beraber, yapı malzemeleri endüstrisinin ana bileşeni olan betonun üretimi de gün 

geçtikçe artmaktadır. Günümüz çevresel sorunları ele alındığında, çimento üretimi toplam CO2 emisyo-

nunun %8’inden sorumlu olduğu görülmektedir (Ali, 2013: 2252-2261). Gerek enerji tüketimi ve sür-

dürülebilirlik sorunları nedeniyle, gerekse de yüksek maliyetiyle beraber portland çimentosunun negatif 

etkilerini azaltmak için mineral katkılı çimento ve beton üretimi gerçekleştirilmektedir. Ancak klinkerin 

ve çimentonun bu katkı malzemeleriyle kısmen yer değiştirmesi yeterli olmayıp, bunun yerine sıfır çi-

mento özelliği taşıyan alkali ile aktive edilmiş malzemeler veya diğer adıyla geopolimer bağlayıcılar 

geliştirilmektedir. Bununla birlikte, alkaliler ile aktive edilmiş sistemlerin (AAS) taze ve sertleşmiş hal-

deki bazı özellikleri (priz ve dayanım kazanma mekanizmaları gibi) tamamen aydınlatılmamış olup, 

güncel literatürde yaygın olarak bu konular ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

Demir-çelik fabrikalarının yan ürünü olan cürufun alkaliler ile aktive edilmesi sonucu oluşan sistemler 

(Alkaliler ile Aktive edilmiş Cüruf esaslı sistemler/ AAC) üstün mekanik özellikleriyle çimentoya al-

ternatif bir çözüm olarak sunulmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda genellikle AAC’de oluşan 

kimyasal reaksiyonlar ve buna bağlı dayanım kazanama mekanizması, aktivatör dozajı ve durabilite 

özellikleri araştırılmıştır (Akturk, 2019: 04019283). Bu çalışmalarda aktivatör olarak sıklıkla sodyum 

hidroksit (SH) ve sodyum silikat (SS) kullanılmıştır (Rajesh, 2013: 2319-8753. Zivica, 2007: 1463–
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1469). Bu çalışmada ise daha az negatif çevresel etkiye sahip, maliyeti daha düşük ve Türkiye’nin dün-

yada ikinci en büyük rezerve sahip olduğu sodyum karbonat (SK) aktivatör olarak kullanılmıştır. SK ile 

aktive edilmiş cüruf esaslı sistemlerin, SH ile aktive edilmiş sistemlere göre, ileri yaşlarda daha yüksek 

basınç dayanımına ulaştığı tespit edilmiştir (Jimenez, 1999: 1313-1321). SK’nin başlangıçtaki düşük 

alkalinitesi, cüruf tanelerinin ayrışmasını zorlaştırıp, dayanım artışında gecikmeye yol açmaktadır. Alü-

minosilikat taneleri ayrışmasının desteklenmesi amacıyla, aktivatörün CO3
2- iyonlarının adsopsiyonunu 

hızlandıran ve dolayısıyla pH’ı yükselten kalsine çift katmanlı hidroksitin kullanımı önerilmiştir (Ke, 

2017: 252-265); fakat bu gibi malzemeler kalsinasyon esnasında yüksek ısıl işlemler gerektirdiğinden, 

çevre dostu olarak tanımlanmayabilir. 

Magnezyum oksit (MgO) içeriği yüksek olan cüruf kullanımı veya MgO’nun katkı malzemesi olarak 

SK ile aktive edilmiş cüruf esaslı sistemlere eklenmesi, erken yaşlarda dayanım artışına katkı sağlayarak 

reaksiyon kinetiğini iyileştirir (Dung, 2021: 103832). Bunun yanı sıra Metakaolin (MK) malzemesinin 

hem tek başına bağlayıcı olarak kullanılması hem de AAC’ye düşük miktarda ilave edilmesiyle erken 

yaş basınç dayanımı ve işlenebilirlik gibi bazı özellikleri iyileştirdiği ifade edilmiştir (Bernal, 2011: 46–

54). SS ve SH ile aktive edilen MK-AAC’de, MK’den ayrışan Al3+ ve Na+ iyonlarının katılımıyla C-S-

H jeli, alüminyum ve silisçe zengin fazların oluşumu görülmüştür (Bernal, 2012: 99–108). Bağlayıcıla-

rın bir diğer başlıca dayanım etki faktörü ise kür koşulları ve süresidir. Jimenez vd. (Jimenez, 1999: 

1313-1321) hazırladıkları AAC numunelerini 20 saat boyunca 25 °C ve 45 °C’de kür edip test gününe 

kadar %98’lik nem kabininde tutarak kür süresi araştırması yapmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre 

SK ile aktive edilen numunelerde kür sıcaklığının artması ile dayanım artmıştır. Bu bağlamda MgO ve 

MK’nin Na2CO3 ile aktive edilmiş cüruf sistemlerinde çalışma mekanizmaları araştırılırken, kür süreleri 

önceden belirlenmelidir. Bu çalışmada; ısıl kürün ve kür süresinin, sodyum karbonat ile aktive edilen 

MgO ve MK katkılı cüruf esaslı sistemlerin erken yaştaki dayanımına etkisini araştırılmaktadır. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, SK ile aktive edilmiş üç farklı cüruf sisteminin dört farklı kür koşulu altında, erken yaş 

basınç dayanımı gelişimi araştırmıştır. Böylece hem bağlayıcı türünün hem de kür sürelerinin dayanıma 

etkisi belirlenmiştir. Tablo 1’de verilen kür koşulları altında, karışımların 60 °C de kür edilmesiyle, 3 

ve 7 günlük basınç dayanımları test edilerek, MgO ikameli ve MK ikameli AAC için uygun kür koşul-

larının bulunması amaçlanmıştır.  
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Tablo 1. Kür koşulları 

Kür Kodu Kür Açıklaması 

2-24 2 saat laboratuvar ortamında bekletildikten sonra 24 saat boyunca 

60°C ’lik etüvde bekletildi. 

2-48 2 saat laboratuvar ortamında bekletildikten sonra 48 saat boyunca 

60°C’lik etüvde bekletildi. 

24-24 24 saat laboratuvar ortamında bekletildikten sonra 24 saat boyunca 

60°C’lik etüvde bekletildi. 

24-48 24 saat laboratuvar ortamında bekletildikten sonra 48 saat boyunca 

60°C’lik etüvde bekletildi. 

KAPSAM 

Bu bildiri kapsamında; mekanik performans, düşük gaz emisyonları ve enerji maliyetleri kapsamında 

üretilen AAC’de MgO ve MK ham malzemeleri ikamesinin ve kür koşullarının, erken yaş basınç daya-

nımına etkilerini araştırılmaktadır. 

Isıl kürleme yöntemleri, geopolimer bağlayıcıların polikondensasyonunu uygun bir sıcaklık aralığı ve 

süresi içinde geliştirir (Nasir, 2020: 118961). Dolayısıyla AAS çerçevesinde hammadde olarak kullanı-

lan tüm bağlayıcılar için, ısıyla basınç dayanımı gelişimini optimize etmek önem arz etmektedir. Isıl 

aktivasyonun etkinliği, ham malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, seçilen alkali aktivatörlere 

ve konsantrasyonlarına göre farklılık gösterir. Bu çalışma, ısıl kür kapsamında SK ile aktive edilmiş 

cüruf, MgO ve MK’li sistemlerin optimum kür şartları hakkında bilgi sunmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu deneysel çalışmada, ana bağlayıcı olarak kullanılan öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu (YFC) 

Ereğli Demir Çelik Fabrikası tarafından temin edilmiştir. Diğer hammaddeler, reaktif MgO ve metaka-

olin sırasıyla Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. ve Kaolin EAD firmalarından elde edilmiştir. X-ışını flore-

sansı (XRF) yöntemi ile belirlenen hammaddelerin kimyasal bileşimleri Tablo 2'de verilmiştir. İnce ag-

rega olarak, özgül ağırlığı 2,67 olan silis esaslı kum hacimce %50 oranında harç üretiminde kullanılmış-

tır. Aktivatör olarak ise tüm serilerde toplam bağlayıcı ağırlığının %6’sı kadar, özgül ağırlığı 2,54 olan 

sodyum karbonat (Na2CO3) kullanılmıştır. Tablo 3’te karışım oranları verilen harçlardan S100 kodlu 

harç referans (kontrol) olarak üretilmiştir. 15MgO ve 15MK serileri de sırasıyla magnezyum oksitin ve 

metakaolinin, cürufla ağırlıkça %15 yer değiştirdiği harç numunelerini ifade etmektedir. Su/bağlayıcı 

oranı (s/b) tüm numuneler için 0,45’te sabit tutulmuştur. Harç üretimleri Şekil 1.a’daki mikserde yapıl-

dıktan sonra 50 × 50 × 50 mm boyutlarında küp kalıplara aktarılmıştır. Son olarak, harçların nem kaybını 

önlemek amacıyla kalıplar su geçirmez bir tabaka ile kaplanmıştır.  
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Tablo 2. Bağlayıcı malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Kimyasal Bileşen  

(Ağırlıkça, %) 

Cüruf  MgO MK 
 

SiO2 36,6 6,0 56,1 

 

Al2O3 14,2 0,7 40,2 

 

Fe2O3 1,0 0,3 0,8 

 

CaO 34,8 3,3 0,2 

 

MgO 8,3 83,6 0,2 

 

SO3 0,9 0,2 – 

 

Cl- <0,1 – – 

 

Na2O 0,4 0,4 0,2 

 

K2O  0,7 – 0,6 

 

TiO2 1,0 – 0,6 

 

Mn2O3 2,3 – – 

 

LOI (%)     –  – 1,1 

 

Özgül yüzey alanı 

(m2/g) 

  0,51 1,87 3,19 

 

Özgül ağırlık     2,93 3,55 2,30 

 

 

Tablo 3. Karışım oranları 

Seri 

Kodu 

Toplam Bağlayıcı Oranı   

(Ağırlıkça, %) 

Su/Bağ-

layıcı   

 

Cüruf MgO MK 

 

S100 100 – – 0,45 

 

15MgO 85 15 – 

 

15MK 85 – 15 
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Tablo 1’de ifade edilen kür koşulları uygulandıktan sonra, 60°C’lik etüvden çıkan numunelerin kalıptan 

çıkarılarak, test gününe kadar laboratuvar şartlarında bekletilmiştir. Harçların tek eksenli basınç testi 

ASTM C109 (2008) standardına göre yapılmıştır (ASTM C109, 2008). 3 ve 7. günlerde gerçekleştirilen 

deneylerde 1,5 kN/s'lik yükleme hızı ile numuneler basınç yüküne maruz bırakılmış (Şekil 1.b); kırılma 

yükü, yük alanına bölünerek harçların basınç dayanımları hesaplanmış ve elde edilen tekil değerlerin 

ortalaması alınarak sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

 

(a)            (b) 

Şekil 1. a) Harçların üretimi b) Harçlarda basınç dayanımının belirlenmesi 

BULGULAR 

SK ile aktive edilmiş cüruf sistemlerinin basınç dayanımı gelişimi Şekil 2 ve 3’te verilmiştir. Hem 3 

hem de 7. gün dayanımları dikkate alındığında en yüksek basınç dayanımının 24-48 kodlu kür koşulla-

rının uygulandığı serilerde oluştuğu görülmüştür. 15MK ve 15MgO için en düşük basınç dayanımı 2-24 

kodlu kür koşullarına aittir. Seriler arasındaki en yüksek basınç dayanımı 7. günde 19,3 MPa ile 15MgO 

serisine aittir. Bu sonuç, uygun kür koşulları sağlandığı takdirde ikameli harçlarda da yeterli -hatta daha 

yüksek- erken yaş dayanım değerlerinin sağlanabileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. 3. 

günden 7. güne geçişte dayanım gelişimi incelendiğinde, 24-24 kodlu kür koşullarında dayanımın daha 

yüksek oranda arttığı gözlemlenmiştir. Bu oran MgO katkılı AAC’lerde %12,20 iken MK katkılı olan-

larda %14,39 dur. Ancak 2-24, 2-48, 24-48 kür sürelerinde 3. günden 7. güne artışlar, MgO için sırasıyla 

%7,27, %1,20, %8,67 ve MK için sırasıyla %8,44, %8,06, %3,47 şeklinde daha düşük değerlerdir.  

SH ve SS ile aktive edilen YFC+uçucu kül esaslı bağlayıcı sistemlerde yapılan bir çalışmada, etüvde 

bırakılan numunelerin ortam şartlarında kalanlardan daha iyi mekanik dayanım gösterdiği ve bu duru-

mun, erken polimerizasyondan kaynaklandığı belirtilmiştir (Poloju, 2021: 962–968). SH+SS ile aktive 

edilen YFC esaslı sistemde yapılan bir başka çalışmada ise üretilen harçların erken yaşta dayanım gelişimini takip 

etmek için farklı sıcaklıklarda ve sürelerde kür edilmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, 3. ve 7. günler-

deki basınç dayanımları arasında en yüksek değerin 24 saat müddetince 60°C’de kür edilen numunelere 

ait olduğu tespit edilmiştir. Ancak 28. günde en yüksek değer 6 saat süresince kür edilen seride elde 

edilmiştir ve 45,2 MPa’a ulaşarak dayanımı 43,2 MPa olan 24 saatlik seriyi geçmektedir (Nasir, 2020: 

118961). Atıfta bulunulan bu çalışmada gerçekleştirilen içyapı analizleriyle, 24-3 ve 24-24 kür sürelerindeki 

kademeli dayanım gelişiminin engellenmesi, karbonatlaşmaya neden olan zayıf matris ile açıklanmıştır. 

Isıl kür süresinin uzaması, bağlayıcı faz oluşumunda etkili olan reaksiyon kinetiğini değiştirerek oluşan 
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ürünlerin erken yaş dayanımını arttırabilmektedir. Bu hususlar dikkate alındığında, çalışmamızda üreti-

len katkılı AAC’nin optimum kür süresinin 3. günden 7. güne en çok artışı gösteren 24-24 kodlu seride 

elde edildiği belirlenmiştir. 

MK ve MgO ikamesi karışımlarda genellikle nihai dayanımı düşürmekte ve bu düşüş MK karışımlarında 

daha belirgin olmaktadır. Artan metakaolin içeriğiyle, sisteme yüklü miktarla alüminyum dahil edilmesi 

sonucu MK’nin eksik reaksiyonuna sebep olarak, özellikle ileri yaşlarda basınç mukavemetinde azal-

maya yol açtığı önceki çalışmalarda belirlenmiştir (Bernal, 2011: 46–54). Diğer yandan, 24-48 kodlu 

kür koşullarına maruz bırakılan seriler göz önüne alındığında, MgO ikamesi ile erken yaş dayanımları-

nın S100 serisine göre az da olsa arttığı belirlenmiştir (Şekil 2 ve 3). MgO katkılı seri 24-48 kür koşul-

larında S100 serisini hem 3. hem de 7. günde sırasıyla 17,8 MPa ve 19,3 MPa değerleri ile geçmektedir. 

MgO ikamesinin AAC’nin ana hidratasyon ürünü olan hidrotalsitin oluşumunu arttırdığı ve bunun da-

yanıma katkıda bulunarak dayanımı arttırdığı belirlenmiştir (Jin, 2015: 8–16). 

 

Şekil 2. Harçların 3 günlük ortalama basınç dayanımları 

 

 

Şekil 3. Harçların 7 günlük ortalama basınç dayanımları 
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SONUÇ 

Yapılan deneysel çalışmada aşağıda maddeler halinde verilen sonuçlara ulaşılmıştır: 

 SK ile aktive edilen YFC sistemlerinde ısıl kür başlatılmadan önce numunelerin 24 saat boyunca 

prizini alması için ortamda bekletilmeleri ile daha yüksek dayanımlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir. 

 En yüksek basınç dayanımı, MgO’nun ağırlıkça %15 oranında cüruf ile yer değiştirmesi ile elde 

edilen ve 48 saat boyunca ısıl küre maruz bırakılan seride elde edilmiştir. 

 Farklı yaş ve kür koşulları altında elde edilen basınç dayanımları dikkate alındığında metakaolin 

ikamesinin basınç dayanımında düşüşe neden olduğu görülmüştür.  

 %15 MgO ikameli seri 7. günde 19,3 MPa dayanıma ulaşmış ve referans harç serisinden daha yük-

sek basınç dayanımı göstermiştir. 

 MK-AAC ve MgO-AAC’nin 3. günden 7. güne basınç dayanımı artışı dikkate alındığında, optimum 

ısıl kür süresi 24 saat olarak belirlenmiştir. 

KAYNAKÇA  

Akturk, B., Nayak, S., Das, S., Kizilkanat, A.B., (2019). Microstructure and Strength Development of 

Sodium Carbonate–Activated Blast Furnace Slags, Journal of Materials in Civil Engineering, 

31(11): 04019283.  

Ali, M.B., Rahman, S., Hossain, M.S., (2011). A review on Emission Analysis in Cement Industries. 

Renewable and Sustainable Enerv Reviews,  15 (5): 2252-2261.  

ASTM, (2008). ASTM C109-Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 

Mortars, ASTM International, Philadelphia, PA.  

Bernal, S.A., Gutierrez, R.M., Provis, J.L., (2012). Engineering and Durability Properties of Concretes 

Based on Alkali-activated Granulated Blast Furnace Slag/Metakaolin Blends, Construction and 

Building Materials, 33: 99–108. 

Bernal, S.A., Provis, J.L., Rose, V., Gutierrez, R.M., (2011). Evolution of Binder Structure in Sodium 

Silicate-activated Slag-metakaolin Blends. Cement and Concrete Composites, 33: 46–54. 

Dung N.T., Hooper T.J.N., Unluer C., (2021). Improving the Carbonation Resistance of Na2CO3-Acti-

vated Slag Mixes via the Use of Reactive MgO and Nucleation Seeding. Cement and Concrete 

Composites, 115: 103832. 

Jimenez, F., Palomo, J.G., Puertas, F., (1999). Alkali-activated Slag Mortars Mechanical Strength Be-

haviour. Cement and Concrete Research, 29: 1313-1321. 

Jin, F., Gu, K., Al-Tabbaa, A., (2015). Strength and Hydration Properties of Reactive MgO-activated 

Ground Granulated Blast Furnace Slag Paste. Cement and Concrete Composites, 57: 8–16. 

Ke, X., Bernal, S.A., Hussein, O.H., Provis, J.L., (2017). Chloride Binding and Mobility in Sodium 

Carbonate-activated Slag Pastes and Mortars. Materials and Structures 50(6):252-265. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

137 

Nasir, M., Johari, M.A.M., Maslehuddin, M., Yusuf, M.O., Al-Harthi, M.A., (2020). Influence of Heat 

Curing Period and Temperature on the Strength of Silico-manganese Fume-blast Furnace Slag-

based Alkali-activated Mortar. Construction and Building Materials, 251: 118961. 

Poloju, K.K., Srinivasu, K., (2021). Impact of GGBS and Strength Ratio on Mechanical Properties of 

Geopolymer Concrete Under Ambient Curing and Oven Curing, Materials Today: Proceedings, 

42: 962–968.  

Rajesh, D., Reddy A.N., Uppalapati, V.T., (2013). Performance of Alkali Activated Slag with Various 

Alkali Activator, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and 

Technology, 2 (2): 2319-8753. 

Zivica, V., (2007). Effects of type and Dosage of Alkaline Activator and Temperature on the Properties 

of Alkali-activated Slag Mixtures, Construction and Building Materials, 21 (7): 1463–1469. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

138 

ÇAM TALAŞI BİYOKÜTLESİ VE KÖMÜR KARIŞIMLARININ PELET YAKIT 

PRESLERİNDE PELETLENEBİLİRLİĞİ 

Büşra EYRİ1, İsmet ÇELİK2 

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye 

2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kütahya / Türkiye 

Öz: Günümüzde enerji, insan hayatının sürekliliği, mevcut yaşam standartlarının korunması ve yüksel-

tilmesi için gereken çok önemli bir ihtiyaçtır. Endüstriyel alanlardaki gelişmeler, devam etmekte olan 

değişimler ve dünya nüfusunun artışı gibi etkenler enerjiye olan talebi artırmaktadır. Enerji talebinin 

artmasıyla birlikte fosil yakıtlara olan eğilim de artmakta, bu da rezerv sorunlarına ve çevre sorunlarına 

yol açmaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynakları gelecek için büyük önem taşımakta-

dır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve biyokütle de bu mevcut 

enerji piyasasında önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Karaçam ve Kızılçam tomruklarından işlenme-

sinden elde edilen biyokütle talaşı ve Kütahya-Tunçbilek linyit kömür tozu karışımının mevcut biyo-

kütle pelet yakıt preslerinde peletlenebilirlikleri araştırılmıştır. Belirli oranlarda kömür tozu ve biyokütle 

karışımları oluşturularak peletlenmeleri incelenmiştir. Çalışmada pratikteki uygulama sonuçlarını elde 

etmek için biyokütle pelet yakıt üretiminde kullanılan düz kalıp ve çift rulolu biyokütle pelet presi kul-

lanılmıştır. Kömür karışımlı biyokütlenin preslenmesi ile pelet üretiminde oluşan sorunlar araştırılmış, 

çalışmada ideal kömür tozu ve biyokütle karışımı pelet üretimi için optimum karışım oranının belirlen-

mesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda karışımlardaki kömür oranı arttıkça kalıp deliklerinde sürtün-

menin arttığı ve presin çalışma sıcaklığının yükseldiği gözlenmiştir. Kömür ve biyokütle karışımı için 

optimum üretim, kütlece %10 oranında kömür içeren karışımda elde edilmiştir. Karışımlardaki kömür 

oranı arttıkça makine veriminin ve elde edilen peletlerin kalitesinin düştüğü gözlenmiştir. Kömür ora-

nının artışı ile peletler kırıntılı üretilmiş ve standartlar dışında olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pelet Presi, Biyokütle, Pelet Yakıt, Peletleme, Kömür 

GİRİŞ 

Günümüzde enerji, insan hayatının sürekliliği, mevcut yaşam standartlarının korunması ve yükseltilmesi 

için gereken çok önemli bir ihtiyaçtır. Endüstriyel alanlardaki gelişmeler, devam etmekte olan değişim-

ler ve dünya nüfusunun artışı gibi etkenler enerjiye olan talebi artırmaktadır. Artan enerji ihtiyacı doğ-

rultusunda erişim kolaylığı, maliyet ve yüksek enerji verimliliği gibi sebeplerden dolayı fosil yakıtlar 

enerji tüketiminde ilk sırada yer almaktadır (Statistical Review of World Energy, y.y.). Bununla birlikte, 

yenilenebilir olmamaları ve yüksek karbon salınım miktarlarının küresel ısınma üzerindeki olumsuz et-

kilerinden dolayı dünya, yoğun karbon içeren fosil yakıtlara odaklı bir sistemden, iklim değişikliğini ha-

fifletmek adına düşük karbonlu, yenilenebilir enerjiye dayanan bir sisteme geçiş yapmaktadır. 

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları, daha temiz olmalarından ve kaynak yönünden kısıtlı olma-

malarından dolayı fosil enerji kaynaklarının yerini alabilecek sistemleri içermektedir. Çevreye zarar 

vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de biyokütle enerjisidir. İklim değişikliğinden kay-

naklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-

nımı kritik öneme sahiptir. Bol miktarda fosil yakıt rezervi bulunmayan bölgelerde enerji güvenliğini 

artırma, sıvı taşıma yakıtları arzını artırma ve verilen enerji birimi başına atmosfere net karbon emisyon-

larını azaltma konusunda gerçek bir potansiyele sahiptirler (Field vd., 2008). 
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Biyokütle; fosil olmayan, enerji içeren karbon formları olarak tanımlanır ve tüm kara veya su bazlı bitki 

örtüsünü, belediye katı atıkları veya biyokatıları, ormancılık ve tarımsal kalıntıları ve bazı endüstriyel 

atıkları içerir (Telles vd., 2019). Biyokütle enerji kaynakları en umut verici, en çok duyulan ve en çok 

sübvanse edilen yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Çoğu gelişmiş ve sanayileşmiş ülke, biyo-

kütleyi daha etkin bir biçimde kullanmak için daha etkin teknolojilerin arayışını sürmektedirler. Ame-

rika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın çoğu ülkelerinde, artık biyokütle, enerji kaynakları arasında re-

kabet edebilen bir kaynak olarak tanınmaktadır (Shishvan, 2018). 

Tüm avantajlarının yanında biyokütle materyallerini çeşitli uygulamalar için kullanılabilir hale getirmek 

için, biyokütle malzemelerinin orijinal biçimlerinde kullanımıyla ilgili zorlukların çözülmesi gerekmek-

tedir. Yüksek nem içeriği, düzensiz şekli ve boyutları ve düşük yığın yoğunluğu nedeniyle, biyokütlenin 

işlenmesi, taşınması, depolanması ve orijinal biçiminde kullanılması çok zordur (Kaliyan & Vance Mo-

rey, 2009; Lam vd., 2012). Söz konusu problemlerin çözümlerinden birisi biyokütleye basınç uygulan-

ması yolu ile yoğunlaştırılmasıdır. Bu yöntem ile, biyokütlenin yoğunlaştırılması nakliye, işleme ve de-

polama maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Tek tip şekil ve boyutlar nedeniyle, yoğunlaştırıl-

mış ürünler standart işleme ve depolama ekipmanı kullanılarak kolayca işlenebilir ve doğrudan yanma 

veya kömürle birlikte yakma, gazlaştırma, piroliz ve diğer biyokütle bazlı dönüşümlerde kolayca kulla-

nılabilir (Kaliyan & Vance Morey, 2009). 

Bunun yanı sıra birçok kömür işletmesinde karşılaşılan en önemli problemlerden birisi tek başına yakıl-

masından yeterli verim alınamayan düşük kalori değerli kömürlerin veya taşıma, depolama gibi süreç-

lerde oluşan atık kömür tozlarının kullanımının zorluğudur. Yakıt olarak kullanılamayan atık kömür 

tozları aynı zamanda çevre kirliliğine de yol açabilmektedir. Bu problemler, kaliteli kömür ile kalitesi 

düşük kömürlerin veya kömür tozlarının birlikte yoğunlaştırılarak yakılması ile aşılabilmektedir. Bu 

şekilde, düşük kaliteli kömür tozu daha yüksek kaliteye sahip, kompakt ve stabil bir yakıta dönüştürü-

lebilir (Deniz, 2013). 

AMAÇ 

Yoğunlaştırma işlemleri peletleme, briketleme ve ekstrüzyon olmak üzere üç başlıkta incelenebilir (D, 

1931; Li & Liu, 2000). Bu çalışmada Kütahya-Tunçbilek mevkiinden alınan atık durumundaki toz kö-

mür numuneleri ile Kızılçam ve Karaçam tomruklarının kesimi sırasında oluşan atık durumundaki tala-

şın -literatürdeki laboratuvar ölçekli çalışmaların aksine- pratikteki bir çalışmada birlikte peletlenebilir-

liği araştırılmıştır. Peletleme esnasında pelet makinesinin verimi incelenmiş ve karşılaşılan problemlere 

karşı çözüm önerileri sunulmuştur. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Numuneler 

Çalışmada kullanılan linyit kömür tozları Kütahya-Tunçbilek bölgesi Kayasu mevkiinden alınmıştır. 

Alınan numunenin boyutları deneysel çalışmalar için işlem görmeden önce 5-10 mm arasında değişiklik 

göstermiştir. Kömür karakteristik bilgileri Tablo 2.1.’de verilmiştir. 
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Tablo 2.1. Kömür numunesi karakteristik bilgileri 

Test Tipi Orijinal Baz Kuru Baz 

Toplam Nem (%) 20,43  

Kül (%) 11,93 14,99 

Uçucu madde(%) 30,23 37,99 

Sabit Karbon(%) 37,41 47,02 

Üst Isıl Değeri (kCal/kg) 4985 6265 

Alt Isıl Değeri (kCal/kg) 4662 6013 

Kaynak: GLİ Laboratuvarları 

Atık kömür tozlarının işlem öncesi nem oranı %20 olarak belirlenmiştir. Bu nem oranı peletleme için 

fazla görüldüğünden sererek kurutma işlemi gerçekleştirilmiş ve nem %17’ye kadar düşürülmüştür. 

Daha iyi peletleme işlemi sağlayabilmek için literatür çalışmalarında da bahsedildiği üzere işlem gör-

meyen atık kömür tozlarının tane boyutunu 5-10 mm’den daha küçük boyutlara düşürmek amacı ile 

tozlar öğütülmüştür. Öğütme işlemi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği labora-

tuvarlarında bulunan çeneli kırıcıdan faydalanılmıştır. Öğütme işleminin ardından elde edilen kömür 

tozları 3 mm’lik elekte elenmiş ve yapılan çalışma sonucunda tane boyutları 3 mm’nin altına düşürül-

müştür (Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1. a)Çeneli kırıcıda öğütülmüş kömür tozları. b)Kurutma eleme işlemleri uygulanmış ta-

laş nem ölçümü 

Çalışmada kullanılan biyokütle Karaçam ve Kızılçam kesim atıkları olan talaşların karışımından elde 

edilmiştir. Erten ve Önal’ın yaptığı çalışma sonucu Karaçam ve Kızılçam ağaçlarının nemsiz tabana 

göre üst ısıl değerleri sırasıyla 5.266 (kCal/kg) ve 5.096 (kCal/kg) olarak bilinmektedir (aktaran Temiz 

vd., 2008). Karışımdaki Karaçam talaşlarının oranı yaklaşık %70 iken, Kızılçam talaşlarının oranı %30 

civarındadır. Deneysel çalışmaların öncesinde biyokütle nem oranı yaklaşık %31 olarak ölçülmüştür. 

Pelet kalitesini artırmak için literatürde önerilen oranların üzerinde (%30) nem oranına sahip talaşa se-

rerek kurutma işlemi uygulanmış ve nem oranı %18’in altına düşürülmüştür (Şekil 2.1). Ardından 3 

mm’lik elekten geçirilerek tane boyutlarının 3 mm’den küçük olduğu doğrulanmıştır. 

  

a) b) 
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Ekipmanlar 

Pelet yakıt presinde, biyokütle-kömür karışımı kalıp diskten tahrikli ve iki adet sıkıştırma rulosuna sahip 

sıkıştırma elemanları arasında sıkıştırılarak pelet yakıt üretilir. Rulolar hammaddeyi kalıp diskinin de-

liklerinden geçmeye zoralayarak, kalıp diskin deliklerinden geçmeye zorlarlar. Parçacıklar ile kalıbın 

duvarı arasındaki sürtünme, hammaddenin serbest akışına direnir ve bu nedenle parçacıklar, peletler 

oluşturmak için kalıbın içinde birbirlerine karşı sıkıştırılır. Diskin altında yerleştirilen bir bıçak, peletleri 

istenen uzunluklarda keser (Şekil 2.2.). Bu çalışmada KL 260 model 22 kW disk döner tahrikli iki rulolu 

pelet makinesi kullanılmıştır. Disk üzerindeki kalıp delikleri 6 mm çapına sahiptir. 

 

Şekil 2.2. Peletleme makinesi ve bölümleri 

Numunelerin nem ölçümleri için Yieryi marka TK-100W model dijital nem ölçer kullanılmıştır. 

%0-84 ölçüm aralığına, doğruluk ±5 % n, 0.1 çözünürlük değerlerine ve 460mm × 75mm × 35mm bo-

yutlarına sahiptir (Sawdust Moisture Meter, y.y.). Kömür numunelerin öğütülmesi için Kütahya Dum-

lupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği laboratuvarlarında bulunan Ünal markalı 100x100 mm çene 

giriş açıklıklı, ürün besleme boyutu: < 100 mm, ürün çıkış inceliği: 0-20 mm, kırma kapasitesi: < 150 

kg/h özelliklere sahip çeneli kırıcıdan faydalanılmıştır (Ünal, y.y.). Karışımların ağırlıklarının ölçümü 

için Techmaster marka 50 kg kapasiteli, ölçüm hassasiyeti:10 g. olan dijital el kantarı kullanılmıştır 

(Techmaster, y.y.). Ses ve titreşim ölçümleri mobil uygulamalar aracılığı ile yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Kurutma ve eleme işlemlerine tabi tutulan kömür tozu ve biyokütle, peletlenmek üzere içeriğinde sıra-

sıyla ağırlıkça %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında kömür tozu bulunduran 15’er kilogramlık karı-

şımlar hazırlanmıştır. Daha doğru sonuçlar elde edilebilmesi adına karışımların homojen olmasına dik-

kat edilmiştir. Karışımlar sırasıyla B90C10, B80C20, 

B70C30, B60C40, B50C50 şeklinde adlandırılmıştır. Elde edilen karışımların nem oranları ölçülmüş ve 

%20’nin altında olması sağlanmıştır (Şekil 3.1.). 
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Şekil 3.1. Biyokütle ve kömür tozu karışımları. a)%100 Biyokütle b)B90C10 c)B80C20 

d)B70C30 e)B60C40 f)B50C50 

Karışımlar %100 biyokütleden başlanarak sırasıyla peletlenmiş ve peletleme aşamalarında ses, titreşim, 

debi kayıt altına alınmıştır. Yapılan deneylerde ses ve titreşim ölçümleri tüm deney aşamalarında aynı 

konumdan yapılmıştır. Makinenin üretim debisi, makine belirli bir çalışma rejimine ulaştıktan sonra 

birer dakikalık olarak ayrı ayrı üç kez ölçülmüş ve ortalamaları alınarak bulunmuştur. Üretim aşama-

sında makinenin sıcaklık reaksiyonlarını elde etmek için, her bir karışım peletlenirken termal kamera 

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

%100 Biyokütlenin peletlenmesi sırasında ses ölçümü ortalama 79 dB, titreşim ise ortalama 0,3 m/s² ola-

rak belirlenmiştir. Makine debisi ise yaklaşık olarak 143 gr/dk ölçülmüştür. Makinenin optimum pelet 

üretiminin 70-110 °C sıcaklık aralığında gerçekleştiği belirlenmiştir ve makine çalışma sıcaklığı 120 °C 

üzerine çıktığı andan itibaren peletler kırıntılı biçimde çıkmaya başlamıştır (Şekil 4.1.). 

Şekil 4.1. Optimum peletlerin üretildiği termal ölçüm ve yüksek sıcaklıkta elde edilen kırıntılı 

peletler 

İkinci olarak B90C10 peletlenmiştir. Ses ölçümü ortalama 80 dB, titreşim ise ortalama 0,3 m/s² olarak 

belirlenmiştir. Dakikada üretim ise yaklaşık olarak 275 gr ölçülmüştür. Pelet makinesinin üretim esna-

sındaki termal çekimi ve üretilen peletler şekil 4.2.’de verilmiştir. Ruloların sıcaklığı bir önceki peletle-

meye göre önemli derecede artmış olsa da peletler standartlar dahilinde elde edilmiştir. 

 

 

RULO2 sıcaklık ≈45 °C 
RULO1 sıcaklık ≈45 °C 

DİSK maksimum sıcaklık 107,6°C 
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Şekil 4.2. B90C10 Karışım peletleme termal ölçümü ve elde edilen peletler 

Ardından B80C20 karışımı peletlenmiştir. Deneyin bu aşamasında ilk denemede disk üzerindeki pelet 

çıkış deliklerinin tıkandığı ve çalışma sıcaklığında ciddi bir artış gözlenmiştir (Şekil 4.3.). Rulolar üze-

rindeki sıcaklık 100°C’lere, disk üzeri sıcaklık ise 150°C’lere kadar çıkmıştır. İkinci denemede devir 

sayısı düşürülmüş ve düzenli rejimde üretim başladığı andan itibaren ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ses 

ölçümü ortalama 81 dB, titreşim ise ortalama 0,4 m/s² olarak belirlenmiştir. Debisi ise yaklaşık 150 gr 

olarak ölçülmüştür. Düzenli rejimde üretim elde edilse bile B80C20 karışımında peletler standartlar da-

hilinde değil kırıntılı bir şekilde üretilmiştir (Şekil 4.3.). 

 

Şekil 4.3. a)Yüksek devirde çalışan pelet makinesinin termal çekimi. b)Düşük devirde gerçekleş-

tirilen üretim termal çekimi. c)Elde edilen peletler 

Daha sonra B70C30 karışımı peletlenmeye çalışılmıştır fakat B80C30 karışımı hammadde besleme hu-

nisinden yavaş yavaş eklenmeye başlandıktan kısa bir süre sonra delikler tıkanmıştır ve sıcaklık çok yük-

sek seviyelere tırmanmıştır (Şekil 4.4). Birkaç kez denense de her seferinde tıkanma olduğu için pelet-

leme gerçekleştirilememiştir. 

Şekil 4.4. B70C30 Karışımının peletlenmesi esnasında yapılan termal çekim 

  

DİSK maksimum sıcaklık 118,6°C 

 

RULO2 sıcaklık ≈69 °C 

DİSK maksimum sıcaklık 150,3°C 

RULO1 sıcaklık ≈89 °C RULO1 sıcaklık ≈65 °C 

RULO2 sıcaklık ≈68 °C 

RULO2 sıcaklık ≈101 °C 
DİSK maksimum sıcaklık 135°C 

a) b) c) 

RULO1 sıcaklık ≈107 °C RULO2 sıcaklık ≈133 °C 

DİSK maksimum sıcaklık 150°C 
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SONUÇ DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda, karışımların içeriğinde bulunan kömür tozu oranı-

nın artmasıyla birlikte pelet makinesinde aşırı sıcaklık gözlenmiştir. Buna paralel olarak az miktarda 

titreşim ve ses artışı da elde edilen veriler arasındadır. 

Karışımdaki kömür tozu oranının doğrudan makineden elde edilen verimde etkili olduğu bulunmuştur. 

Biyokütle pelet yakıtı üreten bir preste, optimum üretim B90C10 (%90 biyokütle, %10 Kömür) karışı-

mında elde edilirken bu karışımın üretimi esnasında diğer karışımlara göre daha az olsa da makinede 

sıcaklık artışı gözlenmiştir. 

B80C20 karışımında pelet üretiminde literatürde belirtilen bazı laboratuvar ölçekli peletleme çalışmala-

rının aksine pratik çalışmada problemler yaşanmaya başlanmış, B70C30 karışımının üretimi gerçekleş-

tirilememiştir. 

Sıcaklık artışı ile kömür katkısı olmayan %100 biyokütle peletleri dahil olmak üzere peletlerin tama-

mında kırıntılı, standart dışı üretim gerçekleşmiştir. Sıcaklığın doğrudan pelet kalitesi üzerindeki etkisi 

doğrulanmıştır. 

Pelet üretimi sırasında ses, titreşim ve sıcaklık artışları döner diskin hızı değiştirilerek kontrol edilebil-

miştir. Döner disk hızının makine verimi ve kaliteli pelet üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Pelet makinesinde çalışma esnasında ortaya çıkan sıcaklık artışının, diskin dönme hızının yanı sıra karı-

şımların biyokütle ve kömür oranları, karışımların nem içeriği veya takviye bağlayıcı ile ilgili olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Biyokütle pelet üreten bir pelet presinde, kömür karışım oranının %10 dan fazla olması kalıp deliklerinde 

sürtünme ve sıcaklığına artması nedeniyle sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle kömür oranının %10 dan 

fazla olduğu pelet yakıt üretimlerinde, pelet preslerinin sıkıştırma elemanları olan kalıp disk ve rulola-

rında tasarım iyileştirmeleri yapmak gerekmektedir. 
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Abstract: Being the main source of life for humankind, ‘water’ had different practical, cultural and 

symbolic values throughout ages. Conservation of historic water structures and interpretation of past 

hydraulic engineering and architectural technologies that had been embedded into city planning princi-

ples is one of the important missions of cultural heritage studies. Today; there are numerous historic 

water heritage sites enlisted in UNESCO World Heritage List in order to transmit and integrate their 

information values into sustainable water management systems for future studies.  Erdemli-Silifke 

coastal region, which had developed as the Olbian Territorium between Lamas (Limonlu) and Kalykad-

nos (Göksu) rivers since 3 century BC, possess rich and diverse cultural heritage context today. Supply-

ing fresh water for the settlements had been a challenging task due to draught and rainless climatic 

condition of the region. This obstacle was coped with hydraulic engineering and architectural merits. 

The purpose of this study is to display water heritage information values of hsitoric water systems in 

Erdemli-Silifke region. The paper continues with discussions on protection and management problems 

that threaten the integrity of this significant water heritage.  

Keywords: Water, Heritage, Conservation, Management, Erdemli, Silifke 

INTRODUCTION 

Recent discussions on global sustainable development goals give special emphasis on historic relation-

ships between water and heritage. Today, there are several UNESCO World Heritage Sites showing 

traditional water management systems with sophisticated solutions developed for obtaining and man-

agement of fresh water in harsh climates and geographies, traditional systems to keep water security, 

cultural and symbolic meanings assigned by local communities (url 1). Enhancement of these infor-

mation may provide important experiences for development of contemporary sustainable water man-

agement methods in architectural, engineering and planning studies.  

Obtaining reliable water for urban settings especially in drylands, was fundemental criteria while decid-

ing the location of settlements and planning urban layouts. Historic water supply systems are generally 

grouped into two as springwater transmitting systems and rainwater harvesting methods according to 

obtain and management of water resources. Water harvesting methods are classified into three groups 

according to source of water and catchment techniques as “groundwater harvesting, roof harvesting and 

floodwater harvesting” techniques (Yannopoulos et all;2016:1022). Since amount of water capacity ob-

tained by rainwater harvesting methods were limited, water supply systems, which provided spring wa-

ter from a distant location through canals and pipes to the storage structure, were developed. Being 

important historic waterworks of Anatolia, Roman water systems integrated engineering techniques with 

sophisticated hydraulic principles. Moreover, there were detailed management systems to keep sanitary 

conditions of the freshwater as well as social and economic management of water among the inhabitants. 

Components of historic waterways are classified by Douet as collection, storage, distribution and treat-

ment of natural water. Collection and storage phases mainly include structures of cistern, dam, qanat, 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

147 

reservoirs, outlet works, regulating towers; distribution phase include aqueducts, cisterns public water 

distribution points such as well, fountains or springs; treatment phase include filter beds to purify water 

(Douet, 2018:22; Gülmez ve Aysel,2008). These water works have required comprehensive planning of 

hydraulic principles since the water must be transmitted long distance from its spring source to the col-

lection reservoir passing through difficult topographical conditions such as hills and valleys. There were 

two primary hydraulic principles: hydraulic principle based on movement of water by gravity force 

using slope of topography or to give increase and impulse in water speed by increasing water pressure 

by letting water to fall from higher point to a lower section of the valley so that it gained energy due to 

water pressure. With the energy it gained, the water could rise from lower levels to higher sections across 

the valley. This hydraulic rule is called as back-siphonage system.  

Another important criteria during conveyance of water has been sanitation and cleaning of water. The 

silted material brought by water must be purified out of it. In order to achieve this, small pits with were 

regularly carved in the basement of galleries with control shafts. Those pits provided sedimantation of 

ingredients, while control shafts provided entrance into the tunnels to clean sedimented materials. Sim-

ilarly, when the water reached to the city, it is collected in a reservoir, where water was rested so as to 

get rid of its sediments before it was distributed within the city. These water reservoirs or multi-com-

partment collection tanks were called as castellum,castellum dividiculum (Kretzscmer, 2010:75). In 

some examples, the water was directed to water towers located in higher points and distributed to the 

city afterwards. Waterpipes in castellums were located in different levels according to distribution des-

tinations as described by Vitruvius (1960:180). First destination was public fountains located in the 

streets so that the citizens could have direct access to drinkable water. Thus, outlet of waterpipe which 

leaded to public fountains were located in the highest section of the reservoir. The second pipeline was 

directed to other public buildings such as Nymepaheums, baths and theaters. The third pipeline was for 

domestic buildings and private buildings located in the bottom of the reservoir. By this; when the water 

level in the reservoir descends (because of seasonal changes or other reasons) the first group who would 

be eliminated from water distribution service was private owners while public fountains would be the 

last in losing water supply, since their water outlet were located at the highest (Kretzscmer, 2010:7).  

PURPOSE of the STUDY 

Erdemli-Silifke coastal region, which had developed as the Olbian Territorium between Lamas 

(Limonlu) and Kalykadnos (Göksu) rivers since 3 century BC, possess rich and diverse context of ar-

chaeological settings defining wide cultural heritage context today. Draught and rainless climatic con-

dition of the region was coped with hydraulic engineering and architectural merits. Historic water struc-

tures of the region possess significant information related to obtain, conduit, control, sanitation and dis-

tribution of fresh water. The purpose of this study is to evaluate water heritage values in ancient Olba 

Region focusing on conservation and management problems of this significant cultural heritage; and 

principles to achieve integrity of these edifices are presented.  

CONTENT  

There are three important historic waterwork systems in Erdemli-Silifke towns. Like principles men-

tioned by Vitruvius (1960:242, 244), water systems of Olba Territorium were planned carefully to con-

vey water from springs along the Lamas River to cities of Olba-Diocasaeria, Olba, Korykos. Among 

these three waterworks of the region; Lamas-Korykos waterwork is the longest conveyance system 
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providing fresh water to coastal settlements of Akkale, Elauissa-Sebaste and Korykos. This waterwork 

is also significant with its total number of aquaducts which provide span of water through the valleys 

along the coastline. The total length of the waterwork is approxiamtely 30 km, where most part is 

transmitted along the coastline between Limonlu and Kızkalesi towns. Erdemli district is one of the 

intense coastal tourism locations of Mersin Province. Therefore, this phase is the most endangered 

section of the historic waterworks in the region since there are severe coastal development and 

urbanization pressures. Within the light of this framework, the paper focuses on analysis of water 

heritage signficance as well as conservation and management problems of Lamas-Korykos historic 

waterwork system.  

METHODOLOGY 

Initial studies related to historic waterworks of Olba region have been conducted by hydraulic surveys 

carried out Ünal Öziş and Mehmet Bildirici (Bildirici, 2009; Bildirici, 2002). Their works portrayed 

significance of the historic waterworks in the region among other historic water structures in Anatolian 

cultures. Similarly, initial archaeological surveys related to historical development, construction 

techniques and typological components related to these three waterworks have been surveyed and 

published by Fikret Özbay (Özbay 1998a, Özbay 1998b, Özbay 2001). Meanwhile, local archaeological 

surveys and excavation campaigns carried out in ancient cities of Elauissa-Sebaste, Olba, Akkale and 

Korykos by different expert teams for the past two decades and revealed detailed information on 

different locations of these historic waterworks. The comprehensive analysis on conservation problems 

of archaeological edifices and proposals related to integrated planning and management of Olba region 

have been carried out by Naycı as a doctoral dissertetion research in the region (Naycı, 2010). Within 

the light of this literature background, this study starts with literature research related to past hydraulic 

and archaeological surveys conducted in the region. Secondly, site surveys along the Lamas-Korykos 

historic waterwork are conducted in order to understand present situation and conservation conditions 

of these historic structures. These surveys have been carried out under the implementation project for 

“Development of Culture Routes and Rural Tourism Focuses in Ancient Olba Region” supported by 

Mersin University, Erdemli Chamber of Commerce and Trade and Çukurova Regional Agency with 

project number  TR62-18-TG-0020. Infoemation related to architectural edifices, designation status, 

accessability and physical condition of the building, planning and development activities carried out 

around the area are documented during site surveys.  

EVALUATIONS 

Historic Water Systems of the Region  

Olba- Diocaesareia waterwork conveys water from Aksıfat spring in the Lamas River, through rock-cut 

galleries, surface channels, underground tunnels (specus) until the ancient settlement of Diocaesareia 

passing over 32 km.. Water is transmitted by natural gravity force using slope of the terrain (Özbay, 

1998b:122). The second system -Olba (Uğuralanı) waterwork- transmits water from Kızılgeçit spring 

located in the higher sections of Lamas Valley through rock-cut galleries built in facade of Lamas River; 

rock-cut channels and stone channels; rock-cut underground tunnels, masonry and vaulted underground 

tunnels (specus); and finally terracota and lead pipes which are generally used in the city networks to 

distribute water among building units (Özbay, 1998:31). In these two systems, when the waterwork 
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reaches into the city, it has been distributed towards public buildings such as city cistern, Nympheums 

(monumental fountain) and public baths (Erten and Özyıldırım, 2007:56).  

 

Figure 2. Lamas Valley (2019) 

Figure 3. Historic waterworks in Erdemli-Silifke region (developed from Öziş by the author) 

Lamas-Korykos waterwork is the longest conveyance system in the region and there are some 

differences when compared to previous two systems. The aquaducts of this waterwork makes it 

remarkable when compared to other two systems of the region. The water spring is located at 100 m 

height of the Lamas Valley. In the valley basin, there are also remains of an arch(?) and rectangular 

shaped stone hollows, while the spring water is transmitted through the galleries located in higher 

sections of valley facade. This needs further questions to be asked, whether it is related with flood water 

harvesting system for irrigation purpose. Water has been transmitted through galeries carved into the 

western façade of the valley through the Kayacı location. The conduit system continues through surface 

channels along the coastal plains passing valleys with the help of aquaducts (Bildirici, 2009). The water 

passes through seven aqueducts located in Limonlu, Turtar, Kumkuyu, Yemişkumu and Ayaş towns.  

 

Figure 4-5.  Important aqueducts of Lamas-Korykos water system (2019) 
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First settlement obtaining water from the system is Akkale, which was developed as a port facility with 

harbor bath, accommodation facility (inn) and public cistern, (Aydınoğlu and Mörel, 2017). There is 

very large water reservoir which is semi-buried into the ground and supported by rocky terrain. Size and 

height of the cistern is one of the biggest examples in the region. Stone channel route bringing water 

from the Lamas-Korykos waterwork towards Akkale can be seen in the vicinities of the archaeological 

site. When the water reaches to the city, it is connected to a double-chambered cistern before it is directed 

to the main reservoir. This cistern must have worked like a castellum, for precipitation of water from 

sediments before it is transferred to the main water reservoir. The western wall of the cistern supports 

the stone paved street of the city, where two street fountains and harbor bath are located (Aydınoğlu and 

Mörel, 2017). This street has also been used for water distribution throughout the city. There are three 

holes located on the interior walls of cistern. Each water outlet should have been used for distribution 

of water to public fountain, bath and harbor as stated by Vitruvius. The second settlement, which takes 

water from the waterwork is Elauissa-Sebaste. When the water reaches the city, it is collected in the 

public cistern -water reservoir-, which is used to distribute water to important public buildings such as 

bath. This cistern is one of the well preserved public examples of the region. Its superstructure was 

supported by cut-stone arcades. The rock-cut water channel which brings water to the cistern passes 

under through the cavea of the theatre. Schneider states that (Schneider,2008) such intervention shows 

intense use of public buildings which were constructed or altered in different periods. After Elauissa-

Sebaste, the water system continues to Korykos through an aqua-duct located at the Pasa deresi Valley 

and stone channels that direct water to the public cistern of Korykos located in the coastal area (Özbay, 

2001:158; Durugönül, et all, 2008:86). As an important coastal port town; ancient settlement of Korykos 

was supported by the fresh water brought from Lamas valley although there were also large-scale 

rainwater cisterns located in different parts of the city.  

Water Heritage Significance of Olba Waterworks  

Historic waterworks located in Erdemli and Silifke towns constitute significant water heritage examples 

today. Ancient settlers of the region were aware of the potentials and limits of their natural environment 

while improving their settlements as Vitruvius stated through his masterpiece Ten Books on Architec-

ture. While planning their waterworks, they considered all conditions and advantages of the topography. 

‘Water’ has been one of the obstacles of the region, so they have developed diverse and variable water 

structures to overcome dry climate. There is high number of ancient water structures (mainly cisterns) 

which based on water harvesting principles. The three waterworks constitute around 80 km of water 

routes showing integration of hydraulic principles with perfect combination of engineering skills and 

stone workmanship. The limestone morphology of the region provided construction of rock-cut struc-

tures -galleries, tunnels, cisterns and channels- while its crackles geological structure provided storage 

of water without leaking to the ground. By using topographical conditions of the terrain, they created 

necessary slope for leveling of water and manage to conduit water through large distances. In order to 

pass over valleys, they built aqueducts. When the water reached to cities, they were collected in water 

reservoirs to distribute water to main public buildings (nympheum, baths, etc).  
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Table 1. Water supply, conveyance, storage & distribution in historic waterworks of Olba  

Water-

works 

Source & 

Supply of 

water 

Route & Convey-

ance 

Storage Distribution 

E.Sebaste/ 

Korykos 

Lamas Val-

ley; natural 

gravity 

Galleries across 

Lamas Valley 

“U” shaped chan-

nels in flat plain 

Aquaducts across 

valleys 

Akkale:Public Cis-

tern 

Elauissa: Public Cis-

tern 

Korykos: Public Cis-

tern 

 

Akkale: Street Fountain, 

harbor, Bath  

Elauissa Sebaste: Public 

cistern, public baths 

Korykos: Castle and 

public buildings? 

Olba-Dio-

casareia 

Lamas Val-

ley natural 

gravity 

Galeries,  

Tunnel (specus) 

“U” shaped chan-

nels 

Control Shafts 

Public Cistern Nympheauem 

Olba 

Uğuralanı 

Lamas Val-

ley natural 

gravity 

Galeries,  

“U” shaped chan-

nels 

Aquaducts 

Public Cistern Nympheauem, Bath 

Conservation and Management Problems  

Based on the surveys carried out for Lamas-Korykos watersystems; conservation and management prob-

lems that threatens the integrity of these important historic waterworks can be classified as in the fol-

lowing: 

- Lack of Comprehensive Research and Documentation Studies: As stated in the methodology section 

of this paper; there are number of surveys which were conducted up to day by different teams focusing 

on either hydraulic, historical or archaeological properties of this significant water heritage resources. 

However, these researches provide fragmented information. There must be comprehensive and multi-

disciplinary experts’ review in order to understand engineering principles, water management capacity, 

economic potentials and social rules for the control and management of these systems. By such inte-

grated approaches, integration of these valuable information and experience into sustainable water man-

agement of the region can be achieved. Besides, development pressures due to coastal tourism and ur-

banization activities are very risky in the region; so digital documentation and geographic information 

systems must be used for maintenance and monitoring works.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

152 

- Lack of Conservation and Restoration Works: Since there haven’t been comprehensive documentation 

and conservation studies yet, the architectural and structural integrity of the historic watersystem are 

severely endangered. Structural deformations and material degradations due to atmospheric conditions 

and microvegetation characteristics of the region can be seen. Aqueducts, which are remarkable archi-

tectural monuments of this water route, are in severe danger losing structural safety. Landslides and 

surface floods in valley basins should be monitored and comprehensive conservation works should be 

implemented to restore these structures against further decays. 

  - Problems related to Fragmented Registration Zones: In addition to lack of inventory and documen-

tation studies, existing registration boundaries of historic waterways aren’t sufficient enough to keep its 

architectural integrity. Only Uzuncaburç water system was registered continuously from spring source 

until target destination. The designation zones along Lamas-Korykos waterways are fragmented due to 

development zones and private ownerships. This cause loss of tangible traces in unregistered areas. 

Moreover, interpretation of the whole system by public becomes difficult since they observe only aque-

ducts as individual archaeological monument rather than an unified historic waterway.      

- Limited Buffer Zones: The registration status with I. degree Archaeological Sites ban all types of phys-

ical activities within the designation areas. However, buffer zones which limit and control activities 

around the registered areas as important as main cores. Since, buffer zones for historic waterways were 

given 5-10 m., they aren’t enough for safeguarding architectural integrity and unified interpretation 

studies.  

- Private ownerships and Anthropogenic activities: Since the historic waterways constitute long and 

continuous routes, they pass through private ownerships especially the agricultural lands. There are both 

positive and negative impacts. The owners who control and monitor their agricultural lands also provide 

safeguarding of archaeological monuments against illicit excavations. On the other hand, since there 

aren’t any physical protection boundaries, the physical evidences can be degraded during agricultural 

activities of local farmers (figure 6).         

 

    

Figure 6. Private ownerships and agricultural lands around aqueduct in Tırtar 

Figure 7. High-rise apartment blocks next to aqueduct in Yemişkumu 
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- Coastal Development and Urbanization Pressures: Most of historic waterway pass through new de-

velopment areas especially between Limonlu and Kızkalesi towns. Surveys related to conservation and 

development plans prepared by municipalities show that 5-6 storey apartment building blocks can be 

officially constructed next to monumental aqueduct in Tırtar town. Such threats stem from lack of buffer 

zones stated above section. This also provides accessibility to observe these important monuments How-

ever, physical and intellectual accessibility to the tangible edifices of historic waterways should be 

achieved to increase awareness and public promotion for their sustainable conservation (figure 7).      
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Abstract: Today, in the medical field, ultrasound is frequently used for both diagnostic and therapeutic 

purposes. Ultrasound waves are generated with the help of a transducer that can both emit high frequ-

ency sound waves and detect reflected echoes of them. In this way, by applying a gel that prevents the 

formation of air gaps between the transducer and the dermis, ultrasound enables the imaging of internal 

organs, the detection of a specific target, the ablation or disintegration of a tissue or a specific target. 

Thus, ultrasound imaging is a non-invasively method that is generally considered safe since it does not 

produce ionizing radiation. However, the requirement to move the transducer over the dermis, ie contact, 

can be a disadvantage of ultrasound imaging for some situations. In these cases, optical imaging, where 

light is used for imaging in medical applications, can be used alternatively. In optical imaging, non-

ionizing radiation including visible, ultraviolet and infrared light is used. In this way, the patient's expo-

sure to harmful radiation can be significantly reduced, and it can be used in the diagnosis and treatment 

of the disease. However, the major disadvantage of optical imaging can be its high cost. In this study, 

lateral shearing digital holographic microscopy (LSDHM) method is used for both providing a nondest-

ructive, full-field and high-resolution imaging and reducing the cost which is the major disadvantage in 

optical medical imaging. In this context, it has been shown that optical medical imaging can be perfor-

med with low cost and less components with an exemplary imaging application. 

Keywords: Medical Imaging, Ultrasound, Optic, Lateral Shearing Digital Holographic Microscopy, 

Image Formation 

INTRODUCTION 

Medical imaging is used to aid diagnosis and treatment by obtaining images of various parts of the 

human body. There have been various medical imaging techniques such as radiography, magnetic reso-

nance imaging (MRI), tomography, ultrasound, photoacoustic imaging, optical imaging and etc. (Jafari 

et al., 2018). Today, medical ultrasound with a frequency between 2 and 40 MHz is a frequently used 

clinical imaging method due to its low cost, non-radiation and easy application. Medical ultrasound can 

be used for both diagnostic and therapeutic applications. Since the tissues and organs in the human body 

have different properties such as elasticity, density, etc., the value of the speed of sound varies in each 

region of the human body. The sound velocity in the brain tissue is 1530 ms-1 wheras it is about 1568 

ms-1 in the muscles and 3600 ms-1 in the bones (Bonnet et al., 2019). In addition, sound waves are 

reflected while propagating in the human body due to the different regions and borders. For example, 

they are reflected and partially transmitted at the boundaries between organs and fluids or other tissues. 

While using ultrasound imaging for diagnosing, an ultrasound transducer is used to convert mechanical 

energy into electrical energy and vice versa.  In ultrasound imaging, ultrasound waves are directed to 

the body by pressing the transducer against the dermis and in order to reduce the air gaps between the 

transducer and the skin and to fill the gap, any type of gel is applied to the dermis. 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

156 

While the waves propagate throughout the body, the sound echoes due to reflection and scattering caused 

by body fluids and tissues are collected by the transducer. Depending on the strength and nature of these 

sound echoes gathered by the transducer, user viewable 1-dimensional (1-D), 2-dimensional (2-D) or 3-

dimensional (3-D) images can be created (Hermawati and Sugiono, 2017). In addition to this, ultrasound 

imaging is frequently used for diagnosis and treatment in many applications today, since it does not 

require injection or needle in most cases, is mostly painless, provides fast images, and does not have 

radiation. However, ultrasound imaging may have two disadvantages. One of them is that ultrasound 

waves can cause minor damage to the body due to the cavitation which occurs in the low pressures and 

falls down in the high pressures. But despite this, medical ultrasound can be regarded as one of the least 

harmful imaging techniques that have opportunity to use present day and is used even if there is a preg-

nancy. The other one is that ultrasound imaging requires contact, that is, the transducer needs to be 

moved in the skin to create the image. Therefore, optical imaging can be an alternative to ultrasound 

imaging.  

In optical imaging for medicine, light is used for imaging. Although optical devices to be used according 

to the type of examination performed by physicians vary greatly, optics have an important role in medi-

cal imaging. It can be used in pathology, microscopic surgery, some types of eye testing/treatment sys-

tems, laparoscopy, colonoscopy, endoscopy, deep tissue imaging, etc due to providing appropriate spa-

tial resolution (He et al., 2021). The most important reason why optical imaging is used more limitedly 

than ultrasound imaging is the high cost of optical devices and systems. Most components of each optical 

system have to be designed specifically for the device, which increases the design cost of optical sys-

tems. However, the cost can be reduced while increasing the modularity of the design by using digital 

holography. 

In recent years, by using digital holographic microscopy (DHM) methods, the cost of medical imaging 

with digital holographic devices has been reduced, while non-destructive, full-field and high resolution 

are achieved. The quantitative phase and amplitude information of biological specimens are recorded 

with these methods. Hence, very small transparent objects and biological microorganisms are visualized 

from various depths and viewed with high resolution (Di et al., 2016). To encode the phase and ampli-

tude image, coherent light is combined with reference and object waves. Then the interference pattern 

(hologram) is occured. The information about specimen is extracted by using numerical processing tech-

niques (Anand and Leitgeb, 2012). There are various optical configurations to form the digital holog-

raphic microscopy. They use the superposition of the object beam and background reference beams that 

travel on two arms as bases. Mach-Zehnder and Michelson interferometers are the examples of two-

beam setup. Although two beams pass through the separate arms in these methods, the stability of the 

system is disrupted due to having mechanical vibrations and minor disturbances (Anand et al., 2017; 

Vora et al. 2017). 

On the other hand, the in-line holography setup that increases the stability and has less expensive com-

ponents, can be used for medical imaging. The phase can be retrieval with eliminating the defocus aber-

ration in LSDHM, which has self referencing configuration (Devinder  et al., 2019 ).  

In this paper, an imaging  application has been performed to visualize the veins in the created phantom 

by using LSDHM and it is shown that optical medical imaging is also non-invasive and can be performed 

with low cost and less components. The paper is organized as follows: the procedure of image formation 
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for ultrasound systems is described in the Image Formation In Ultrasound Imaging Systems section. 

Image Formation In Optical Systems section is designated for the optical imaging systems by using 

optical holography. Experimental results are presented in An Application Of Image Formation By Using 

Optical Holography section and Results and Discussion section accomplishes this paper. 

IMAGE FORMATION ın ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS 

In ultrasound imaging systems, the image acquisition is based on the generation and the detection of 

ultrasonic waves by means of the piezoelectric effect of the transducer. This effect is provided by a 

piezoelectric material in the transducer which is generally barium titanate (BaTiO3) or lead zirconium 

titanate (PZT) (Qian et al., 2020). The electrical energy is converted to the mechanical energy or vice 

versa in these materials. By using the contraction and streching in piezoelectric material due to the elect-

rical fields, ultrasound waves are generated. In ultrasound imaging, axial and lateral resolutions are used. 

Axial resolution depends on the frequency of sound wave and the better axial resolution provides the 

transducer to distinguish the shorter ranges between the structures. On the other hand, the structures 

which are located in the same lateral range to the transducer can be distinguished by using lateral reso-

lution and it also depends on the frequency and accordingly wavelength of the ultrasound. The use of 

ultrasound enables to acquire 1-D signals or images and also 2-D or 3-D images. It can be obtained by 

using different imaging modes such as A, B or M modes in ultrasound (Ward  et al., 1997).  

A-mode which is the amplitude mode displays the magnitude of the reflected ultrasound wave (Szabo, 

2014). The disadvantage of this imaging mode is to acquire the information only in the sonic ray direc-

tion means that only one single line in the body. 

B-mode images are generated with the combination of A-mode scans and intensity. This is the com-

monly used mode for ultrasound imaging (Sassaroli et al., 2017). In this mode, since the visuals of the 

inter body are acquired as bidimensionally, in order to obtain samples on 2-D or 3-D planes, mechanical 

or electronic scanners in linear or phased arrays are used. In the case of mechanical scanners, a cross 

section of the human body is displayed as a circle segment and the echo intensity of this segment is 

converted to a gray scale. The image matrix is formed by combining the obtained gray scales and a B-

mode image is obtained. Electronic scanners consist of transducers whose number and diameter can 

range from 60 to 100 and 0.5 mm to 1 mm, respectively and these ones are designated in a linear or 

curved array (Nikolov and Jensen, 2002). For scanning, one group of transducers is activated at the same 

time and then all group items are shifted. The difference of electronic scanners which have a phase array 

structure is that each transducer is reached with a separate adjustable delay for both sending and recei-

ving. 

M-mode is the motion mode. In this mode, the transducer emits ultrasonic pulses without any moving, 

and an A or a B mode scan is gathered every time. In this way, time-dependent measurement for organ 

motion according to the probe can be obtained. It can be useful in applications such as examining the 

movement of the heart wall that is myocardium (Li and Min, 2020). 

IMAGE FORMATION ın OPTICAL SYSTEMS 

Figure 1 presents the configuration of two-beam path DHM grounded on a Mach-Zehnder interferometer 

(MZI). In MZI, He-Ne laser that has 632nm wavelegth and 10mW output power can be used as a beam 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/bidimensionally
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source. Three-axis spatial filter, lens and beam splitter are used for filtering the beam spatially, expan-

ding the beam and splitting the beam into two path, respectively. The splitting beam constitutes the 

reference and objects arms. After the reference and object beams are directed to the mirrors that located 

at approximately 45°, these beams are sent to second beam splitter and imaging sensor of camera, res-

pectively. On the way of object beam, specimen is located to create the phase difference between two-

path. The combined two beams, that are object and reference beams, create an interference pattern (ho-

logram) on the imaging sensor. 

 

 

Figure 1. Configuration of mach-zehnder ınterferometry 

Figure 2 shows a single beam path self-referencing LSDHM system. This system has advantages over 

MZI systems. One of them is the decrease in the number of components used in the system. In addition, 

the stability increases since the vibrations and disturbances that may occur in any of the arms in the MZI 

system are not in the lateral cutting system. Moreover, as the bandwidth of the imaging sensor is fully 

used, finer spatial details can be captured (Devinder  et al., 2019 ). 
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Figure 2. Configuration of lateral shearing digital holographic microscopy 

In LSDHM, the filtered and collimated beam is directed. The collimated beam is reflected from the front 

and back surfaces of the shearing plate after passing through the sample (transparent objects or biologi-

cal microorganisms) and microscopic lens with 6X magnification. The plate thickness ocauses lateral 

shear and the two beams interfere in the lateral shear zone. The interference pattern (hologram) is con-

situted on imaging sensor. (Onur  et al., 2021 ). 

AN APPLICATION of IMAGE FORMATION by USING OPTICAL HOLOGRAPHY 

Digital holographic microscopy is preferred for various applications such as cancer cell detection, cha-

racterization of small lesions, disease identification and etc. in the field of medicine. There have been 

many researches related to DHM imaging in the current literature. For instance, the cancer cell morpho-

logy is examined with DHM in combination of machine learning algorithm (Lam et al., 2018). The 

cancer detection is also studied by El Schich et al. with using DHM (El-Schich et al. 2018). On the other  

hand, biological cells are visualized by Ziemczonok et al. with Mach–Zehnder digital holographic mic-

roscope (Ziemczonok et al. 2019). In addition, the phantom mimicking samples are visualized by Onur 

et al. via LSDHM system (Onur  et al., 2021). 

In this study, a sample application to image the vein has been performed in order to show that the 

LSDHM system can be an alternative to ultrasonic imaging in the cases where contact is not desired. 

The simulations are performed on Matlab 2018(b) program and we captured two different samples with 

LSDHM system. The used phantom models are created with a mixture of agar powder and distilled 

water. Transparent and thin tube type balloons, which are filled with water, are used in the generated 

mixtures. These balloons were considered to represent the human vein and vein in soft tissue-mimicking 

phantoms are obtained. These samples are recorded with LSDHM system represented in Figure 2. The 

interference patterna of these phantoms are depicted in Figure 3a and Figure 3b. The resolution of the 

camera used in the system is adjusted according to the transparency level of the phantom sample to be 

displayed. 
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(a)                                             (b) 

Figure 3. The interference pattern of vein in soft tissue-mimicking phantom samples  (a) obtai-

ned with thin and white balloon (b) obtained with thin and transparent balloon 

It can be seen from Figure 3a that although a white colored balloon is used to mimic the vein in the 

generated phantom sample, it can be detected easily. In addition, in the case of using transparent balloon 

as shown in Figure 3b, the image is obtained much clearer and vascular structure is much more prono-

unced. 

RESULTS and DISCUSSION 

In this study, a sample application has been carried out to show that digital holography can be used as 

an alternative method to ultrasound, which is frequently used in medical imaging. For this purpose, the 

LSDHM method, which minimizes the high cost problem in optical systems and provides high resolu-

tion, has been used. It has been observed that vascular structures in phantom models created using dif-

ferent types of balloons in the laboratory environment can be imaged by using the LSDHM method. 

Thus, LSDHM method enables to visualize the veins and detect the vascular structures. In addition, it 

can be used as an alternative for ultrasound imaging in some diagnosing cases since it is also non-

invasive.  In further researches, the study can be improved by imaging other phantoms that mimick 

different tissue or organ structures and LSDHM performance can be presented in more detail. 
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IN OPERANDO NONINVASIVE LITHIUM-ION BATTERY HEALTH DIAGNOSES 

UTILIZING SOUND WAVES 

Onur ERGEN 

Electrical and Electronics Engineering Faculty, Istanbul Technical University, Istanbul / Turkey  

Abstract: Lithium-ion batteries (LIBs) are considered the key energy storage technology of the 21st 

century and have revolutionized the portable electronics and e-mobility segments. However, degradation 

mechanisms of LIBs, including lithium plating, conductivity, and active material loss, are very challen-

ging to monitor for the Battery Management Systems (BMSs). Even though various non- invasive bat-

tery health diagnosis techniques are available, including impedance spectroscopy, pseudo- open circuit 

voltage, differential thermal voltammetry, incremental capacity differential voltage, etc., these methods 

have difficulty detecting early and sudden battery failures and determining the true state of health (SOH) 

at a given instant. For this reason, there is still a continued need for other non- invasive, cheap, and 

reliable monitoring methods that can provide real time SOH and degradation information to the BMSs. 

In this purpose, we developed a sound vibration-based sensing technique for monitoring the commercial 

lithium-ion battery’s SOH. The pulse vibrations are directly applied to positive and negative terminals 

and analyzed by artificial intelligence to identify degradation patterns. Thus, full operando experiments 

are able to be conducted to determine new battery health indicators for the BMSs. This proof-of-concept 

study outlines pulse-based sound vibrations and is a very effective method to achieve accurate degrada-

tion assessments along with early failure indications in LIBs. 

Keywords: Lithium ion, Batteries, Energy, Renewable Energy, Operando Diagnosis 

INTRODUCTION 

Lithium-ion batteries (LIBs) have been incorporated in to many aspects of our lives and considered the 

key energy storage technology for decades. Notably, it is the most crucial component in electric vehicles 

(EVs) and it is an extremely imperative factor to reduce CO2 emission to achieve green goals (Claeys, 

G., 2019). However, it is very challenging to elucidate active degradation pathways occurring during 

LIBs operation. Specifically, it poses a serious computational burden for battery management systems 

(BMSs) and creates an enormous safety risk along with performance degradation (Balasingam, B., 

2020). This risk is more prominent after battery aging and can have a catastrophic failure (catching fire 

or explosion). Because of this frightening possibility, every battery today makes great sacrifices on per-

formance to ensure safety and uses additional protection circuitry to ensure BMSs can shut down the cell 

when being overtaxed (Chombo, P., 2020). It should also be noted that these problems will become more 

prominent as batteries move towards fast charging, which is imperative to electric vehicle adaption. 

Hence, it is vital to accurately identify degradation modes of LIBs during operation including lithium 

plating, conductivity, and active material loss (Petzl, M., 2015). There are various battery health diagnosis 

techniques available for commercial BMSs including impedance spectroscopy, pseudo-open circuit vol-

tage, differential thermal voltammetry, incremental capacity differential voltage, etc. (Kollmeyer, P., 

2017). However, these methods have limitations detecting early and sudden battery failures and deter-

mining the true state of health (SOH) at a given instant. For this reason, there is still a significant need 

for other non-invasive, cheap, and reliable monitoring methods that can provide real time SOH and 

degradation information to the BMSs (Pastor-Fernández, C., 2019). 
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Figure 1. Schematic representation of Lithium-ion battery health diagnoses utilizing Sound 

(Vibration) waves. Vibrational instabilities and resonance patterns are collected and correlated 

with battery electrochemical measurements 

Here we demonstrate initial findings of a new method for monitoring SOH and degradation utilizing 

sound vibration-based sensing technique. The technology uses vibrational pulses from positive and ne-

gative terminals of a battery cell and analyzes the vibrational instabilities and resonance using artificial 

intelligence. With this technique, comprehensive operando experiments are able to be conducted to 

identify degradation patterns. Thus, a new battery health indicator can be integrated into BMSs. This 

proof-of-concept study outline shows that the pulse-based vibrations can also be a very effective method 

to achieve accurate degradation during operation to determine early failure indications in LIBs. 

 

Figure 2. Discharge capacity degradation versus cycle number at room temperature. Vibrational 

modes follow capacity degradation trends 
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RESULTS and DISCUSSION 

Periodic vibration patterns are taken from positive and negative electrodes of a battery cell and compen-

sated with routinely transmitted sound waves (vibration) (Fig 1.). Vibration patterns and electrochemical 

measurements are consistently synchronized and labeled over a 1-month period for 20 different com-

mercially available NMC/Graphite lithium-ion battery cells. For statical analysis and categorizing, we 

defined a set of electrochemically characterizable ageing mechanisms and degradation modes such as 

conductivity loss, active material loss, internal resistance increase, current density reduction, capacity 

degradation, etc. Even though these degradation mechanisms are very complicated and involve multiple 

layers, such as corrosion on the current collector, failure in the electronic circuitry, binder decomposition, 

by product formation at the solid electrode interface, etc., it can still be correlated with vibrational insta-

bilities and resonance. 

 

Figure 3. Charging rate, current, versus SOC is correlated with vibrational parameter estima-

tion at room temperature 

It can be clearly seen that there is a good correlation between vibrational resonance and conductivity 

loss. Because, vibrational modes in the battery cells are directly related with molecular arrangement and 

how ion transference numbers differ between operations (Fig 2). All the data collected and labeled are 

used to train artificial intelligence algorithms to recognize patterns to pinpoint true degradation mecha-

nisms. In this way, we were able to have another noninvasive prediction mechanism to analyze battery 

aging by determining SOH. Moreover, this method allows in-operando monitoring of SOH and provides 

early monitoring for thermal runaway (Fig. 3). Thermal runaway can happen anytime, even in normal 

operating conditions, and it is very difficult for conventional methods to determine. Our proof- of-con-

cept evaluation shows that when battery core temperature increases, vibrational patterns, instabilities, 

and resonance drastically alter as well. This parameter can simply be used to indicate battery cells’ risk 

of failure. To ensure the correlation, we systematically examine temperature variation and correlate with 
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vibrational modes (Fig. 4). It is clearly shown that this method can be used for BMSs to determine thermal 

runaway before it propagates to other cells. 

 

Figure 4. Charging behavior of the commercial NMC/graphite cells. Thermal runaway can be 

observed as a sharp peak. As it can be seen that vibrational excitation is also drastically altered 

during the thermal runaway. When battery charging rate increased, 1C to 2C, thermal runaway 

occurs at shorter times as expected 

CONCLUSION 

In summary, we demonstrated a new technique to identify battery state of health by utilizing a vibration- 

based sensing technique. We collected plain vibrational data from positive and negative electrodes of 

the battery cell and combined them with artificially created periodic sound vibrations. Thus, various 

vibrational instabilities and resonance patterns were collected and correlated with electrochemical me-

asurements to train artificial intelligence algorithms. Therefore, an efficient noninvasive SOH measure-

ment and diagnosis framework is demonstrated that can predict possible thermal runaway with an accu-

racy of >80% in-operando across multiple cycles. With this technique, LIBs degradation profiles can be 

easily tracked with utilizing simple vibrational patterns and   sound waves and BMSs can provide 

more accurate and reliable service to electric vehicles. 
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DESIGN OF UNIVERSAL HOME TEXTILE PRODUCTS 
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Abstract: Disabled people are an important part of Turkey’s population. In this study, to fulfill needs 

of disabled people, meetings were conducted with disabled people and their caretakers, and it was de-

termined that home textile products were not sufficient for each individual in terms of ease of use. In 

line with the deficiencies and surveys observed during the study, the aim of this study is to design home 

textile products that can be used more comfortably than existing ones, and to develop ready-to-use home 

textile products. The concept of universality was adopted to the designs by considering the needs of 

people with disabilities. In this study, the home textile products consist of 2 main groups: under sheet/qu-

ilt cover and linens set. During the production plain weave structure was used in the linens set and under 

sheet/quilt cover. 100% cotton yarn was used in the weft and warp directions during the weaving of 

these fabrics. Fabrics were produced with attention to the characteristics of human comfort, sleep quality 

and ease of use in daily life. In addition to these, the designs of bed linen, and bed under sheet product 

groups that are used in daily life were developed, produced and tested. 

Keywords: Universal Design, Home Textile Products, Linens Set Designs, Color Fastness Properties, 

Thermal Comfort Properties  

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

People who are defined as disabled have not been able to take on the functions of people with normal 

health conditions because of genetic disorders or due to traffic accidents, work accidents and illnesses. 

It is sometimes possible for these people to overcome shortcomings (physical, emotional etc.) with use 

of some auxiliary materials, systems and devices. In addition, as a natural consequence of the prolonged 

human life, individuals may experience long period of aging, thus their performance and abilities 

change.  

Home textiles products are created by considering the needs of disabled, elderly and children in their 

home lives. Universal home textile products prevent the difficulties of the home environment of indivi-

duals with disabilities, on the other hand aims to facilitate the lives of all individuals. While designing 

universal home textile products, it is essential to achieve functional, convenient, easy to maintain, easy 

to use, easy to wash and aesthetic products.  

There a great deal of home textile products for people with standard body dimensions. However, there 

are very few choices for people dealing with cerebral palsy, muscle diseases, wheelchair users, etc. 

Home textiles such as bed sheets, blankets, pillow covers, etc. cannot fulfill the needs of disabled people 

who cannot move easily. Some of the home textile products that may also satisfy the needs of disabled 

people includes weighted blankets [1], bed textiles [2], decorative textiles [2], etc. Functional home 

textile products for disabled people are substantial need in the market and also a social need. In this 

study, the aim is either to design and upgrade current products for special needs.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

169 

PURPOSE 

In this research, the aim is designing home textile products that will make the life of disabled people 

easier within the view of universal design. For this reason, basic problems were identified by inter-

viewing with people with various disabilities. In order to make their life easier, as a result of the inter-

views conducted at Spastic Children’s Foundation of Turkey and Metin Sabancı Special Education 

Schools, the target group was determined as the people with disabilities and the caretakers of the disab-

led people.  

SCOPE 

The project included two different products which are under sheet/quilt cover and linens set. Purpose of 

this project is to ensure the hygiene and thermal comfort for the individual disabled people, relatives of 

the disabled people and any needed people.  

In the linen set group, different creative designs in linen set provided the variable disabled people to 

solve some of their problems. Pads were added to sheets, quilts and pillows with a comfortable design.  

In order to solve matching for especially people with visual impairment, embossed lines were added to 

each corner of the sheets, quilts and pillows. 

MATERIALS AND METHOD 

2.1. Materials 

In our experimental studies, 2 types of fabrics were manufactured for the design of under sheet (quilt 

cover) and bed linens.  

Table 1.  Materials used in the study 

Fabric Parameters/ Fabric Type  Linens Set  Quilt/Under Sheet  

Fabric Content  Cotton Cotton 

Fabric Weave  Plain We-

ave 

Plain Weave 

Basis Weight ( Washed)  123.3 g/m2 263 g/m2 

 

2.2. Methods  

Thermal conductivity, thermal absorption and thermal diffusion measurements were conducted with 

Alambeta device according to the standard of ISO 11092. Relative water vapor permeability of samples 

in along with water vapor resistance were measured with Permetest device according to the standard of 

ISO 11092. The color fastness against perspiration and water test were conducted in accordance with 

TS EN ISO 105 E04 and TS EN ISO 105 E01 standards. Washing and rubbing fastness tests were per-

formed as stated in TS EN ISO 105 C06 and TS EN ISO 105 X12 standards. Change in color of dyed 

samples (fading) were evaluated with related gray scale under the light box, D65 artificial day light. The 

abrasion properties of fabrics were determined according to TS EN ISO 12947-2.  
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FINDINGS 

In terms of designs, for the color usage, contrast colors were available for disabled people. For example; 

red and white; purple-yellow; purple-white; black and white etc. For each pattern, these colors could be 

used in a variety of ways. 

For patterns in designs; square patterns; checkers patterns; thick fine lines etc. were used. There might 

be difference in handle in the head (top) of the pillow, sheet and quilt. (15-20 cm can be made) for 

placing under sheet material. Some of the example designs are shown in Figure 1. 

 

 

a. Simulations and created patterns of linens set 

 

 

b. Simulations of under sheet groups 

Figure 1. a. Simulations and created patterns of linens set b. Simulations of under sheet groups 

For the linens set, the results of only black/white pattern will be discussed in the findings section. The 

under sheet fabric was selected as bleached white fabric. 

The thermal conductivity, thermal diffusion, thermal absorption test results are shown in Table 2. As 

can be seen, the linens set fabric had lower thermal conductivity, diffusion and absorption compared to 
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under sheet fabric. Similarly, the linens set fabric had lower water vapor resistance, which means that it 

has higher water vapor permeability, compared to under sheet fabric.  

Table 2. Thermal properties and water vapor resistance and water vapor permeability of fabrics 

  Thermal 

conductivity 

(mW/m.K) 

Thermal 

diffusion  

(𝒎𝒎𝟐) 

Thermal ab-

sorption 

(W.𝒔𝟏/𝟐/𝒎𝟐) 

Water Vapor 

Resistance 

(RET value) 

(Pa.𝐦𝟐.𝐖−𝟏) 

Relative 

Water Vapor 

Permeability 

(%) 

Linens set, circled black 

– white 

 43  0.595  83.33 1.7 79.33 

Under sheet / quilt cover   56.33  1.67  106.1 6.13 51.8 

The color fastness properties of linens set fabrics to perspiration, water, washing and rubbing in terms 

of change in color are shown in Table 3.  For all fastness properties tested, fabrics showed very high 

fastness properties (4-5 out of 5) which means there is no fading against perspiration, water, washing 

and rubbing. 

Table 3. Color fastness properties of linens set 

Fastness Properties Linens Set 

Color Fastness to Perspiration (Acid & Alkali) 4/5 

Color Fastness to Water  4/5 

Color Fastness to Washing  4/5 

Color Fastness to Rubbing (Dry & Wet) 4/5 

Both linens set and under sheet/quilt cover samples did not show any abrasion when tested against TS 

EN ISO 12947-2 which is a desired performance characteristics. 

CONCLUSION and FUTURE WORK 

The designs were made to ensure sleep comfort for especially for people with disabilities and to make 

the product healthy by benefiting from the soft handle of the product. Cotton was used in both fabrics 

for its health and wellness benefits. 

According to the observations and surveys, one of the main issues of the impaired people is matching 

pairs of products. In order to avoid of this problem, an embroidery on the fabric was made. By touching 

this embroidery, people can easily match the pairs of products. 

The other concerns are that current products are not easy to use and have washing problems. The color 

fastness properties of the samples were high, which was desired.  

In subsequent studies, it is recommended to diversify the patterns, and develop the fabric properties. 
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Abstract: Poly (lactic acid) (PLA) is a biodegradable polymer that can be used as an alternative to 

petroleum-derived polymers. In addition to having good mechanical strength, it has some disadvantages 

such as brittleness and low toughness. The improvement of its weak properties by blending with poly-

mers such as polyethylene, polypropylene, and polycarbonate (PC) or by adding various fillers has been 

investigated in the literature. PC/PLA have attracted attention in the electronics industry in recent years 

and have been used in products such as mobile phones. Therefore, high mechanical and electrical prop-

erties are expected from the PC/PLA blend as well as biodegradability. In this study, the 70/30 ratio 

PC/PLA blend was used as a matrix. Reduced graphene oxide (rGO) and multi-walled carbon nanotube 

(MWCNT) were used as fillers to improve the properties of the PC/PLA matrix. The nanocomposites 

were produced by adding rGO and MWCNT fillers as a mixture (hybrid) form in equal amounts of 0.5-

1-3 wt% into the PC/PLA matrix. Nanocomposites were prepared by using twin-screw extruders and 

injection molding. Tensile, differential scanning calorimeter, thermogravimetric analysis and thermal 

conductivity tests were applied to determine the mechanical and thermal properties of nanocomposites. 

According to the tensile test results, the best tensile strength and elongation at break were obtained by 

adding 0.5 wt% MWCNT-rGO hybrid to the PC/PLA matrix. The Tg increased with the addition of 

hybrid filler ratio.  

Keywords: Poly (Lactic Acid), Polycarbonate, Rgo, MWCNT 

INTRODUCTION 

Polymers have a wide usage that cannot be limited to one area and they are common in daily life. When 

it comes to polymer, the first thing that comes to mind is petroleum-based polymers such as polyethylene 

and polypropylene. However, due to the increasing consumer awareness, the decrease in oil resources 

and environmental problems, the researchers have turned to search for different resources (Hazer and 

Aytac, 2021). Poly (lactic acid) (PLA) attracts attention because it is obtained from renewable resources 

and is a biodegradable polymer. PLA can meet the mechanical-rheological property balance well, but it 

shows high fragility and low processability. Various methods such as blending, adding plasticizers or 

fillers to improve end-product properties are presented in the literature (Wang et al., 2012).  Polycar-

bonate (PC) is an engineering plastic with high impact resistance and thermal stability. The current 

performance of PLA is expected to be improved simultaneously by adding PC. PLA/PC is created by 

combining the biodegradability property of PLA and the excellent mechanical properties of PC. PLA/PC 

is widely used in many areas in the industry. Nano-sized fillers are added to the blend to overcome the 

large melt viscosity difference and poor compatibility between PLA and PC (Lin et al., 2014). MWNCT 

is used in many commercial applications as it has excellent features. CNTs have become a very attractive 

research source because of their prominent properties, such as mechanical, electrical, physical, and 

chemical properties (Hyup et al., 2013).  Thanks to its good physical properties, it increases the strength 

of the polymer blend to which it is added. Reduced graphene oxide (r-GO) is formed by the chemical 
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reduction of oxygen groups in the graphene structure. It improves properties such as electrical conduc-

tivity by adding to nanocomposites (Papageorgiou et al., 2015). In this study, hybrid forms of MWCNT 

and r-GO were used as filler in the PC/PLA blend. 

PURPOSE 

This study aims to produce a new material by combining the properties of PC and PLA. For this purpose, 

r-GO and MWCNT were used as hybrid fillers to improve the blend's existing properties and add addi-

tional properties. Nanocomposites were prepared by melt blending and injection molding. Then the ther-

mal and mechanical properties of nanocomposites examined.  

SCOPE 

Polycarbonate is one of the engineering plastics and is used in many industries, especially in the auto-

motive industry, due to its excellent mechanical properties. PLA draws attention to its biodegradability. 

Blending the two polymers improves the material properties and increases the area of use. To Increase 

the compatibility between two polymers, adding nanomaterials such as MWCNTs, graphene oxide or 

their hybrid are the best approaches to improving the properties. High mechanical and electrical prop-

erties are expected from the PC/PLA blend as well as biodegradability. PLA/PC blend is improved to 

use in various industrial fields such as electrical, electronic, mobile phones, laptops and automotive. 

METHOD 

Poly (lactic acid) (Tg = 50-55 oC, Natureworks), polycarbonate (Kempro), MWNCT (13-30 microns 

long), reduced graphene oxide (r-GO) with specific surface area of 450 -650 m2/g and density of 0.2-

0.3 g/cm3 (Hazerfen Chemical Materials, Turkey) were used. PC/PLA based nanocomposites were pro-

duced by the melt blending using a twin-screw extruder. Test samples were prepared for characterization 

in the injection molding. PLA was kept in a vacuum oven for 12 hours at 80 ⁰C. The PC/PLA was 

prepared at (70/30) % by weight ratio and used as the matrix material. r-GO and MWNCT fillers as 

hybrid form were added to the PC/PLA in amounts (0.5,1,3) wt%. Tensile test, differential scanning 

calorimeter (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and thermal conductivity were applied to deter-

mine the characteristics of nanocomposites. The TGA was carried out from 25C to 800 ⁰C with a 

10⁰C/min heating rate under 20 ml/min nitrogen gas supply. 

RESULTS  

Mechanical Properties 

Mechanical properties of nanocomposites were examined by tensile test according to ISO 527-5A. At 

end of the test was obtained the tensile strength (MPa) and elongation at break (%) are given in Fig. 1 

and Fig. 2. The PC/PLA has a tensile strength of 61.0 MPa. By adding the fillers as hybrid form in the 

PC/PLA, the tensile strength has increased 65.3 MPa for PCPLA/0.25rGO/0.25MWCNT. The addition 

of 1 wt% hybrid filler to the PC/PLA showed a decrease in tensile strength compared to the pure 

PC/PLA. The tensile strength value of the 3 wt% hybrid filler included nanocomposite was obtained as  

64.9 MPa. 
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Figure 1. The effect of fillers on tensile strength 

Figure 2 gives the information about the effect of nanocomposites obtained by adding hybrid fillers to 

the PC/PLA on the elongation at break. The elongation of PC/PLA without hybrid filler is 158%. The 

elongation at break of hybrid filled nanocomposites are 111%, 7% and 15% for 

PCPLA/0.25rGO/0.25MWCNT, PCPLA/0.5rGO/0.5MWCNT and PCPLA/1.5rGO/1.5MWCNT sam-

ples, respectively. There was a decrease in elongation at break with increasing ratio of hybrid filler. A 

sharp decrease of 93% was observed in the elongation at break for PCPLA/0.5rGO/0.5MWCNT. In a 

study by Rostami et al., The elongation at break of hybrid doped nanocomposites was found to be lower 

than pure PLA. The reason for this is explained that the additives form agglomeration in a certain area, 

there may be gaps and defects caused by the sliding of the additives, and there may be micro-fractures 

due to poor distribution of additives (Rostami et al., 2016). 

 

Figure 2. The effect of fillers on elongation at break 

Thermal Properties 

With thermogravimetric analysis (TGA), information about the changing mass losses in the structure of 

a substance depending on temperature and time is obtained (Rajisha et al., 2011). Table 1 is given below 
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regarding the TGA results. Tmax refers to the temperature at which it has the maximum rate of degrada-

tion. The T10 of PC is 487.2 ⁰C, which provides the advantage of use in areas with very high tempera-

tures. PLA is a biodegradable polymer that yields 0% residue and begins to degrade at relatively lower 

temperatures than PC. When Tmax of polymers forming the matrix are examined, it is 361.3 ⁰C for PLA 

and 502.1 ⁰C for PC. It was observed that the PC/PLA blend lost 10% of the weight at 322.4 ⁰C. This 

temperature is slightly above in PLA value and below the PC. Unlike pure polymers, 70PC/30PLA 

showed double Tmax. Even if the polymers were in mixture, they decomposed separately with the in-

crease in temperature. 70PC/30PLA showed two steps of decay at 353.4 and 455.2 ⁰C. When Table 1 is 

examined carefully, it is thought that the first decay belongs to the PLA phase and the second degrada-

tion belongs to the PC phase. It has been found that the thermal stability of nanocomposites is increased 

by the inclusion of the hybrid filler. However, at higher loading, the maximum decomposition temper-

ature does not improve but instead shows a slight decrease. This may be due to the agglomeration of 

filler particles within the matrix resulting in poor interaction. 

Table 1. Results of TGA 

Samples T10  

(⁰C) 

Tmax1  

(⁰C) 

T max2  

(⁰C) 

% Residual 

PC 487.2 502.1 - 24.8 

PLA 335.5 361.3 - 0 

70PC/30PLA 322.4 353.4 455.2 11.3 

PCPLA/0.25rGO/0.25MWCNT 350.3 376.6 - 13.8 

PCPLA/0.5rGO/0.5MWCNT 331.6 352.3 424.6 11 

PCPLA/1.5rGO/1.5MWCNT 356.8 360.2 487.4 17.8 

Differential scanning calorimeter (DSC) is one of the methods for heat analysis. Table 2 below shows 

the results of DSC. Tg refers to the softening temperature of the sample, Tm to the melting temperature 

of the sample, and Tcc to the crystallization temperature of the sample. ∆Hm is the sample melting 

enthalpy and ∆Hcc is the crystallization enthalpy of the sample. %Xc indicates the percentage of crys-

tallization. % Xc is calculated by Equation 1 given below. 

𝑋𝑐 =
∆𝐻𝑚 − ∆𝐻𝑐

(𝑊𝑓) × ∆𝐻𝑚
∗

                                                                                                               (Equation 1) 

(Wf); The percentage by weight of the referenced polymer in nanocomposites in the matrix, (∆Hm) * is 

the fusion enthalpy for PLA (93.7 J/g) of a single crystal of whichever polymer is referenced. PC is one 

of the engineering plastics with a high glass transition temperature at 146.3 ⁰C. PLA appears to have a 

lower Tg than PC. 70PC/30PLA matrix has shown a transition at 54.8 ⁰C. With the addition of hybrid 

fillers, nanocomposites have provided higher Tg than 70PC/30PLA. The highest glass transition tem-

perature was obtained for PCPLA/1.5rgo/1.5MWCNT hybrid composite. The addition of nano-additive 

did not cause much change in Tm. Percent crystallinity of 17.1% was obtained in the 70PC/30PLA. It 
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was observed that the percent crystallinity increased as the hybrid loading rate increased in the nano-

composites. 

Table 2. Results of DSC 

Samples     2nd Heating 

 Tg  

(⁰C) 

Tm  

(⁰C) 

∆Hm (J/g) %Xc 

PC  146.3 … … … 

PLA  59.3 150.6 17.1 11.2 

70PC/30PLA  54.8 149.2 4.8 17.1 

PCPLA/0.25rGO/0.25MWCNT  56.4 150.6 5.5 19.5 

PCPLA/0.5rGO/0.5MWCNT  57.1 149.8 6.2 22.0 

PCPLA/1.5rgo/1.5MWCNT  57.5 150.1 6.6 23.5 

Thermal Conductivity 

The thermal conductivity coefficients of 70PC/30PLA blend and nanocomposites were obtained. The 

thermal conductivity coefficient of 70PC/30PLA is 0.22 W/mK. Thermal conductivity coefficients of 

nanocomposites increased with the addition of fillers to the PC/PLA. The thermal conductivity coeffi-

cient has increased with the hybrid filling in nanocomposites. When the hybrid fillings are compared 

among themselves, the thermal conductivity coefficients of 0.5, 1.0 and 3% are 0.25, 0.26 and 0.26 

W/mK respectively and the values are almost the same.  

CONCLUSIONS 

In this study, nanocomposites were obtained by adding r-GO and MWCNT fillers as a hybrid to PC / 

PLA mixtures. According to the tensile test results, the best tensile strength and elongation at break were 

obtained by adding 0.5% MWCNT-rGO mixture to the PC/PLA matrix. While Tg increased with the 

addition of hybrid fillers by 0.5% and 1%, a decrease in Tg value was observed with the addition of 3% 

hybrid fillers. It has been found that the thermal stability of nanocomposites is increased by the inclusion 

of the hybrid filler. With the addition of fillers to the PC/PLA, the thermal conductivity of nanocompo-

sites has increased. 
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Öz: Enerji başta olmak üzere çevresel sorunların her geçen gün hızla arttığı günümüzde, kaynakları 

sonraki nesillere en az zararla ulaştırmayı, başka bir deyişle, onların da insan haklarını korumayı hedef 

edinen mimarlık anlayışı önemli bir yer kazanmıştır. Bu anlayış içerisinde, mimarlığın amaçlarını daha 

iyi bir şekilde yerine getirmek hedeflenmekte ve bunun için belli yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. 

Mimari tasarımlarda karşılaşılan, enerji yükünü azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, karbon emisyo-

nunu düşürmek gibi problemlerde, doğanın sağlamış olduğu çözümlere başvurulmaktadır. Doğaya yö-

nelim olarak isimlendirilen bu yaklaşımlardan biri ve hatta belki de en eskisi, Antik Yunanca bios (ya-

şam) ile mimesis (taklit) kelimelerinden türetilen ve yaygın anlayışa göre "doğanın taklit edilmesi" şek-

linde ifade edilen biyomimikridir. Fakat doğa hangi şekilde olursa olsun taklit edilmelidir demek, biyo-

mimikrinin özüne uyan bir düşünce değildir. Böyle ele alındığı takdirde, biyomimikri de postmoderniz-

min pençeleri arasına düşen ve moda haline gelen bir akım olmakla kalacaktır. Bu kapsamda; biyomi-

mikrinin mimarlık alanına uygulanabilirliği, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yaklaşım ile açıklan-

makta ve uygulamanın ne şekilde gerçekleştirildiği üç taklit seviyesi (organizma, davranış, ekosistem) 

ile ilişkilendirilerek belirlenmektedir. Bildiri kapsamında; biyomimikri kavramı açıklanmakta ve biyo-

mimetik bina örnekleri sözü edilen yaklaşımlar ve taklit seviyeleri esas alınarak incelenmektedir. Sonuç 

olarak, farklı yaklaşımların ve taklit seviyelerinin sağladığı faydalar belirlenerek, biyomimikrinin mi-

marlıkta karşılaşılan problemleri gidermede oynadığı rol ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Biyomimesis, Biyomimetik Mimarlık, Taklit, Esin, Doğa 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlar, dünya üzerinde var oldukları andan beri doğayı izlemişler, doğanın nasıl işlediğini anlamaya 

çalışmışlar ve doğadaki canlıların davranışlarını taklit ederek hayatta kalmayı başarmışlardır. Fakat in-

sanoğlu her yeni başarısında, bir öncekini unutmuştur. Endüstri devrimi ile 1760 yılında başlayan ma-

kineleşme süreci, insanları hızlı bir yaşam anlayışı içerisine düşürmüş; insanlar, gidecekleri yerlere hız-

lıca ulaşmak, yaptıkları işleri hızlıca bitirmek ve dahası günlerini hızlıca geçirmek isteğiyle hareket et-

meye başlamışlardır.  Hıza dayalı yaşam tarzı, çağın büyük bir sorunu olan "zamansızlık" problemini de 

beraberinde getirmiştir. Bu noktada insanlar hazır bilgilerin tutsağı olmuşlar, neredeyse soru sormayı 

unutmuşlardır. Hayatta karşılaşılan sorunların çözümünü doğada arama anlayışı, başlarda bir kenara 

itilmiş ve sonra kenara itilen bir anlayış olduğu bile unutularak, doğaya hükmetme derdine düşülmüştür. 

Pek çok insansal etkinlik alanında geçerli olan bu durum, mimarlık için de söz konusudur. “Bugün öğ-

retildiği ve uygulandığı biçimiyle mimarlık yalnızca dilbilgisi kurallarına uygun bir hayal ürünüdür” 

(Libeskind, 2001: 68). Tüm bunlar, ortalıkta dolaşan imajların ve kimsenin “mimarlık diye ortaya konan 

objenin insanlara nasıl bir yaşam sunduğunu” sorgulamamasının bir sonucudur (Loos, 2017: 15).  

İnsanlara yaşamaları için daha iyi koşullar sağlamayı amaç edinen, fakat bunu Postmodernizm’in altında 

yatan “ne olursa olur” (anything goes) düşüncesinin buyurduğu şekilde yapmayan mimarlığın amacına 

ulaşmasında, yapısal sorunların cevabını doğada bulmanın mümkün olduğu kabulünü temele alan biyo-
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mimikri yaklaşımından yararlanmak mümkündür. Biyomimetik mimarlığın temellerinde, geleceğin mi-

marisinin 20. yüzyılın makineleri yerine, etrafta yetişen güzel çiçeklerden ilham alınarak tasarlanacağı 

inancı yatmaktadır (Berkebile, McLennan, 2004: 1). Çünkü “insanlığın endüstri çağından ekoloji çağına 

geçişini sağlayacak en iyi çözüm kaynaklarından biri” olan biyomimikri (Pawlyn, 2016: 11), “Yeni ta-

sarımlara ilham vermek için biyolojik bilgilerin ödünç alınmasına yardımcı olan bir tasarım yöntemidir” 

(Fecheyr-Lippens & Bhiwapurkar, 2017: 360). 

AMAÇ 

15. yüzyılda kuşların uçma yeteneği üzerine düşünerek, insanlığı göklere taşıyacak uçan makine çizim-

leriyle uğraşan Leonardo da Vinci’nin hayalini gerçekleştiren Wright kardeşlere10 ve 1941’de bir yürü-

yüş esnasında pantolonuna yapışan “dulavrat otu” sayesinde Velcro Bandı’nı keşfeden George de Mest-

ral’e11 yol gösteren biyomimikrinin, mimarlıkta yapı kabuğu ölçeğinde karşılaşılan havalandırma, ik-

limlendirme, güneş kontrolü, aydınlatma, su yönetimi, atık yönetimi ve strüktür problemlerinde sorun 

çözücü olabileceği kabul edilmektedir. Bildiride; biyomimikrinin uygulama tarzını belirleyen yaklaşım-

lara ve seviyelere değinerek, bunların biyomimetik mimarlık örneklerinde oynadıkları rollerin ortaya 

konulmasıyla bu kabulü desteklemek hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Bir sorun çözücü olarak biyomimikri yaklaşımı içerisinde farklı uygulama tarzlarından söz etmek müm-

kündür. Öncelikle,  biyolojik esin kaynağının nasıl taklit edildiğini belirlemek için biyomimikri seviye-

lerinden, ardından, tasarımda doğaya nasıl başvurulduğunu göstermek için biyomimikri yaklaşımların-

dan bahsedilmiştir. 

Biyomimikri Seviyeleri 

Aynı zamanda taklit seviyeleri adıyla da anılan biyomimikri seviyeleri, biyolojik esin kaynağının tasa-

rıma nasıl yansıtılacağını belirlemek açısından önemlidir. Temelde üç seviyeden söz edilmekle birlikte 

bu seviyeler; organizma, davranış, ekosistem (Zari, 2007: 5), form, süreç, ekosistem (Biomimicry Guild, 

2007), analoji, performans, fonksiyon (Mazzoleni, 2013), form, süreç, ekosistem (Pawlyn, 2016) olarak 

isimlendirilmektedir. Bildiri kapsamında Zari’nin ayrımı temele alınmış ve her seviye için belirlediği 

beş boyuttan faydalanılmıştır. 

Biyomimikrinin organizma seviyesinde uygulanması, doğada var olan bir organizmanın, olduğu haliyle 

taklit edilmesine dayanır. Organizma seviyesinde; nesne, bire bir canlının kendisidir. Form boyutu, can-

lının biçimsel görünüşüyle ilişkilidir ve biyomimikrinin en sık karşılaşılan uygulanma biçimidir. Du-

bai’deki Palmiye Adaları bunun güzel bir örneğidir. Malzeme boyutu, canlının sahip olduğu malzeme-

lerin taklit edilmesini esas alır. Hayvan derisini andıran tüm imitasyon ürünler bu kapsamda düşünüle-

bilir. Yapım boyutu, canlının oluşmasıyla, yani büyüme evresi ile ilişkilidir. Süreç boyutu, canlının ça-

lışma biçimini kapsar. Lotus çiçeğinin kendini temizleyebilen yaprak dokusundan hareketle üretilen Lo-

                                                            
10 Wikipedia, Wright Brothers, https://en.wikipedia.org/wiki/Wright_brothers, Güncellenme tarihi: 2021, Erişim 

tarihi: 21.05.2021. 
11 VELCRO, About VELCRO® Brand, https://www.velcro.com/about-us/our-brand/, Güncellenme tarihi: 2021, 

Erişim tarihi: 21.05.2021. 
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tusan boyası, bu yaklaşımın ürünüdür. İşlev boyutu ise, canlının çalışma ilkesine dayanır. Bitkilerin fo-

tosentez mekanizmasını birebir taklit eden, yani karbondioksitin oksijene dönüşmesini sağlayan bir 

ürün, bu yaklaşımı destekleyecektir. 

Davranış seviyesinde asıl amaç, canlıların neyi, neden ve nasıl yaptıklarını anlamaktır. Pawlyn’e göre 

bu seviye, doğal sürecin taklit edilmesidir (Othmani ve diğerleri, 2018: 56) Zari’ye göre ise; organiz-

maya has bir davranışın veya davranışla ilişkili olan nesnelerin taklit edilmesi söz konusudur (Zari, 

2007: 5). Bu seviyenin nesnesi, canlının ortaya koyduğu, başta yuvası olmak üzere her türlü şeydir. 

Form boyutu, canlının ortaya koyduğu ürünle biçimsel açıdan benzerlik taşımasını esas alır. Pekin Olim-

piyat Stadyumu’nun kuş yuvasını andırması buna bir örnektir (Mehta ve diğerleri, 2019: 3161) Malzeme 

boyutu, canlının ürününü ortaya koymak için kullandığı malzemeyle ilgiliyken; yapım boyutu, canlının 

ortaya koyduğu ürünün oluşma şekliyle ilişkilidir. Neri Oxman tarafından geliştirilen ve Silk Pavilion 

olarak bilinen tasarım, ipek böcekleri tarafından inşa edilen bir strüktür olarak, hem malzeme hem de 

yapım boyutlarını karşılaması bakımından güzel bir örnektir (Oxman ve diğerleri, 2013: 586) Süreç 

boyutu, ürünün biçimlenmesini, malzeme seçimini veya yönlenmesini içeren bir yaklaşımdır. Eastgate 

Centre binası için termit yuvalarından esinlenerek tasarlanan havalandırma mekanizması, bu yaklaşımı 

örneklemektedir. İşlev boyutu ise, canlının ortaya koyduğu ürünün daha geniş bir düzen içerisinde gör-

düğü işlev ilgilidir.  

Biyomimikrinin üçüncü seviyesi olan ekosistem seviyesi; çoğunlukla şehir veya bölge gibi büyük öl-

çekli alanlar için düşünülmektedir. Ekosistemin taklidi aynı zamanda “ekomimikri” olarak da bilinir. 

Bu alandaki araştırmacılardan Alan Marshall’a göre; “ekomimikri, belirli bir bölgedeki hayvan, bitki ve 

ekosistem özellikleri esas alınarak, sosyal ve çevresel açıdan duyarlı teknolojiler tasarlama uygulama-

sıdır” (Marshall, 2007: 9). Van der Ryn’a göre söz konusu seviye; ekosisteme ait doğal süreçler ve 

işlevler kullanılarak, bina çevresinin ötesinde bir sürdürülebilirlik oluşturmakla sağlanmaktadır (Oth-

mani ve diğerleri, 2018: 56). Zari’ye göre ise, tüm ekosistemin ve ilkelerinin kullanılmasıyla gerçekleş-

tirilir (Zari, 2007: 5).  

Biyomimikri Yaklaşımları 

Biyomimikri uygulamaları için; biri, sorunun çözümünü doğada aramaya yönelen doğrudan yaklaşım 

ve diğeri, doğayı gözlemleyip ondan ilham aldıktan sonra tasarım yapmaya yönelen dolaylı yaklaşım 

olmak üzere iki temel yaklaşım vardır (Badarnah & Kadri, 2015: 121). Her iki yaklaşıma dair, birçok 

araştırmacı tarafından “Yaşam İlkeleri” olarak bilinen biyomimikri ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkeler; 

hayatta kalmak üzere evrim geçirmek, değişen koşullara uyum sağlamak, bölgesel uyum sağlamak, ge-

lişimi büyümeyle bütünleştirmek, kaynakları etkin kullanmak ve yaşam dostu kimyasal kullanımı olarak 

tanımlanmıştır12. 

Doğrudan yaklaşım, “sorundan biyolojiye”, “yukarıdan aşağıya” veya “problem odaklı” yaklaşım olarak 

da isimlendirilmekte ve bu yaklaşımda problem, doğa ve çözüm olmak üzere üç temel alan bulunmak-

tadır. Dolaylı yaklaşım ise, “biyolojiden tasarıma”, “aşağıdan yukarıya” veya “çözüm odaklı” yaklaşım 

olarak da isimlendirilmektedir. Doğrudan yaklaşımda olduğu gibi, bu yaklaşım için de üç temel alan 

bulunmaktadır. Bunlar, biyolojik alan, transfer evresi ve teknolojik alandır (Badarnah & Kadri, 2015: 

                                                            
12 Biomimicry 3.8, Life’s Principles - Biomimicry Design Lens, https://glbiomimicry.org/Education/Lifes_Prin-

ciples_Handout_FINAL.pdf/, Yayınlanma tarihi: 2013, Erişim tarihi: 21.05.2021. 
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122). Tablo 1’de her iki yaklaşım, Biyomimikri Enstitüsü tarafından geliştirilen tasarım spiralinden ha-

reketle bir tasarım örneği üzerinden açıklanmıştır13. En doğru çözüme ulaşmak için, aşamaların birkaç 

kez tekrarlanması gerekmektedir.  

Tablo 1. Doğrudan yaklaşım ve dolaylı yaklaşım adımları 

D
o
ğ

ru
d

an
 y

ak
la

şı
m

 

Problem 

Alanı 

Tanımla Sorunu tanımla. Boya yapılan yüzeylerin kirlen-

mesi 

İşlevi tanımla. Boyalı yüzeylerin kirliliğinin gi-

derilmesi 

Doğa 

Alanı 

Biyolojize Et Sorunu doğaya aktararak yo-

rumla. 

Doğada canlıların kendini temiz-

leyebilmesi 

Keşfet Doğal modelleri araştır. Doğal canlıların arasından lotus 

çiçeğinin seçilmesi 

Özetle Bulunan modelin ilkelerini 

belirle. 

Lotus çiçeğinin kendini temiz-

leme mekanizmasının anlaşıl-

ması 

Çözüm 

Alanı 

Taklit Et Biyolojik ilkenin taklit sevi-

yesini belirle ve ondan esin-

len 

Taklidin organizma seviyesinin 

süreç boyutunda uygulanması 

Değerlendir Bulunan çözümün yaşam il-

kelerine uygunluğunu değer-

lendir. 

Tasarımın yaşam ilkelerine uy-

gunluğunun değerlendirilmesi 

D
o

la
y

lı
 y

ak
la

şı
m

 

Biyolojik 

Alan 

Keşfet Doğal modelleri araştır. Lotus çiçeğinin çamurlu suda 

kirlenmeden kalması 

Özetle Bulunan modelin ilkelerini 

belirle. 

Lotus çiçeğinin kendini temizle-

yebilme özelliğine sahip olması 

Transfer 

Evresi 

Tanımla İşlevi ve içeriği tanımla. Lotus çiçeğinin kendini temizle-

yebilme mekanizmasının anlaşıl-

ması 

Beyin Fırtı-

nası yap 

İlkeden hareketle nasıl bir ta-

sarım geliştirebileceğini yo-

rumla. 

Kendini temizleyebilen ne gibi 

tasarımlar olduğunun düşünül-

mesi 

Bütünleştir Yaşam ilkeleri ile bütünleştir. Yaşam ilkelerine uygun olan ih-

tiyacın belirlenmesi 

                                                            
13 Biomimicry Institute, Biomimicry Toolbox, The Biomimicry Design Process, https://toolbox.biomi-

micry.org/methods/process/, Güncellenme tarihi: 2020, Erişim tarihi: 21.05.2021. 
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Teknolo-

jik Alan 

Taklit Et Tasarım ilkelerine uyarla. Kendini temizleyebilen bir boya 

üretilmesi 

Değerlendir Tasarımın yaşam ilkelerine 

uygunluğunu değerlendir. 

Tasarımın yaşam ilkelerine uy-

gunluğunun değerlendirilmesi 

 

YÖNTEM 

Biyomimetik mimarlık içerisinde sayılan ve daha önce bahsedildiği gibi, yapı kabuğunda karşılaşılan 

havalandırma, iklimlendirme, güneş kontrolü, aydınlatma, strüktür ve su yönetimi problemlerine cevap 

verdiği düşünülen binalar arasından 6 örnek ele alınmış, her birinin sahip olduğu yapısal özellikler ve 

biyomimikri özellikleri bir tablo içerisinde sunulmuştur. Bunun sonucunda yapıdaki biyomimikri uygu-

lamasının düzeyi ve bunun yapıya sağladığı işlev saptanmıştır.  

Tablo 2’de yer alan ve biyomimetik mimarlığın erken örnekleri arasında bulunan Eastgate Centre örne-

ğinde, iç hacimdeki sıcaklığı dengelemek ve enerji maliyetini azaltmak üzere Afrika termit yuvaların-

daki doğal havalandırma mekanizması esas alınmıştır (Gür, 2016: 149). Böylece, Zimbabwe’deki diğer 

ofis binalarına kıyasla soğutma yükünde %90 oranında daha az enerji tüketimi sağlanmıştır14. 

Tablo 2.  Eastgate Centre (Resim 1) 

 

Yıl 1996 

Konum Harare, Zimbabwe 

Mimar(lar) Mick Pearce 

Fonksiyon AVM ve ofis (karma) 

Biyolojik esin kaynağı Afrika termit yuvaları 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Davranış - süreç 

Biyomimikri yaklaşımı Doğrudan 

Uygulama düzeyi İşlevsel 

Sağlanan işlev Havalandırma 

Tablo 3’te yer alan Pearl River Tower örneğinde, deniz süngerlerinin günde galonlarca suyu ve orga-

nizmayı içine alabilen yapısından yola çıkılarak, daha az enerji harcamak adına rüzgârı kendine çeken 

bir kabuk tasarlanmış ve bu kısımlara rüzgâr türbinleri yerleştirilmiştir (Tomlinson ve diğerleri, 2014).  

  

                                                            
14 Pearce, M., Eastgate, https://www.mickpearce.com/Eastgate.html, Güncellenme tarihi: 2016, Erişim tarihi: 

21.05.2021. 
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Tablo 3. Pearl River Tower (Resim 2) 

 

Yıl 2011 

Konum Guangzhou, Çin 

Mimar(lar) SOM Architects 

Fonksiyon Ofis 

Biyolojik esin kaynağı Deniz süngeri 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Organizma - süreç 

Biyomimikri yaklaşımı Doğrudan 

Uygulama düzeyi İşlevsel 

Sağlanan işlev İklimlendirme 

Tablo 4’te yer alan Esplanade Theather örneğinde, sert kabuğu sayesinde güneş ve çevresel etkenlerden 

etkilenmeyerek kendini koruyabilen Durian meyvesinden esinlenilmiş, gün boyu güneşin açısına göre 

ayarlanabilen üçgen panjurlar kullanarak kabuk üzerinde güneş kontrolü sağlanmış, aynı zamanda iç 

mekân aydınlatmasında doğal ışıklanmadan yararlanılmıştır (Pooja, 2020: 7511). 

Tablo 4.  Esplanade Theather (Resim 3) 

 

Yıl 2015 

Konum Marina Bay, Singapur 

Mimar(lar) DP Architects 

Fonksiyon Konser salonu 

Biyolojik esin kaynağı Durian meyvesi 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Organizma - süreç 

Biyomimikri yaklaşımı Doğrudan 

Uygulama düzeyi İşlevsel 

Sağlanan işlev (varsa) Güneş kontrolü 

Tablo 5’te yer alan Water Cube örneğinde, sabun köpüklerinin birbirlerine tutunmalarından esinlenilmiş 

ve yüzey malzemesini benzetmek için yarı saydam özellikte olan ETFE cephe sistemi tercih edilmiştir. 

Böylece aydınlatma enerjisinden %55 tasarruf sağlamıştır15. 

  

                                                            
15 https://www.arup.com/projects/chinese-national-aquatics-center, Güncelleme tarihi: 2021, Erişim tarihi: 

21.05.2021 
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Tablo 5. Water Cube - Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi (Resim 4) 

 

Yıl 2008 

Konum Pekin, Çin 

Mimar(lar) PTW Architects 

Fonksiyon Su sporları merkezi 

Biyolojik esin kaynağı Sabun köpükleri 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Organizma - form ve işlev 

Biyomimikri yaklaşımı Dolaylı 

Uygulama düzeyi İşlevsel 

Sağlanan işlev (varsa) Aydınlatma 

Tablo 6’da yer alan ve Türkiye’deki tek biyomimetik mimari örneği sayılan Konya Tropikal Kelebek 

Bahçesi’nde (KTKB) kelebek kanatlarının damarlı yapısından esinlenerek iç mekânda kolon kullanma-

mak amaçlanmış, fakat bu düşünce uygulanamamıştır16. 

Tablo 6. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi (Resim 5) 

 

Yıl 2015 

Konum Konya, Türkiye 

Mimar(lar) Arup Mimarlık 

Fonksiyon Müze 

Biyolojik esin kaynağı Kelebek gövdesi 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Organizma - form 

Biyomimikri yaklaşımı Dolaylı  

Uygulama düzeyi Biçimsel 

Sağlanan işlev (varsa) Yok (hedef: strüktür) 

Tablo 7’de yer alan ve dünyanın biyomimikri teknolojisiyle tasarlanmış ilk şehri olan Lavasa Şehri için 

binaların çatı tasarımında incir yaprakları ve kırmızı ekin karıncalarının morfolojik yapısından etkile-

nilmiş, bu sayede yağmur suyundan yararlanılması hedeflenmiştir17. Ancak yapım henüz tamamlanma-

dığından net bir şey söylemek mümkün değildir.  

  

                                                            
16 https://www.arup.com/projects/butterfly-garden-project, Güncelleme tarihi: 2021, Erişim tarihi: 21.05.2021 
17 Elakhya, N. Biomimicry – Better Ideas Inspired By Nature, Ecoideaz, https://www.ecoideaz.com/innovative-

green-ideas/biomimicry-better-ideas-inspired-nature, Güncellenme tarihi: 2016, Erişim tarihi: 21.05.2021. 
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Tablo 7. Lavasa Hill City (Resim 6) 

 

Yıl 2021 (öngörülen tarih) 

Konum Pune yakınları, Hindistan 

Mimar(lar) HOK Mimarlık 

Fonksiyon Şehir (kentsel ölçek) 

Biyolojik esin kaynağı İncir yaprakları ve kırmızı 

ekin karıncası 

Biyomimikri seviyesi ve boyutu Ekosistem - form 

Biyomimikri yaklaşımı Dolaylı 

Uygulama düzeyi İşlevsel 

Sağlanan işlev (varsa) Su yönetimi 

BULGULAR 

Yapı kabuğu ölçeğinde karşılaşılan altı mimari problem için birer örnek ele alınmış ve getirilen çözüm 

ile biyomimikrinin ne tarzda uygulandığı saptanmıştır. Taklit seviyeleri ve yaklaşımları dikkate alınarak, 

uygulama düzeyleri biçimsel ve işlevsel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Tablo 8 incelendiğinde, ör-

nekleri birbirinden ayıranın biyomimikri seviyesinden ziyade taklitin boyutu olduğu görülmektedir. 

Öyle ki, organizma seviyesinin form boyutunda bir uygulaması olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 

örneğinde biyomimikriden sadece biçimsel olarak bahsetmek mümkündür ve bu uygulamada yapı ölçe-

ğinde bir kazanım sağlanamamıştır. Diğer örneklerin her biri yapı içerisinde belli bir işlevi sağladıkla-

rından başarılı örnekler olarak kabul edilebilir, fakat arasında kıyas yapılamaz. Daha doğru bir çıkarımda 

bulunmak için, her bir biyomimikri seviyesi içerisinde yer alan beş boyutun ayrı ayrı saptandığı en az 

birer örnek olmak üzere 15 örneğin incelenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 8. Biyomimetik mimarlık örnekleri 

SONUÇ 

Biyomimikri, birçok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da önemli bir yere sahiptir. Doğayı anlamak, 

onun çözümlerini doğru kabul etmek ve yaşanılan sorunlarda onun izinden gitmek, mimaride karşılaşı-

lan problemlerin giderilmesini sağlayacaktır. Bu yolda ilerlerken hangi seviyenin gerçekleştirildiğinden 

çok, o seviyenin hangi bileşenle gerçekleştirildiği daha önemlidir. Biyomimikrinin iyi bir şekilde anla-

şılması ve canlıların nasıl taklit edilebileceğinin kavranması, onun sadece bir kopyalama aracı değil, bir 

yol gösterici olduğunun görülmesini sağlayacaktır. Yine de dikkatli olmak gerekir ki, içinde bulunulan 

çağ hızlı yaşam çağıdır ve neredeyse kimsenin “vakti” yoktur. Zamansızlık problemi, biyomimikri yak-

laşımının da harcanmasına sebep olabilir. Doğadan neyin taklit edileceği ve daha da önemlisi, onun 

neden taklit edilmesi gerektiği, ancak üzerine düşünülerek bulunacak yanıtlardır. Aksi takdirde biyomi-

mikri, bir akım olmaktan öteye gitmeyecektir. 

KAYNAKÇA 

Badarnah, L. & Kadri, U. (2015). “A Methodology for the Generation of Biomimetic Design Concepts”, 

Architectural Science Review, 58:2, ss.120-133. 

Benyus, Janine M. (2009). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature [Adobe Digital Editions]. Har-

perCollins, NewYork. 

Berkebile, B. & McLennan, J. (2004). “The Living Building: Biomimicry in Architecture, Integrating 

Technology with Nature”, BioInspire, 18. 

Biomimicry Guild (2007). “Biomimicry Inspired by Nature Guild”, Innovation Work Book. 

Fecheyr-Lippens, D. & Bhiwapurkar, P. (2017). “Applying Biomimicry to Design Building Envelopes 

That Lower Energy Consumption in a Hot-Humid Climate”, Architectural Science Review, 

60:5, ss.360-370. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

188 

Gür, V. (2016). “Biyomimetik Tasarım Yaklaşımı ve Mimari Uygulamalar”, Yapı Dergisi, 421, ss.148-

152. 

Libeskind, Daniel (2001). “Mimarlık Eğitimcileri ve Öğrencilerine Açık Mektup”, Daniel Libeskind, 

Çağdaş Dünya Mimarları 12, Dizi Sorumlusu:  Meral Ekincioğlu, Boyut Yayın Grubu, ss. 67-

71, İstanbul. 

Loos, Adolf (2017). Mimarlık Üzerine (6. Baskı). (Çev.Alp Tümertekin, Nihat Ülner). Janus Yayıncılık, 

İstanbul. 

Marshall, A. (2007). “The Theory and Practice of Ecomimicry” (conference paper), Sustaining 

Gondwana Seminar Series, Curtin University of Technology, Perth, Australia, ss.1-32. 

Mehta, A., Thakur, A., Atha, C. (2019). “Case Study on Beijing National Stadium: Bird Nest Olympic 

Stadium”, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 6:3, 

ss.3161-3163. 

Othmani, N.I., Yunos, M.Y.M., Ismail, N.A., Abd. Rahman, K.A.A. (2018). “Review on Biomimicry 

Levels”, American Journal of Humanities and Social Sciences Researches (AJHSSR), ss.55-58. 

Oxman, N., Laucks, J., Kayser, M., Uribe, C.D., Duro-Royo, J. (2013). “Biological Computation for 

Digital Design and Fabrication: A biologically-informed finite element approach to structural 

performance and material optimization of robotically deposited fibre structures”, Bioinspiration 

& Biomimetics, 1, ss.585-594. 

Pawlyn, M., 2016, Biomimicry in Architecture, RIBA Publishing. 

Pedersen Zari, M. (2007). “Biomimetic Approaches to Architectural Design”, Toronto Sustainable Bu-

ilding Conference 07, Toronto, Canada. 

Pooja Srinivsan, Madhumathi (2020), “Biomimicry in Architecture: A Mindful Imitation of Nature”, 

PJAEE, 17(9), ss. 7496-7518. 

Tomlinson, R., William, B., Leung, L., Chien, S. & Zhu, Y. (2014), “Case Study: Pearl River Tower, 

Guangzhou”, CTBUH Journal, 4(2), ss. 12-17. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

189 

İKİ YÖNLÜ BATARYA ŞARJ ÜNİTESİ SİMÜLASYONU  

Galip KIZILKAYA1, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ1, Ali AĞÇAL2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Isparta / Türkiye 

Öz: Küresel ısınma sorunu ile baş etmek amacıyla dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelim ve elektrikli araç kullanımı her geçen gün artmaktadır. Batarya teknolojileri hem yenilenebilir 

enerji sistemleri için hem de elektrikli araç teknolojileri için önemli bir rol oynamaktadır. Yenilenebilir 

enerji sistemlerinde üretimin yüksek olduğu zaman dilimlerinde bataryalarda depolanan enerji, ihtiyacın 

üretimden fazla olduğu zamanlarda tekrar kullanılmaktadır. Aynı şekilde elektrikli araçların bataryaları 

da üretimin fazla olduğu zamanlarda şarj edilerek şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanılmak 

üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu durum bataryaların bağlı olduğu şarj ünitelerinin iki yönlü çalışması 

ile mümkün olmaktadır. Şarj üniteleri şebekenin uygun olduğu zaman dilimlerinde bataryaların şarj iş-

lemini yaparken, şebekenin ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinde ise bataryadan şebekeye enerji aktarımı 

yapmaktadır. Bu çalışmada iki yönlü enerji aktarımı yapabilen interleaved DA-DA batarya şarj ünitesi 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Devrede şebeke tarafında 225V DC, batarya tarafında ise 360V DC 

gerilim alınarak çalışmalar 3kW gücünde bir sistem için gerçekleştirilmiş ve devre elemanları buna göre 

boyutlandırılmıştır. Devre, yükseltici modda çalışırken batarya şarjı görevi görmekte; düşürücü modda 

çalışırken ise bataryadan şebekeyi besleme yönünde görev yapmaktadır. Anahtarların kontrolünde, basit 

olması sebebiyle Single Phase Shift (SPS) kontrol sistemi benimsenmiştir. Transformatördeki kaçak 

endüktanstan meydana gelebilecek kayıpları önlemek ve ekipman sayısını minimumda tutmak amacıyla 

ve basit bir mimariye sahip oldukları için izolesiz bir dönüştürücü tercih edilmiştir. Anahtarlardaki akım, 

pasif devre ekipmanlarının boyutları ve giriş çıkış akım dalgalanmaları MATLAB/Simulink benzetim 

programı kullanılarak geleneksel yapıdaki dönüştürücü devre ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Batarya Şarjı, DA-DA Dönüştürücü, Çift Yönlü Dönüştürücü 

GİRİŞ 

Küresel ısınma, çağımızın en büyük global ölçekli sorunlarından biridir. Bu sebeple CO2 emisyonu azal-

tılması amacıyla birçok ülke yenilenebilir enerji sistemlerine ve elektrik araçların kullanımına yönelim 

göstermiştir. Bataryalar enerji depolama ve depolanan enerjiyi ihtiyaç anında kullanma amacıyla hem 

yenilenebilir enerji sistemlerinde hem de elektrikli araçlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bataryalar, 

yenilenebilir enerji sistemlerinde eğer kaynak tarafında çok fazla değişkenlik meydana geliyorsa çıkışı 

regüle etmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Kaynakta üretilen elektriğin fazla olduğu zamanlarda ise 

batarya bloğu şarj edilerek kullanıma hazır halde bırakılmaktadır. Elektrikli araçlarda yine benzer şe-

kilde üretimin fazla olduğu anlarda enerjinin depolanması ve talebin fazla olduğu zamanlarda ise araç 

bataryasından sistemi besleme yönünde enerji akışı gerçekleştirilmektedir. Bataryaların bu şekilde ye-

nilenebilir elektrik enerjisi ile şarj edilip, üretimin olmadığı veya yetersiz olduğu zamanlarda tekrar kul-

lanılması son zamanlarda yaygınlaşan bir fikirdir. Bataryalar ile iki yönlü enerji transferinin sağlanması 

ise iki yönlü DA-DA dönüştürücüler kullanılarak yapılmaktadır. İki yönlü DA-DA dönüştürücüler enerji 

akışını her iki yöne de sağlaması açısından literatürde hem elektrikli araçlarda (S. Waffler, 2009: 1-2) 

hem de yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılmaktadırlar (B. M. Reddy, 2016: 1-2). İki yönlü dö-

nüştürücülerin izoleli ve izolesiz yapıları bulunmaktadır (S. A. Gorji, 2019: 2-3). İzoleli iki yönlü dö-

nüştürücüler transformatör içermesi, kaçak endüktans sebebiyle kayıpların artmasına ve dönüştürücü 
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boyutunun artmasına sebep olmaktadır (Taewon K., 2012: 1-2). İzolesiz iki yönlü dönüştürücüler basit 

yapıları, kolay kontrol teknikleri izoleli mimariye göre avantaj sağlamaktadırlar. İzolesiz Interleaved iki 

yönlü dönüştürücüler, verimi yüksek, akım dalgalanmalarının düşük ve güç yoğunluğunun yüksek ol-

ması nedeniyle izolesiz dönüştürücüler arasında en çok tercih edilen topolojilerindendir (Liqin, 2012: 1-

2).   Bu çalışmada, interleaved iki yönlü dönüştürücü yapısı ile geleneksel iki yönlü dönüştürücü yapısı 

karşılaştırılmış, simülasyon ortamında çalışmaları gözlemlenmiş ve simülasyon sonuçları paylaşılmıştır. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, iki yönlü batarya şarj ünitesi tasarımı için interleaved iki yönlü DA-DA dönüştürücü 

yapısı ile geleneksel iki yönlü DA-DA dönüştürücü yapısı ve simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Karşılaştırma yapılarak İki yönlü batarya şarj ünitesi tasarımı için verimi yüksek, kontrolü kolay ve basit 

yapılı bir topoloji oluşturmak amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Makale iki yönlü çalışan DA-DA dönüştürücülerin çalışma mantığını, devre denklemlerini, yenilenebilir 

enerji sistemlerindeki ve elektrikli araçların batarya şarj ünitelerindeki kullanım amaçlarına yönelik ta-

sarım çözümlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte geleneksel mimarideki iki yönlü dönüştürücüler ile 

interleaved yapıdaki dönüştürücülerin karşılaştırmasını da içermektedir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada devrede şebeke tarafında 225V DC, batarya tarafında ise 360V DC gerilim alınarak çalış-

malar 3kW gücünde bir sistem için gerçekleştirilmiş ve devre elemanları buna göre boyutlandırılmıştır. 

Devre, yükseltici modda çalışırken batarya şarjı görevi görmekte; düşürücü modda çalışırken ise batar-

yadan şebekeyi besleme yönünde görev yapmaktadır. Anahtarların kontrolünde, basit olması sebebiyle 

Single Phase Shift (SPS) kontrol sistemi benimsenmiştir. Transformatördeki meydana gelebilecek ka-

yıpları önlemek ve ekipman sayısını minimumda tutmak amacıyla ve basit bir mimariye sahip oldukları 

için izolesiz bir dönüştürücü tercih edilmiştir. Anahtarlardaki akım stresleri, pasif devre ekipmanlarının 

boyutları ve giriş çıkış akım dalgalanmaları MATLAB/Simulink benzetim programı kullanılarak gele-

neksel yapıdaki dönüştürücü devre ile karşılaştırılmıştır. 

İZOLESİZ İKİ YÖNLÜ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

İzolesiz iki yönlü DA-DA dönüştürücü genel devresi Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 6. İzolesiz iki yönlü DA-DA dönüştürücü genel şeması 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

191 

Şekil 1’de Va devrenin yüksek gerilim tarafını, Vb devrenin alçak gerilim tarafını, C1 alçak gerilim tara-

fındaki kondansatörü, S1 düşürücü devresi için gerekli olan anahtarı, S2 yükseltici devresi için gerekli 

olan anahtarı, L bobini, C2 ise yüksek gerilim tarafındaki kondansatörü temsil etmektedir. Şekil 1’deki 

iki yönlü DA-DA dönüştürücü devresi yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerin birleşiminden oluşmak-

tadır. Genel devre yapısı, yükseltici ve düşürücü devrelerindeki diyotlar yerine anahtarlar koyularak 

sağlanmaktadır. Seçilen anahtarların gövdelerine bağlı olan ters akım diyotları sayesinde devre hem 

yükseltici modda hem de düşürücü modda sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Devrenin düşürücü 

mod çalışması Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 7. Düşürücü mod birinci kısım çalışma 

Düşürücü modun birinci aşamasında Şekil 2’de gösterildiği gibi akım S1 anahtarının üzerinden bobine 

ve yüke enerji sağlanmaktadır. 

 

Şekil 8. Düşürücü mod ikinci kısım çalışma 

Şekil 3’te gösterilen ikinci aşamada ise S2 anahtarının üzerindeki ters bağlı diyot devreye girerek bobinin 

enerjisi yüke aktarılmaya devam etmektedir. Düşürücü mod çalışmada sadece S1 anahtarına kontrol sin-

yali sağlanmaktadır. Devrenin çıkış gerilimi denklem (1)’de verilmiştir. 

Vb = Va 𝐷           (1) 

D harfi burada bir periyottaki darbe genişliğini göstermektedir. Devrenin yükseltici mod çalışması Şekil 

4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Yükseltici mod birinci kısım çalışma 

Yükseltici modun birinci aşamasında Şekil 4’te gösterildiği gibi akım ilk aşamada S2 anahtarı üzerinden 

akarak sadece bobine enerji aktarımı yapmaktadır. 

 

Şekil 10. Yükseltici mod ikinci kısım çalışma 

İkinci aşamada ise S2 anahtarına uygulanan sinyal kesilmektedir ve endüktans akımı S1 anahtarına ters 

bağlı olan diyot üzerinden yüke doğru akmaktadır. Böylece kaynak, bobindeki enerjiyle birlikte yükü 

beslemektedir. Devrenin çıkış gerilimi denklemi (2)’de verilmiştir. 

Va = Vb / 1-D           (2) 

INTERLEAVED İZOLESİZ İKİ YÖNLÜ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

Interleaved iki yönlü DA-DA dönüştürücü, geleneksel dönüştürücü devresine nazaran daha fazla ele-

mana sahip olan ve bu elemanlarla geleneksel dönüştürücü devresinin dezavantajlarının giderilmesi 

amaçlayan topolojidir. Örnek devre şeması Şekil 6’da verilmiştir.  

 

Şekil 11. Interleaved izolesiz iki yönlü da-da dönüştürücü 
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Şekil 6’da görülen interleaved dönüştürücü devresinde geleneksel yapıya ek olarak 2 adet anahtar ve bir 

adet bobin daha eklenmiştir. Bobinlerin paralellik sayısı ve anahtarların bulunduğu hat sayısı, dönüştü-

rücü tasarımına göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Wensong Yu, 2008: 2-3) interleaved yapısı ile 

devreden akan akımın iki ana kola ayrılması sayesinde endüktans nispeten daha küçük bir değere karşılık 

gelmektedir, anahtarlara düşen akım azalmaktadır ve yüksek akım dalgalanmalarının önüne geçilmek-

tedir. (Ahmed, 2020: 1-2) 

SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 

MATLAB/Simulink ortamında hazırlanan interleaved izolesiz iki yönlü DA-DA dönüştürücü ve gele-

neksel izolesiz iki yönlü DA-DA dönüştürücü devreleri Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12. Interleaved ve geleneksel izolesiz iki yönlü DA-DA dönüştürücü simülasyonu 

Simülasyon, her iki dönüştürücünün gücü de 3kW olacak şekilde hazırlanmıştır. Şekil 7’de gösterilen 

Va batarya gerilimidir, Vb şebekenin DC bara gerilimidir. Interleaved mimarisindeki devre parametreleri 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 4. Interleaved DA-DA mimarisi simülasyon parametreleri 

Parametre Değer 

Va 360V DC 

Vb 225V DC 

C1 12.5 μF 

C2 1 μF 

L1=L2 421 μH 
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Geleneksel yapının devre parametreleri interleaved yapısı ile aynıdır. Sadece bobin elemanının endük-

tans değeri 843 μH olacak şekildedir. 

BULGULAR 

Bu bölümde interleaved topolojisi ile geleneksel topoloji simülasyonlarının sonuçları ve karşılaştırma-

sına yer verilmiştir. Şekil 8’de yükseltici çalışma için topolojilerin endüktans akım grafikleri verilmiştir. 

 

Şekil 13. Yükseltici çalışma endüktans akımları 

Şekil 8’de kırmızı çizgi ile görünen dalga grafiği interleaved yapıya ait endüktans akımını, mavi çizgi 

ile gösterilen grafik ise geleneksel topolojinin endüktans akımını göstermektedir. Endüktans akımının 

interleaved topolojide daha düşük seviyelerde olduğu grafikten görülmektedir. Şekil 9’da yükseltici ça-

lışma için çıkış akım grafikleri verilmiştir. 

 

Şekil 14. Yükseltici çalışma çıkış akımları 
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Şekil 9’da kırmızı çizgi ile görünen dalga grafiği interleaved yapıya ait çıkış akımını, mavi çizgi ile 

gösterilen grafik ise geleneksel topolojinin çıkış akımını göstermektedir. Çıkış akımlarındaki dalgalan-

manın interleaved topolojide daha düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Şekil 10’da düşürücü ça-

lışma için endüktans akım grafikleri verilmiştir. 

 

Şekil 15. Düşürücü çalışma endüktans akımları 

Şekil 10’da kırmızı çizgi ile görünen dalga grafiği interleaved yapıya ait endüktans akımını, mavi çizgi 

ile gösterilen grafik ise geleneksel topolojinin endüktans akımını göstermektedir. Endüktans akımlarının 

düşürücü çalışmada interleaved yapısında daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 11’de düşürücü 

çalışma için çıkış akım grafikleri verilmiştir. 

 

Şekil 16. Düşürücü çalışma çıkış akımları 
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Şekil 11’de kırmızı çizgi ile görünen dalga grafiği interleaved yapıya ait çıkış akımını, mavi çizgi ile 

gösterilen grafik ise geleneksel topolojinin çıkış akımını göstermektedir. Görüldüğü gibi çıkış akım dal-

galanmaları interleaved topolojide geleneksel topolojiye göre daha düşüktür. Simulasyon sonuçları 

Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Çalışma 

Yönü 

Parametreler Geleneksel İki 

Yönlü DA-DA 

Dönüştürücü 

Interleaved İki 

Yönlü DA-DA 

Dönüştürücü 

Interleaved Dönüştürücünün 

Geleneksel Dönüştürücüye 

göre Avantajları 

Yükseltici 

Çalışma 

Çıkış Akımı (Ic) dalga-

lanması 

0,14 A 0,039 A Çıkış akımının daha stabil ol-

ması 

Endüktans Akımı (I) 13,3 A 6,68 A Devre veriminin artması 

Düşürücü 

Çalışma 

Çıkış Akımı (Ic) dalga-

lanması 

0,29 A 0,12 A Çıkış akımının daha stabil ol-

ması 

Endüktans Akımı (I) 13,3 A 6,78 A Devre veriminin artması 

Tablo 5. Geleneksel ve ınterleaved iki yönlü dönüştürücü karşılaştırma tablosu 

SONUÇ 

İki yönlü enerji akışı gerekli olan batarya sistemlerinde iki yönlü DA-DA dönüştürücü devreleri önemli 

bir rol oynamaktadır. Birçok türü olan iki yönlü DA-DA dönüştürücüler temel olarak izoleli ve izolesiz 

olarak ikiye ayrılırlar. İzolesiz dönüştürücüler basit yapıları, kolay kontrol teknikleri ve verimli olmaları 

ile daha güvenilir ve sağlam bir dönüştürücü izlenimi vermektedirler. Bu çalışmada, her ikisi de izolesiz 

topoloji altında yer alan geleneksel iki yönlü DA-DA dönüştürücü ve interleaved iki yönlü DA-DA 

dönüştürücü yapıları incelenmiştir. İncelenen yapıların MATLAB/Simulink programında benzetimleri 

gerçekleştirilmiştir. Geleneksel topoloji ile interleaved topolojisi karşılaştırması detaylı olarak incelen-

miştir. Sonuçlara göre interleaved yapısı, devrede taşınan ana akımı kollara paylaştırdığı için interleaved 

topolojisinde anahtarlarda ve bobinde meydana gelen güç kayıplarının düştüğü ve her koldan taşınan 

akımın farklı zaman aralıklarında çıkışa aktarılması ile de çıkış akımındaki dalgalanmanın azaldığı gö-

rülmüştür. Aynı zamanda interleaved topolojisinde endüktans değerleri düşük olduğu için devrenin bo-

yutlarında da azalma olacağı öngörülmüştür. Bunun sonucu olarak batarya şarj üniteleri için interleaved 

topolojilerinin daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

KAYNAKÇA  

Ahmed Medhat Youssef, (2020), “Multiphase Interleaved Bidirectional DC/DC Converter for Fuel 

Cell/Battery Powered Electric Vehicles”, 12th International Conference on Electrical Enginee-

ring, pp. 34-43, july 2020. 

B., M., Reddy, P., Samuel, (2016), “A Comparative Analysis of Non-Isolated Bi-Directional DC-DC 

Converters”, IEEE 1st International Conference on Power Electronics Intelligent Control and 

Energy Systems, pp. 1-6, July 2016. 

Liqin Ni, Dean, J., Patterson, Jerry, L., Hudgins, (2012), “High Power Current Sensorless Bidirectional 

16-Phase Interleaved DC-DC Converter for Hybrid Vehile Application”, IEEE Trans. Power 

Electron., vol. 27, no. 3, pp. 1141-1151, March 2012. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

197 

S., A., Gorji, H., G., Sahebi, M., Ektesabi, A., B., Rad, (2019), “Topologies and control schemes of 

bidirectional DC-DC power converters: An overview”, IEEE Access, vol. 7, pp. 117997-

118019, 2019. 

S., Waffler, J., W., Kolar, (2009), “Efficiency Optimization of an Automotive Multi-Phase Bi-directio-

nal DC-DC Converter”, Power Electronics and Motion Control Conference, 2009 IPEMC’09, 

IEEE 6th International, May 2009, pp. 566-572. 

Taewon Kang, Changwoo Kim, Yongsug Suh, Hyeoncheol Park, Byungik Kang, Daegyun Kim, (2012) 

“A design and control of bi-directional non-isolated DC-DC converter for rapid electric vehicle 

charging system”, in Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2012 

Twenty-Seventh Annual IEEE, 5-9 Feb. 2012, pp. 14-21 

Wensong Yu, Jih-Sheng Lai, (2008), “Ultra High Efficiency Bidirectional DC-DC Converter With 

Multi-Frequency Pulse Width Modulation”, 23rd Annu. IEEE Appl. Power Electron. Conf. 

Expo. APEC’08, pp. 1079-1084. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

198 

ASENKRON CER MOTORLARINDA KULLANILAN ÇELİK SACLARIN MOTOR VERİM 

DEĞERİNE OLAN ETKİLERİ  

Enes ULU, Kamuran Nur BEKİROĞLU, Fatma KESKİN ARABUL 

Yıldız Teknik Üniversitesi,  Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Asenkron motorlar geçmişten günümüze kadar birçok farklı alanda kullanılan; basit yapıları, ucuz 

maliyetleri ve bakım masraflarının az olması sebebiyle her daim kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edi-

len bir motor tipidir. Sektörde asenkron motorlar kompresör, asansör, yürüyen merdiven, pompa, vinç 

ve konveyör uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılmış, raylı sistem uygulamaları da asenkron 

motorların bu kullanım alanlarından biri olmuştur. Bu çalışmada, asenkron cer motorları için yüksek 

manyetik geçirgenlikli, düşük kayıplı ve/veya farklı kalınlıklarda çelik sac malzemelerinin kullanılması 

durumunda motor verimi ve motor toplam kayıplarında meydana gelen değişim, bilgisayar destekli ta-

sarım programlarından biri olan ANSYS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çelik sac malzemesi 

seçimi için yapılan analizler sırasında sac tipinin motor verimi ve toplam kayıplara etkisinin net bir 

şekilde görülebilmesi için sac tipi dışındaki diğer mevcut motor parametreleri sabit tutulmuştur. Dene-

nen farklı çelik sac malzemeleri arasından referans cer motorundan maksimum verim değerinin elde 

edilmesine imkân sağlayan en uygun sac tipi belirlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda belirlenen nihai 

çelik sac malzemesinin, motor performans değerleri üzerinde meydana getirdiği değişimler, referans cer 

motoru performans değerleriyle karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, referans motorda 

kullanılan 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg olan 0,50mm 

kalınlığındaki 50JN600 sac tipi yerine yine aynı manyetik akı yoğunluğu ve frekanstaki nüve kaybı 

değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac tipinin kullanılmasıyla motor verim değeri-

nin yaklaşık %1,3 oranında artması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde asenkron cer mo-

torunda kullanılan sac malzemesi için nüve kaybı ve kalınlığı daha düşük sac tiplerinin kullanılması 

halinde motor verim değerinin arttırılabileceği ve kayıpların minimize edilebileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Raylı Sistemler, Asenkron Cer Motoru, Motor Tasarımı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Geçmişten günümüze demiryolu taşımacılığı çeşitli süreçlerden geçmiş ve demiryolu taşıma araçlarında 

birçok değişim yaşanmıştır. Önceleri yük ve yolcu taşımacılığında sırasıyla buharlı ve dizel çekiş sis-

temleri kullanılırken günümüzde bunlar yerini giderek hibrit ve elektrikli çekiş sistemlerine bırakmak-

tadır. Bir tren üzerindeki elektrikli çekiş sistemini oluşturan 5 temel bileşen vardır. Bu bileşenler aşağı-

daki gibi sıralanabilir.18 

 Tren Kontrol ve İzleme Sistemi 

 Transformatör 

 Cer İnvertörü ve APU (Auxiliary Power Unit) 

 Cer Motoru 

                                                            
18 https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/rayli-sistemler-dergisi-m-

20200404022645.pdf 

https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/rayli-sistemler-dergisi-m-20200404022645.pdf
https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/rayli-sistemler-dergisi-m-20200404022645.pdf
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 Dişli Kutusu 

Her bir bileşenin tasarımı sistem verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden sistemde kullanı-

lacak olan her bir bileşen; aracın kullanılacağı hattın özelliklerine, aracın yolcu taşıma kapasitesine ve 

cer gücü gereksinimine uygun olarak tasarlanmalıdır. Özellikle elektrikli çekiş sisteminde kullanılacak 

olan cer motorunun tasarımı yapılırken aşağıda belirtilen genel gereksinimler mutlaka göz önünde bu-

lundurulmalıdır (Kurnaz Araz, 2018; Calin, Georgescu, & Lungoci, 2012). 

 Uygun Çekiş Karakteristiği 

 Güç ve Moment Yoğunluğu 

 Düşük Boyut/Ağırlık/Hacim 

 Verimlilik 

 Geniş Hız Moment Aralığı 

Günümüzde bu temel gereksinimlerinin çoğunu karşılayan, mevcut raylı sistem uygulamalarında sık-

lıkla kullanılan, yerli ve milli imkânlarla üretilebilecek olan motor tiplerinin başında asenkron cer mo-

torları gelir.  

AMAÇ  

Bu çalışmada, tramvay araçlarında kullanılan asenkron cer motorlarında sac malzemesi olarak yüksek 

manyetik geçirgenlikli, düşük elektriksel kayıplı ve/veya farklı kalınlıklarda çelik sac tipleri kullanıldı-

ğında motor verimi ve motor toplam kayıplarında meydana gelen değişimin incelenmesi amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Yapılan çalışma kapsamında ilk olarak bir referans asenkron cer motoru belirlenmiş, sonrasında bu cer 

motoru bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan ANSYS programı kullanılarak modellen-

miştir. Modellemenin ardından referans motorda kullanılan 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz fre-

kanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg olan 0,50mm kalınlığındaki 50JN600 sac malzemesi yerine Şekil 

3’te yine 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değerleri verilen sac tipleri 

denenerek analizler gerçekleştirilmiştir. Çelik sac malzemesi seçimi için yapılan analizler sırasında sac 

tipinin motor verimi ve toplam kayıplara etkisinin net bir şekilde görülebilmesi için sac tipi dışındaki 

diğer mevcut motor parametreleri sabit tutulmuştur. Yapılan bilgisayar destekli analizler sonucunda mo-

tor verim değerini maksimize eden en uygun sac malzemesi olarak 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 

50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac malzemesi be-

lirlenmiştir.  

YÖNTEM 

Hem kullanıcı hem de imalatçı açısından motor performansının iyileştirilmesi ve işletim maliyetlerinin 

düşürülmesi oldukça önemlidir. Durum böyle iken asenkron cer motorlarının performansını etkileyen 

her bir parametrenin belirlenmesi büyük bir önem arz etmektedir (Şimşek & Mergen, 2009). Motorda 

kullanılan sac malzemesinin motor performansına doğrudan etkisi vardır. Asenkron cer motorlarında 

kullanılan çelik sacların motor verim değerine olan etkilerinin incelendiği bu çalışma kapsamında refe-
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rans olarak tramvay araçlarında kullanılan bir asenkron cer motoru seçilmiştir (Koushan, 2020). Ana-

lizler sonucu uygun sac malzemesi seçimiyle verim iyileştirmesi yapılacak olan referans motorunun 

parametreleri Tablo 1’de, motor kesiti Şekil 1’de ve yüklü durumda çalışırken sahip olduğu manyetik 

akı yoğunluğu dağılımı ise Şekil 2’te gösterilmiştir. 

Tablo 1. Referans motor parametreleri 

Motor Parametreleri Değer Motor Parametreleri Değer 

Çıkış Gücü (kW) 100 Stator Dış Çap (mm) 516 

Nominal Gerilim (V) 360 Stator İç Çap (mm) 330 

Nominal Akım (A) 198 Paket Boyu Uzunluğu (mm) 137 

Güç Faktörü 0.87 Hava Aralığı (mm) 1.2 

Devir sayısı (d/d) 1461 Stator Oluk Sayıları 36 

Moment (Nm) 648 Rotor Oluk Sayıları 46 

Verim  %93.08 Sac Malzemesi 50JN600 

Frekans (Hz) 50 Sac Kalınlığı (mm) 0.50 

Bağlantı Şekli (Y/Δ) Y Sac Maksimum Demir Kaybı (W/kg) 6.00 

 

Şekil 1. Referans motor kesiti 
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Şekil 2. Referans motor manyetik akı yoğunluğu dağılımı 

Pratikte elektriksel saclar malzemenin manyetik özelliklerine, şekline, cinsine veya üretim yöntemine 

bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılsa da aşağıda belirtildiği gibi iki ana başlık altında toplanabil-

mektedir.  

 Tanecik yönlendirilmiş saclar 

 Tanecik yönlendirilmemiş saclar 

Tanecik yönlendirme işlemi çeliğe sırasıyla yönlendirme, haddeleme, tavlama ve soğutma aşamalarını 

içeren özel bir dizi işlem uygulayarak gerçekleştirilmektedir. Tanecik yönlendirilmiş saclar transforma-

tör üretiminde sıklıkla tercih edilmektedir. Elektrik motorlarında ise tanecik yönlendirilmemiş sac tip-

lerinin kullanımı daha yaygındır. Bu tip sacların tanecik yönlendirilmiş sac tiplerine kıyasla kayıpları 

daha fazla ve manyetik geçirgenliği daha düşüktür, fakat daha ekonomiktir (Derebaşı, 2002). Sac tipinin 

manyetik özelliklerini sac bileşenlerini oluşturan malzemeler şekillendirir. Endüstride elektrik motorla-

rının stator ve rotor çekirdeklerinde kullanılan tanecik yönlendirilmemiş çelik saclar genellikle silisyum 

içermektedir. Sacdaki silisyum oranı sacın kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Silisyum içeren 

çelik sacların manyetik geçirgenliği yüksektir, mıknatıslanması kolaydır. Malzemenin elektriksel di-

renci silisyum içeriğinin artmasıyla birlikte artmaktadır. Bu durum sac üzerinde oluşan demir kayıpla-

rının azalmasını sağlamaktadır. Fakat %5 oranının üzerinde silisyum içeren sacların kırılganlık özelliği 

artar, sünekliği azalır ve işlem görmesi zorlaşır (Moses, 2012). 

Manyetik çelik sac, motordaki sargıların oluşturduğu değişken bir manyetik alana maruz kaldığında sac 

üzerinde birtakım kayıplar ortaya çıkarmaktadır. Sac malzemesinde meydana gelen ve çevresine ısı şek-

linde yayılan bu kayıplar çekirdek (nüve) kayıpları olarak adlandırılır. Genel olarak ise eddy (girdap) 

akımı kayıpları ve histerisiz kayıplar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yüksek verim dolayısıyla düşük 

kayıp gerektiren tasarımlarda daha az histerisiz kayıplarına sahip olan malzemelerin seçilmesinde yarar 

vardır. Eddy (girdap) akımı kayıpları ise motorda kullanılan sacın, tek parça halinde değil birbirinden 

elektriksel olarak izole edilmiş ince tabakalara (laminasyonlara) bölünerek kullanılmasıyla azaltılabilir. 

Böylece girdap akımının geçtiği alanların kesitleri küçülmekte, bu alanlarda indüklenen gerilim dolayı-
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sıyla girdap akımları azalmakta ve eddy (girdap) akımı kayıpları düşmektedir. Ayrıca motorda diş, bo-

yunduruk veya hava aralığında meydana gelen manyetik doymanın motorun verimliliğini olumsuz 

yönde etkileyen faktörlerden biri olduğu unutulmamalıdır (Yetgin, 2010). 

Sonuç olarak, yüksek verimli bir motor tasarımı yapılmak istendiğinde düşük kayıplı, tanecik yönlendi-

rilmemiş, tamamen ısıl işlemden geçirilmiş ve çalışma esnasında manyetik doyuma girmeyecek bir 

elektriksel sacın kullanılması gerekmektedir. Aksi halde sac manyetik doyum bölgesinde çalıştırılırsa 

sargılar aşırı yüklenip motorda ısınma problemleri yaşanabilmektedir. Bu durumda artan bakır kayıpla-

rından dolayı motor verimi düşmektedir. Bu yüzden motordaki demir kayıplarını minimize etmek, sar-

gıların aşırı yüklenip motorun ısınmasını engellemek ve motoru en verimli şekilde tasarlayabilmek için 

kullanılan saca dikkat edilmelidir.  

Yapılan tasarım çalışmasında, asenkron cer motorları için yüksek manyetik geçirgenlikli, düşük kayıplı 

ve/veya farklı kalınlıklarda çelik sac malzemelerinin kullanılması durumunda motor verimi ve motor 

toplam kayıplarında meydana gelen değişim, bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan 

ANSYS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çelik sac malzemesi seçimi için yapılan analizler sıra-

sında sac tipinin motor verimi ve toplam kayıplara etkisinin net bir şekilde görülebilmesi için sac tipi 

dışındaki diğer mevcut motor parametreleri sabit tutulmuştur. Denenen farklı çelik sac malzemeleri ara-

sından referans cer motorundan maksimum verim değerinin elde edilmesine imkân sağlayan en uygun 

sac tipi belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Mevcut referans motor tasarımı incelendiğinde demir kayıplarının motordaki toplam kayıplar içerisinde 

önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Motor için en uygun sac tipinin kullanılması halinde demir kayıpları 

ve dolayısıyla toplam motor kayıpları azalacak, motor verimi artacak ve motor performansı iyileşecektir. 

Yapılan çalışma kapsamında, referans motorda kullanılan 50JN600 sac tipi de dâhil olmak üzere sıra-

sıyla Şekil 3’te nüve kayıpları belirtilen toplamda 16 farklı sac tipi için analizler yapılmıştır.19 Sac tipi 

analizleri sırasında diğer referans motor parametreleri gibi sac paketi boyu da sabit tutulmuştur. 

Şekil 3’te belirtilen nüve kayıpları 50JN600 tipi sac malzemesinin imalatını yapan JFE Steel Corpora-

tion firmasının yayınladığı katalog verilerinden alınmıştır. Analizlerde kullanılan JFE N-CORE tipi sac 

malzemeleri, makine verimliliğinin arttırılması amacıyla orta ve büyük güçlü motor tasarımlarında kul-

lanılan tanecik yönlendirilmemiş, düşük çekirdek kaybı ve yüksek geçirgenlik sağlayabilen sac tipleri-

dir. Sac üreticileri tarafından beyan edilen 50JN600, 35JN440, 35JN210 gibi kodlama ifadeleri sacın 

1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri ile sac malzemesi kalınlığını be-

lirten ifadelerdir. Referans motorda kullanılan 50JN600 sac malzemesinin 1,5T manyetik akı yoğunluğu 

ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg ve sac kalınlığı 0,50mm’dir. 

                                                            
19 https://www.jfe-steel.co.jp/en/products/electrical/catalog/f1e-001.pdf 

https://www.jfe-steel.co.jp/en/products/electrical/catalog/f1e-001.pdf
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Şekil 3. Manyetik sac tiplerinin 1,5 tesla ve 50 hz’deki nüve kayıpları 

Bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan ANSYS programı yardımıyla yapılan analizler 

sırasında asenkron cer motorunun veriminde ve motor toplam kayıplarında gözlemlenen değişimler Şe-

kil 4’te paylaşılmıştır. Motor için en yüksek verim ve en düşük kayıp değerine 1,5T manyetik akı yo-

ğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac 

tipinin kullanılmasıyla ulaşılmıştır. Referans motorda 50JN600 sac malzemesinin yerine analizler so-

nucu belirlenen 35JN210 sac malzemesinin kullanılmasıyla motorun nüve kayıplarında meydana gelen 

değişimler Tablo 2’de paylaşılmıştır. 

Tablo 2. Motor demir kayıplarında meydan gelen değişimler 

 Kullanılan Sac Tipi Nüve Kaybı Toplam Kayıp Motor Verimi 

Referans Motor 50JN600 2511 W 7430 W %93,08 

Nihai Tasarım 35JN210 1111 W 6025 W %94,32 

Değişim Yüzdesi  %55,75 %18,91 %1,30 

 

35JN210 sac malzemesinin referans motorda kullanılan 50JN600 sac malzemesinden farkı, nüve kayıp-

larının ve sac kalınlığının daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Daha düşük nüve kayıplı çelik 

sac kullanımı toplam motor kaybını %18,91 azaltmış ve motor verim değerini %93,08 değerinden 

%94,32 değerine yükseltmiştir. Bu yüzden tasarlanan yüksek verimli asenkron cer motorunda 35JN210 

sac tipinin kullanılmasına karar verilmiştir.  
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Şekil 4. Kullanılan sac tipinin motor verimine etkisi 

Nihai Tasarım Çıktıları 

Yapılan analiz çalışması sonucunda, referans motorda 35JN210 sac malzemesi kullanıldığında motor 

yüklü durumda çalışırken meydana gelen manyetik akı yoğunluğu dağılımı Şekil 5’te gösterildiği gibi-

dir.  

 

Şekil 5. Nihai tasarımdaki manyetik akı yoğunluğu dağılımı 

Seçilen referans motorun üretici firması tarafından beyan edilen motor parametreleri, referans motorun 

ANSYS programı yardımıyla modellendiğinde elde edilen motor parametreleri ile referans motorda 

daha düşük nüve kayıplı ve daha ince bir sac malzemesi olan 35JN210 sac tipi kullanıldığında elde 

edilen motor parametreleri Tablo 3’te belirtildiği gibidir. 
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Tablo 3. Referans motor ve nihai tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Motor Parametreleri Beyan Edilen Refe-

rans Motor Değer-

leri 

Referans Motor 

Ansys Programı De-

ğerleri 

Nihai Tasarım 

Ansys Programı De-

ğerleri 

Çıkış Gücü (kW) 100 100 100 

Nominal Gerilim (V) 360 360 360 

Nominal Akım (A) 198.00 207.47 207.16 

Güç Faktörü 0.870 0.827 0.817 

Devir sayısı (d/d) 1461 1476 1476 

Moment (Nm) 648.0 646.9 646.9 

Verim  %93.10 %93.08 %94.32 

Frekans (Hz) 50 50 50 

Sac Malzemesi 50JN600 50JN600 35JN210 

Sac Kalınlığı (mm) 0.50 0.50 0.35 

İmalatçı Firmanın Sac İçin Be-

yan Ettiği Maksimum Demir 

Kaybı Değeri (W/kg) 

6.00 6.00 2.10 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada referans olarak seçilen bir asenkron cer motoru için bilgisayar destekli tasarım prog-

ramlarından biri olan ANSYS programı yardımıyla farklı nüve kayıpları ve sac kalınlıklarına sahip 16 

farklı sac tipi için analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sırasında toplam motor kayıplarında ve motor 

veriminde meydana gelen değişimler verilen grafiklerle gösterilmiştir. Çalışma sonucunda referans mo-

torda kullanılan 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg olan 

0,50mm kalınlığındaki 50JN600 sac tipi yerine yine aynı manyetik akı yoğunluğu ve frekanstaki nüve 

kaybı değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac tipinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Daha düşük nüve kaybı ve sac kalınlığına sahip olan 35JN210 sac tipinin kullanılması toplam motor 

kayıplarını %18,99 azaltmış ve motor verim değerini %93,08 değerinden %94,32 değerine yükseltmiş-

tir. Böylece motor verim değerinin yaklaşık %1,3 oranında artması sağlanmıştır. Cer motorunun bir yıl 

içindeki çalışma süresi düşünüldüğünde 100kW’lık bir cer motorunda %1.3 oranında bir verim iyileşti-

rilmesi yapıldığında yapılacak enerji tasarrufu yıllık 12.372,73 kWh ve 6.768,76 ₺ olarak hesaplanmış-

tır. Hesaplama sırasında enerji bedeli “EPDK Tarafından Onaylanan ve 1 Nisan 2021 Tarihinden İtiba-

ren Uygulanan Faaliyet Bazlı Tarifeler” listesinde orta gerilim çift terimli sanayi tarifesi baz alındığında 

54,7071 krş/kWh olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. Hesaplama yapılırken motorun 1 yıl içinde 365 

gün ve günlük 24 saat çalışma süresine sahip olduğu varsayılmıştır. Bir araç üzerinde birden fazla cer 
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motoru olduğu ve her bir motorunun uzun bir çalışma ömrüne sahip olduğu düşünüldüğünde verim de-

ğerinin %1.3 oranında iyileştirilmesiyle birlikte motor enerji harcamalarında da önemli bir miktarda 

enerji tasarruf sağlanabileceği aşikârdır. 

Ayrıca elde edilen sonuçlar incelendiğinde asenkron cer motorunda kullanılacak sac malzemesi için 

nüve kaybı ve kalınlığı daha düşük sac tiplerinin tercih edilmesi halinde motor veriminin artışına, nüve 

kayıplarının azalmasına ve sac malzemelerinin yapısına bağlı olarak motor nominal akım değerinde ve 

güç faktörü değerinde bir azalma meydana gelmiştir. Motor momenti ve devir sayısı ise yaklaşık aynı 

kalmıştır. Tablo 3’te belirtilen motor verimi değerinde meydana gelen iyileştirme göz önünde bulundu-

rulduğunda belirlenen 35JN210 sac tipinin referans motorda kullanılan 50JN600 sac tipine kıyasla daha 

iyi bir alternatif olabileceği görülmektedir.  
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ELEKTRO-MANYETİK KARIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE AA7050 ALAŞIMINDA  

TİKSOTROPİK ÖN-MALZEME ÜRETİMİ 

Seda ATAKUL1, Melika ÖZER2, Seyfettin VADİ3, Alpay ÖZER3 

1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ankara / Türkiye 

3Gazi Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ankara / Türkiye 

Öz: Uzay ve havacılık sektöründe kullanım alanı oldukça fazla olan AA7050 Al alaşımından nihai parça 

üretimi çoğunlukla talaşlı imalat yöntemi ile veya alçak/yüksek basınçlı döküm yöntemi ile yapılmak-

tadır. Nihai parça üretimi için hem fire parça hem de zaman kaybı oldukça fazladır. Bu durum üretilen 

parçada maliyet açısından kazanç kaybına sebep olmaktadır. Son zamanlarda yüksek mekanik özellik-

leri ve net şekle yakın parça üretimi gibi üstün özelliklerinden dolayı parça üretiminde yarı-katı şekil-

lendirme yöntemi kullanılmaktadır. Yarı-katı şekillendirme için kullanılan ön-malzemenin tiksotropik 

özelliğe sahip olması gerekir. Tiksotropik özelliklere sahip ön-malzeme üretimi için birçok yöntem bu-

lunmaktadır. Bu çalışmada tiksotropik ön-malzeme üretimi için elektromanyetik karıştırma yöntemi kul-

lanılmıştır. AA7050 Al alaşımından elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile tiksotropik ön-malzeme 

üretimi yapılmıştır. Elektromanyetik karıştırma ünitesi özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile 

kontrol edilmiştir. Elektromanyetik karıştırma ünitesi, Profi-LAB editör yazılımı kullanılarak oluşturu-

lan ara yüz ile bilgisayar üzerinden PLC aracılığıyla kontrol edilmiştir. Değişken manyetik alan oluştur-

mak için asenkron motor kullanılmış olup motorun kontrolü frekans konvertörü ile sağlanmıştır. Elekt-

romanyetik karıştırma parametreleri olarak frekans 50 Hz, gerilim 380 volt, tork 160 N/m kullanılmıştır. 

Yarı-katı sıcaklık aralığındaki katılaşma esnasında elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile numune üre-

timi gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla elektro-manyetik karıştırma yapılmadan da 

aynı şartlarda grafit kalıba döküm gerçekleştirilmiştir. Üretilen tüm numunelerin mikroyapıları incelen-

miştir. Yapılan mikroyapı incelemeleri sonunda elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile üretilen tik-

sotropik AA7050 numunelerde α-Al dendrit kollarının kırıldığı ve mikroyapıdaki α-Al tanelerinin rozet 

ve/veya nadiren küremsi şekle sahip olduğu gözlenmiştir. Elektro-manyetik karıştırma yapılmadan gra-

fit kalıba döküm yöntemi ile üretilen numune incelendiğinde ise mikroyapıdaki α-Al tanelerinin dend-

ritik olarak oluştuğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yarı-Katı Şekillendirme, Elektro-Manyetik Karıştırma, Ön Malzeme Üretimi, 

Tikso Şekillendirme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yarı-katı şekillendirme, yüzey kalite özelliği iyi olması gereken askeri uygulama, uzay ve havacılık 

sektörü alanındaki parçalar, yakıt tankları, otomobil ön ve arka aksları, motor parçaları, fren diskleri, 

kilitlenmesiz fren sistemi, süspansiyon parçaları, şasi, jantlar vb. parçaların üretiminde oldukça başarı-

lıdır. Otomobil jantları yarı-katı şekillendirme yöntemi ile alüminyum malzemesinden üretildiği tak-

dirde diğer yöntemlerle üretilen jantlara göre daha iyi mekanik özellikler taşır [1]. 

Alaşımların katı ve sıvı denge sıcaklıklarının arasında şekillendirilmesi yarı-katı şekillendirme işlemi 

olarak adlandırılır [2,3,4]. 

Yarı-katı şekillendirme işleminin gerçekleşmesi için stok malzemesinin (ön malzeme) yarı-katı sıcak-

lıkta dendritik olmayan tiksotropik özelliğe (küremsi mikroyapıya) sahip olması gerekmektedir [2,4,7]. 
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Şekil 1.Yarı-katı metal Şekillendirme işleminin uygulanabileceği sıcaklık aralığı 

Yarı-katı metal şekillendirme yönteminde; tiksotropik ön malzeme ötektik sıcaklığının üstündeki bir 

değerde veya ergime sıcaklığının altındaki katılaşmaya uygun bir sıcaklık değerinde ısıtılır [5]. Bu sı-

caklık aralığında yarı-katı halde şekillendirilecek malzemede genellikle %30-50 oranında sıvı faz olması 

arzu edilir [9,14]. Katı fazın homojen dağılımı, küçük tane boyutuna, yüksek şekil faktörüne sahip ol-

ması yarı katı metalin şekillendirilebilme kabiliyetini arttırmaktadır. Dolayısıyla üretilen parçaların yük-

sek mekanik özelliklere sahip olmasını sağlar [6] 

Geleneksel metal döküm yöntemlerinde, sıvı metalin kalıbı doldurması sırasında türbülanslı sıvı akışın-

dan kaynaklanan gaz boşlukları, çekme boşlukları ve segregasyon gibi döküm hataları mekanik özellik-

leri önemli derecede düşürür. Bu döküm hatalarını önemli derecede elimine edebilen yarı-katı şekillen-

dirme yöntemi mekanik özellikleri (özellikle % uzamayı) arttırmaktadır [4,8]. 

Yarı-katı şekillendirme yöntemleri için ön malzeme üretim yöntemleri arasında en yaygın ve ticari ola-

rak kullanılan elektromanyetik karıştırma ile numune üretimidir [9]. 

Bu çalışmada AA7050 Al alaşımından elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile tiksotropik ön-malzeme 

üretimi yapılmıştır. Elektromanyetik karıştırma ünitesi özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile 

kontrol edilmiştir. Elektromanyetik karıştırma ünitesi özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile 

kontrol edilmiştir. Elektromanyetik karıştırma ünitesi, Profi-LAB editör yazılımı kullanılarak oluşturu-

lan ara yüz ile bilgisayar üzerinden PLC aracılığıyla kontrol edilmiştir. Değişken manyetik alan oluştur-

mak için asenkron motor kullanılmış olup motorun kontrolü frekans konvertörü ile sağlanmıştır. Elekt-

romanyetik karıştırma parametreleri olarak frekans 50 Hz, gerilim 380 volt, tork 160 N/m kullanılmıştır. 

Bu parametrelerin mikroyapı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

AMAÇ  

Yarı-katı şekillendirme yöntemi için gerekli tiksotropik ön-malzemenin AA7050 Al alaşımından 

elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile üretimi amaçlanmıştır. Uzay ve havacılık sektöründeki parça-

ların üretiminde kullanım alanı oldukça fazla olan yarı katı şekillendirme yönteminde ön malzeme te-

dariği en büyük sorundur. Dendritik olmayan mikroyapıya sahip ön malzeme üretimi yarı katı şekillen-

dirme yöntemi ile üretim yapan firmalar için gereklidir.  

KAPSAM 

AA7050 Al alaşımı birçok sektörde yaygın olarak kullanılması ile bilinmektedir. Genellikle nihai ürünü 

şekillendirmek için talaşlı imalat ve alçak/yüksek basınçlı döküm yöntemleri kullanılmaktadır. Yarı-katı 

şekillendirme yöntemi bu dezavantajların elimine edebilmektedir. Yarı-katı halde şekil verme üretim 

Döküm 

Dövme 

Yarı-katı 
Şekillen-
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sürecinde; otomasyona uygunluğu, kalıp ömrünün fazla olması, talaş kaldırma gibi işlemlere çok az 

gereksinim olması, yarı-katı haldeki malzemenin ergiyik malzemeye göre daha az gaz çözünürlüğüne 

sahip olması ve dolayısıyla daha az mikroporozite içermesi gibi avantajlar sağlamaktadır. Mikroyapı-

daki iyileşmeler mekanik özellikleri arttırmaktadır. Yarı katı şekillendirme yapılabilmesi için tiksotropik 

mikroyapıda ön malzemeye gerek vardır.[10-12] Tiksotropik ön malzeme üretiminde genel olarak; me-

kanik karıştırma, elektromanyetik karıştırma, sıma proses gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalış-

mada ise elektromanyetik karıştırma yöntemi ile tiksotropik ön malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM 

Deneylerde kullanılan AA7050 Al alaşımının kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. Ergitme işlemi 

elektrik dirençli ergitme ocağında 20 kg’lık SiC potada yapılmıştır. Sıvı metal döküm işleminden önce 

700 ºC’de % 0,4 oranında DEGAFFEX AE/200 ile gaz giderme işlemine tabi tutulmuştur.  

Alaşım 

Alaşım Elementleri (Ağırlıkça %) 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Ti Zr Al 

Nominal Kom-

pozisyonu 

Min. 

Max. 

0,00  

0,12 

0,00  

0,15 

2,00  

2,60 

0,00  

0,10 

1,90  

2,60 

5,70  

6,70 

0,00  

0,04 

0,00  

0,06 

0,08  

0,15 
Kalan 

AA7050 0,05 0,11 2,50 0,01 2,30 5,89 0,01 0,04 0,11 88,91 

Tablo 6. AA7050 Alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi 

Deneysel çalışmalar için özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile kontrol edilen elektro-manyetik 

karıştırma (EMK) ünitesi kurulmuştur. Resim 1’de verilmiştir. EMK’ da etkili soğutma üniteye monte 

edilen su soğutma sistemi ile sağlanmıştır. Numune üretimi için Ø45 mm çapında, 190 mm yüksekli-

ğinde grafit kalıp kullanılmıştır. 

 

Resim 1. Bilgisayar kontrollü elektro-manyetik karıştırıcının prototip çizimi 

Döküm ve yeniden ısıtma sıcaklıklarının tespiti için AA7050 alaşımının DTA analizi 2ºC/dk ısıtma hı-

zında 700°C’ e kadar yapılmıştır. DTA analizinde elde edilen grafiğine göre ergime (646ºC) ve katı-

laşma (581ºC) sıcaklıkları belirlenmiştir. 

SOĞUTMA 

SUYUNUN 

ÇIKIŞI 

SOĞUTMA 

SUYUNUN 

GİRİŞİ 

KONTROL 

PANELİ 

SİSTEMİ  

KONTROL 

EDEN PC 

GRAFİT 

POTA 

MOTOR 
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AA7050 Al alaşımının ergitme işlemi sonrasında grafit kalıpta yarı-katı şekillendirme sıcaklıkları ara-

sında (581ºC-646ºC) EMK ünitesinde karıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Elektromanyetik karıştırma parametreleri olarak frekans 50 Hz, gerilim 380 volt, tork 160 N/m kulla-

nılmıştır. Karıştırma işlemi sonlandıktan sonra soğumaya bırakılan parçadan Şekil 2’ de gösterildiği gibi 

9 bölge olarak mikroyapı incelemeleri için numuneler alınmıştır. 

 

Şekil 2. İngottan metalografik numunelerin alındığı bölgeler ( Ü: Üst, O: Orta, A: Alt, M: Mer-

kez, K: Kenar) 

Numuneler standart metalografik yöntemlerle (zımparalama, parlatma) hazırlanmış ve Keller ETC (2.5 

HNO3 + 1.5 HCl +1 HF +95 Saf su) çözeltisi ile dağlanmıştır. Metalografik incelemeler Leica DFC 320 

dijital kamera bağlantılı Leica DM4000M marka optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

AA7050 Al alaşımı kullanılarak karıştırma işlemi uygulanmadan grafit kalıba yapılan döküm sonrasında 

incelenen dendritik mikroyapı aşağıdaki Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 3’deki mikroyapı incelendiğinde 

α-Al tanelerinin dendritik bir biçimde katılaştığı ve ötektik fazın tane aralarında ve dendrit kolları ara-

sında katılaştığı görülmektedir (Şekil 3a ve Şekil 3b). 

 

 

 

 

 

AA7050 Al alaşımı kullanılarak 581ºC-646ºC yarı-katı sıcaklık aralığında EMK ünitesi kulanılarak ka-

rıştırma işlemi sonucunda dentritik olmayan mikroyapıya sahip numuneler üretilmiştir (Şekil 4). Şekil 

Şekil 3. AA7050 Al alaşımı karıştırma işlemi yapılmadan üretilen numunenin 5. Bölgedeki mikroyapılarıı       

a)50 X büyütmede b)200X büyütmede 

a.  b.  c.  

-Al 

Ötektik 

yapı 
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4 incelendiğinde α-Al tanelerinin dendritik olmayan mikroyapıya sahip olduğu görülmektedir. Mikro-

yapıdaki α-Al tanelerinin rozetimsi ve nadiren küremsi şekle sahip olduğu görülmektedir (Şekil 4a) α-

Al tanelerinin aralarındaki fazın ise ötektik faz olduğu görülmektedir (Şekil 4c). 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

AA7050 Al alaşımı kulanılarak tiksotropik mikroyapıya sahip ön malzeme üretim için EMK ünitesi 

kurulmuştur. EMK ünitesi bilgisayar kontrollü olarak dizayn edilmiştir. Numune üretimi yapılmıştır. 

Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

1. AA7050 Al alaşımı karıştırma işlemi yapılmadan grafit kalıba döküldüğünde mikroyapısı dendritik 

α-Al taneleri ve ötektik fazdan oluşmaktadır. 

2. AA7050 Al alaşımı EMK ünitesinde 50 Hz, 180 Volt ve 160N/m tork parametreleri kullanılarak 

karıştığında ön malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı dendritik olmayan α-Al taneleri ve ötek-

tik fazdan oluşmaktadır. 
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EKOLOJİK KENT MOBİLYALARINDA EKO-TASARIM İLKELERİ 

Leila AKBARISHAHABI 

Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 

Nevşehir / Türkiye  

Öz: Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı sonucunda, ekolojik çevre zarar görmekte ve do-

ğal kaynakların sınırsız ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi, ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini tehli-

keye atmaktadır. Bu sorunlar, insanları doğadan ayrı ve ondan üstün gören modern kent planlama ve 

tasarım paradigmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda, bu sorunların çözümlenmesine yönelik, 

kentsel planlama ve tasarım sürecinde, sürdürülebilir gelişme kavramı gündeme gelmiştir. Sürdürebilir-

lik sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç önemli bileşenden oluşmaktadır. Sürdürülebilir geliş-

menin en önemli boyutu doğal kaynak kullanımı ve çevresel yönetim olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

bağlamda, ekolojik kent olgusu öne çıkmaktadır. Ekolojik kentlerdeki planlama ve tasarım yaklaşımla-

rının amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, doğayı ve doğal varlıkları sömürmeden, insan eko-

sistemi ile doğal ekosistem arasındaki dengeyi sağlamaktır. Dünyada, ekolojik kentlerde birçok tasarım 

yaklaşımları önerilmiş ve uygulanmıştır. Kent mobilyaları, ekolojik kent yapısının önemli bir parçasıdır. 

Bu çalışmada, ekolojik kent mobilyalarının tasarımında, daha dengeli bir insan-çevre ilişkisine dayanan, 

peyzajın önemini vurgulayan ve kentleri dinamik sosyo-ekolojik sistemler olarak kavrayan yaklaşımlar 

önerilmektedir. Çalışmada, “Ekolojik kent” kavramı detaylı olarak incelenmiş ve bu kentlerin ilke ve 

hedefleri açıklanmıştır. Daha sonra, ekolojik anlayışla tasarlanan kent mobilyaları kapsamlı ve ayrıntılı 

bir şekilde ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda uygulanan eko-tasarım örnekleri bir araya getirilmiş 

ve ekolojik kent mobilyalarının tasarımı için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, kentsel mobilyaların 

tasarım ilkeleri ekolojik, işlevsellik, verimlilik, dayanıklılık, sadelik ve esneklik olmak üzere altı ilke 

üzerinden tanımlanmış ve örnekler ile somutlaştırılmıştır. Sonuç olarak, kent mobilyalarının tasarımında 

ekolojik tasarım ilkelerinin tanımlanması, kentlerin sürdürülebilir gelişmelerine katkı sağlayacağı düşü-

nülmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekolojik Kent, Kent Mobilyaları, Eko-Tasarım İlkeleri 

EKOLOJİK KENT ve KENT MOBİLYALARI 

Sürdürülebilirlik olgusu, ilk olarak 1972 yılında Meadows ve arkadaşları tarafından yazılan “Büyüme-

nin Sınırları (The Limits of Growth)” adlı kitapta “Sürdürülebilir gelişme” kavramı ile kullanılmıştır 

(Meadows ve diğerleri, 1972). Böylece, sürdürülebilirlik kavramı, ülkelerin gündeminde yer almıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramını öne çıkaran önemli raporlardan birisi, 1987 Birleşmiş Milletler 

Brundtland Raporu olmuştur. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğal kaynakların eşit kul-

lanımı ve yoksunluğun giderilmesi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve nüfus artışının kontrolü 

gibi hedefler kapsamında belirtilmiştir (Wu, 2013). Daha sonra, 1992 yılında, Rio de Janerio'da gerçek-

leşen konferansta, ülkelerin çevreye duyarlı ve aynı zamanda, katılımcı yönetim biçimlerine yönelik 

bazı ilkelere değinilmiştir. Sürdürülebilirlik sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç önemli bile-

şenden oluşmaktadır (Yalçıner Ercoşkun, 2018). 
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Şekil 1. Sürdürülebilirliğin bileşenleri (Yalçıner Ercoşkun, 2018) 

Sürdürebilirliğin önemli bileşenlerinden birisi çevresel yönetimdir. Bu bağlamda, doğal kaynakları sö-

mürmeden onların sürekliliğini sağlamak ve çevresel kirlenmeyi önlemek bu bileşenin temel hedefleri 

arasında yer almaktadır. Son yıllarda, kentsel planlama çalışmalarında, kentlerin sürdürülebilir gelişme-

sini hedefleyen ve kentlerin çevresel ve sosyal boyutuna odaklanan önemli yaklaşımlardan birisi “Eko-

lojik kent” olmuştur. Ekoloji bir bilim dalı olarak, insanların doğa üzerindeki etkilerini ve çevreleriyle 

olan ilişkilerini incelemektedir. Ekolojik kent ve sürdürülebilirlik kavramları birbirleriyle ilişkili kav-

ramlardır. Ekolojik bir kent tasarlamak için, sürdürülebilir kalkınma politikaları ve tutarlı planlama ka-

rarlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Song, 2011). Bookchin’e (1999) göre, “Kent ve kentleşme sadece sos-

yal, kültürel ve tarihsel bir olgu değildir, aynı zamanda, kapsamlı bir ekolojik olgudur. Böylece, kent, 

ekolojik bir topluluk olarak değerlendirilmelidir” (Bookchin, 1999). 1960'larda ve 1970'lerde, çevre so-

runlarına artan bir odaklanma bağlamında, bilim adamları ve uygulayıcılar, kentsel planlama ve tasarım 

çalışmalarında, ekolojik yaklaşımlar geliştirişler (Wu, 2013). Ekolojik kentsel planlama ve tasarım dü-

şüncesinin zamansal gelişimi Şekil 2’de açıklanmıştır. 

Şekil 2. Ekolojik kent düşüncesinin zamansal gelişimi (Heymans ve diğerleri, 2019) 
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Ekolojik kent yaklaşımının temel amacı, doğal çeşitliliğin artmasıyla ekosistemdeki dengenin sağlan-

ması ve aynı zamanda, katılımcı ve bütüncül bir planlama sisteminin geliştirilmesi olmuştur (Yalçıner 

Ercoşkun, 2018). Çetinkaya (2013) ekolojik kent sistemlerinin hedeflerini aşağıdaki gibi açıklamaktadır 

(Çetinkaya, 2013): 

 Kentin çevre üzerinde etkisinin azaltılması  

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı  

 En düşük düzeyde atık üretimi  

 Geri dönüşümlü malzeme kullanımı  

 Ekolojik ayak izinin en aza indirgenmesi  

Ekolojik kent anlayışına göre, insan ve kent arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda, bir taraftan in-

sanların yaşam kalitesi ve refah düzeyleri sağlanırken, diğer taraftan kentin doğal ve ekolojik ortamı da 

dikkate alınarak gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunmaktadır (Brilhante ve Klaas, 2018). Kent 

mobilyaları, sürdürülebilir ve ekolojik kent yapısının önemli bir parçasıdır. Kentler çok bileşenli ve 

kompleks yapılar olarak, binalar, peyzaj öğeleri ve kent mobilyaları gibi çeşitli elemanlardan oluşmak-

tadırlar. Bu bileşenler arasında, aydınlatma, oturma bankları, duraklar ve çöp kutusu gibi kent mobilya-

ları mekânı tanımlayıcı ve tamamlayıcı niteliğine sahip öğelerdir (Doğan ve diğerleri,1986). Kentlerde 

konumlanan ve yerleştirilen yer döşemeleri, oturma bankları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, su 

öğeleri, telefon kabinleri, bilgilendirme panoları, trafik ve yön levhaları, çiçeklikler, gölgeleme eleman-

ları, çocuk oyun elemanları ve spor aletleri, WC’ler, otobüs ve bisiklet durakları gibi elemanlar kent 

mobilyası olarak tanımlanabilir (Yaylalı, 1998). Sürdürülebilir yaklaşımla tasarlanan kent mobilyaları-

nın, ulaşılması gereken amaçlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Kılıç ve Sungurlu, 2021): 

 Doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek  

 Kentsel nüfusun sağlığını korumak  

 Ekonomik ve ulaşılabilir olması  

 Bölgeye özgü kültürel çeşitliliği sürdürmek 

Sürdürülebilir ve ekolojik kentsel mekanların tasarımında, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel bağ-

lamda sürdürülebilir kent mobilyalarının üretilmeleri ve insanların kullanımına sunulması büyük önem 

taşımaktadır. Tuğlu Karslı (2008) çalışmasında sürdürülebilir kent mobilyalarının tasarım kriterlerini 

Tablo 1’de özetlendiği gibi açıklamıştır (Tuğlu Karslı, 2008). 
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Tablo 1. Sürdürülebilir kent mobilyalarının tasarım kriterleri (Tuğlu Karslı, 2008) 

Kriter Açıklama Örnek 

Enerji tasarrufu Mobilyanın üretiminde ve araçlara 

yüklenme, taşınma ve dağıtımda har-

canan enerji minimum düzeyde olma-

lıdır. 

- Yerel kaynaklardan elde edilmiş ol-

ması 

- Standart ölçülerde olması 

- Modüler ve düz paketli olması 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-

lanımı 

Malzeme Mobilyanın üretiminde, minimum 

malzeme miktarı kullanılmalıdır. Böy-

lece hem ekolojik hem ekonomik açı-

dan fayda sağlayacaktır.  

- Basitleştirme 

- Minyatürleştirme 

- Çok İşlevlilik  

- Esneklik 

Dayanıklılık Mobilya doğa koşullarına ve kazalara 

karşı dayanıklı olmalıdır. 

- Kentin iklim koşulları iyi bilinmeli 

- Doğru ve bilinçli malzeme seçilmeli 

- Kolay bakım ve onarım sağlanabil-

mesi 

Geri dönüşüm Mobilya kolayca sökülebilir, takılabi-

lir ve yeniden birleştirilebilir özellik-

lere sahip olmalıdır. 

- Zayıf ve sorunlu parçalar belirlenmeli 

- Onarım giderleri artıyorsa yeniden 

üretilmeli 

- Üretim malzemesinin geri dönüşümü 

- Ahşap, beton, çelik ve taş kullanımı 

Sağlıklı çevre Mobilya kullanıcılar tarafından ko-

layca algılanabilir ve kullanılabilir ol-

malıdır. 

- Tüm kent sakinlerine hitap etmeli 

- Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını gidermeli 

- Güvenlik sağlanırken gerekli standartta 

olmalı 

- Estetik ve motive edici olmalı 

Kimlik Mobilya, kentin sosyo-kültürel ve 

ekonomik gerekliliklerine uygun ol-

malıdır. 

- Sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe hizmet 

etmeli 

- Semantik değere sahip olmalı 

- Kent ile bir bütün olmalı 

- Kentin kimliği ile örtüşmeli 
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Sürdürülebilir kent mobilyalarının tasarımında, farklı araştırmacılar tarafından farklı nitelikler tanım-

lanmıştır. Kılıç ve Sungurlu (2021) çalışmalarında, kent mobilyalarının sürdürülebilir tasarımına ilişkin, 

“ekolojik malzeme”, “sağlamlık kolay bakım”, “performans”, “işlevsellik”, “mekanla olan ilişkisi”, 

“ekonomik” ve “estetik” gibi niteliklere vurgu yapmışlar (Kılıç ve Sungurlu, 2021). Bu nitelikler Tablo 

2’de açıklanmıştır. 

Tablo 2. Sürdürülebilir kent mobilyalarının nitelikleri (Kılıç ve Sungurlu, 2021) 

Kriter Açıklama Örnek 

Ekolojik malzeme Mobilyanın malzemesi kentin ik-

lim koşullarına uygun ve doğal ko-

şullara dayanıklı olmalıdır. Örnek: 

Alüminyum ve çelik gibi metal tür-

lerin kullanımı 

- Sağlıklı ve dayanıklı olması  

- Yerel malzemeden olması  

- Ekonomik üretim 

- Düşük maliyetli bakım  

- Geri dönüştürülebilir olması 

Sağlamlık kolay ba-

kım 

Mobilyanın malzemesi dış etken-

lere karşı dayanıklı olmalıdır. 

- Uzun ömürlü olmalı 

- Doğru yerleştirme 

- Bozulan parçalarının değiştirilebi-

lirliği 

- Montaj ve demontaj kolaylığı 

- Kolay bakım ve onarım işlemleri 

Performans Mobilya, sürekli çalışmalı ve işle-

vini düzgün bir şekilde yerine geti-

riyor olmalıdır. 

- En az malzeme 

- En yüksek verimlilik 

- Minimum parça sayısı 

- Kolay üretilmeli 

- Yenilenebilir enerji kullanımı 

İşlevsellik Mobilya fonksiyonel olarak, tasa-

rım ve üretim amacına hizmet et-

melidir. 

- Sosyal ortam sağlaması 

- Esnek konfigürasyon 

Mekanla olan ilişkisi Mobilya, işlevini yerine getirebile-

ceği mekânda konulmalıdır. 

- Kolay algılanması ve görünebilir 

olması 

- İmge oluşturmalı ve kente özgü 

olması 

- Kültürel süreklilik sağlamalı 
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Ekonomik  Mobilyanın, üretim ve bakım-ona-

rım maliyetleri düşük olmalıdır. 

- Geri dönüşebilen malzemeden ya-

pılması 

- Malzeme kolay temin edilebilir 

olmalı 

Estetik Mobilya, bir sanat ürünü olarak, 

kentin tamamında bir eseri olarak 

algılanmalıdır. 

- Kullanıcının mekâna aidiyetini 

sağlaması 

- Mekânın kalitesini arttırması 

Şatır (2015) sürdürülebilir kent mobilyalarının tasarımında ve üretiminde, “çevre kirliliğine karşı önlem 

alan birimlerin geliştirilmesi”, “mobilyaların tasarım ve üretiminde malzeme-zaman-emek tasarrufunun 

yönetilmesi”, “insan enerjisinin değerlendirilmesi”, “alternatif enerjilerin kullanılması”, “bozulan par-

çaların değiştirilebilirliği” ve “montaj-demontaj kolaylığı” gibi ilkelerin öneminden bahsetmiştir (Şatır, 

2015). Güneş ve Demirarslan (2020) “Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar” 

adlı çalışmalarında, kent mobilyalarının üretiminde sürdürülebilir kent mobilya kavramının önemini 

vurgulamışlar ve üretim ve ulaşım aşamalarında, bilinçli enerji kullanımı ve doğal kaynak tüketiminden 

bahsetmişler. Sürdürülebilirlik kapsamında, genel olarak, petrol tüketimini minimuma indirmek (çevre 

kirliliğini önlemek), doğalgaz, elektrik ve su tüketimini azaltmak gibi stratejiler önermişler. Kent mo-

bilya üretiminde önerdikleri çevreci yaklaşımlar aşağıda özetlemektedir (Güneş ve Demirarslan, 2020): 

 Üretim aşamasında minimum düzeyde enerji kullanması 

 Küçük ve yönetilebilir ölçekte yapı tekniklerinin kullanılması 

 Kolayca temin edilebilir, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeden yapılması 

 Doğru malzeme seçimi ile düşük ağırlıklı, az bileşenli ve uzun ömürlü olması 

 Sökülebilir ve kolayca parçalara ayırılabilir olması 

 Paketlenme aşamasında minimum boyutta olması ve taşıma aşamasında enerji tasarrufu sağlaması 

 Doğal süreçler ve çevresel koşullara uyumlu olması 

 Esnek yapıda olması ve gerektiğinde başka işlevlere hizmet verebilmesi 

İsmailoğlu ve Bekar (2018) yaptıkları çalışmada, ekolojik düşünce ile tasarlanan kent mobilyalarını sür-

dürülebilirlik açısından incelemişler. Bu çalışmada, kent mobilyaları dört ana başlık altında incelenmiş-

tir: oturma üniteleri, aydınlatma elemanları, gölgelik ve otobüs durakları. Ekolojik düşünce ile tasarla-

nan kent mobilyalarının özellikleri aşağıdaki başlıklar kapsamında değerlendirilmiştir (İsmailoğlu ve 

Bekar, 2018). 

 Yeşil eleman kullanımı 

 Doğal malzeme kullanımı 

 Güneş paneli kullanımı 

 Doğal form ve biçimlerin kullanımı 
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 Atık su kullanımı 

 Yağmur suyu kullanımı 

 Bisiklet park olanağı 

 Hayvan dostu tasarımlar 

 Bitki kullanımı 

 Enerji üretim olanağı 

AMAÇ 

Çalışmada, kentlerin sürdürülebilir gelişmelerini sağlamak için, kentin en önemli bileşenlerinden olan 

kent mobilyalarının tasarımında, ekolojik düşünce ile eko-tasarım ilkelerinin geliştirilmesi amaçlanmış-

tır. Böylece, doğal kaynakları bilinçsiz bir şekilde tüketmeden, çevresel ve doğal koşullara uyumlu, do-

ğaya zarar vermeyen ekolojik kent mobilyalarının tasarımı ve kullanımı, kentlerin sürdürülebilir geliş-

melerine katkı sağlayacaktır.  

KAPSAM 

Çalışmada, ekolojik kent yapısının önemli parçalarından olan kent mobilyalarının tasarımı, ekolojik dü-

şünce çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, “Ekolojik kent” kavramı detaylı olarak incelenmiş ve bu 

kentlerin ilke ve hedefleri açıklanmıştır. Daha sonra, ekolojik anlayışla tasarlanan kent mobilyaları kap-

samlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmada, ekolojik kent mobilyalarının tasarımında, daha 

dengeli bir insan-çevre ilişkisine dayanan, peyzajın önemini vurgulayan ve kentleri dinamik sosyo-eko-

lojik sistemler olarak kavrayan yaklaşımlar önerilmiştir.  

YÖNTEM 

Çalışmada, araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda uygulanan 

eko-tasarım örnekleri bir araya getirilmiş ve ekolojik kent mobilyalarının tasarımı için öneriler gelişti-

rilmiştir.  

BULGULAR 

Literatür araştırması sonucunda, kent mobilyalarının tasarım ilkeleri ekolojik, işlevsellik, verimlilik, da-

yanıklılık, sadelik ve esneklik olmak üzere altı ilke üzerinden tanımlanmıştır. Elde edilen bilgiler Şekil 

3’de açıklanmaktadır. 
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Şekil 3. Çalışmanın bulguları 

SONUÇ 

Kentleşme, insan egemenliğindeki modern ve teknolojik çağın belirleyici bir özelliğidir. Ancak, hâkim 

kentsel gelişime modeli, doğal çevreyi derinden değiştirmekte, biyolojik çeşitliliği azaltmakta ve insan 

refahını tehdit etmektedir. Son otuz yılda, kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında, ekolojik bir yak-

laşıma yönelik ilginin artmasına rağmen, bu yaklaşım ana akım haline gelmemiştir ve kentleşmenin 

olumsuz etkileri devam etmektedir. Bu çalışmada, ekolojik düşünce ile doğal kaynakları kullanma ve 

insan yararı için doğal süreçleri yönetme amaçlı, kentlerin önemli bileşenlerinden olan kent mobilyala-

rına yönelik eko-tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada, içerik ana-

lizi sonucunda, ekolojik kent mobilyalarının tasarımında aşağıdaki altı ilke tanımlanmıştır. 

Ekolojik 

 Üretim ve taşımada çevre kirliliğin önlenmesi 

 Doğal ve çevre dostu malzemeden yapılmalı 

 Yenilenebilir enerji kullanımı 

 Üretim malzemesinin doğada çözülmeli 

 İnsan dostu ve hayvan dostu olmalı  

İşlevsellik 

 Kentlerde aktif olarak kullanılmalı 

 Tüm kent sakinlerine hitap etmeli 

 Ana işlev ve başka işlevlere yönelik tasarlanmalı 

 Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamalı 

 Görsellikten ziyade işlevsel olmalı 

Verimlilik 

 Enerji verimliliği (Ekolojik-Ekonomik) 
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 Düşük üretim ve nakliye maliyeti 

 Yerel malzemeden yapılmalı 

 Kentlerde fazla alan kaplamamalı 

 Kullanıcıların günlük aktivitelerini kolaylaştırmalı 

Dayanıklılık 

 Doğa koşullarına karşı dayanıklı olmalı 

 Vandalizme ve kazalara karşı dayanıklı olmalı 

 Kolay bakım ve onarım sağlanabilmeli 

 Doğru bir şekilde yerleştirilip sabitlenmeli 

 Uzun ömürlü olmalı 

Sadelik 

 Üretimde minimum malzeme miktarı kullanımı 

 Kullanım kolaylığı olacak ölçüde küçültülmeli 

 Taşıyıcı strüktürlerin ağırlıkları azaltılmalı 

 Farklı malzeme yerine tek malzemeden yapılmalı  

Esneklik 

 Değişen ihtiyaçlara göre adaptasyon sağlamalı 

 Sökülebilir ve yeniden birleştirilebilir olmalı 

 Sökülüp farklı birimlere dönüşebilir olmalı 

 Çevresel koşullara uyum sağlamalı 

Ekolojik kent projelerinin kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla uygulanması amaçlı, kent mobilyalarının 

tasarımına ilişkin ekolojik tasarım ilkelerinin tanımlanması önemlidir, böylece doğa-insan-hayvan dostu 

tasarım ilkelerinin tanımlanması, kentlerin sürdürülebilir gelişmelerine katkı sağlayabilecektir. 
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ANKARA’DA 1950’Lİ YILLARDA İNŞA EDİLMİŞ İKİ İŞHANI: ÖNCÜL TASARIM 

KARARLARI VE ÖNERDİKLERİ TEKNOLOJİK YENİLİKLER  

Ezgi Çağla UCARI1, Adile Nuray BAYRAKTAR2 

1Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı,  

Ankara / Türkiye 
2 Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Türkiye’de 1950 yılında tek parti iktidarının sona ermesi ile devletçi ekonomik yaklaşımların yerini 

özel sektör ağırlıklı ekonomik yaklaşımlar almış; buna bağlı olarak gelişen uluslararası ilişkiler, artan 

ticaret hacmi ve değişen ihtiyaçlar, Ankara’da hızlı bir biçimde yeni yapıların inşa edilmesine yol aç-

mıştır. Bu yapılar içinde İşhanları öncül tasarım kararları ve önerdikleri teknolojik yenilikler açısından 

önemli bir tipoloji oluşturmaktadırlar.  Bu bildiride, Ankara’da Ulus Merkezdeki Ulus İşhanı ve Çar-

şısı(1955-63) ve Kızılay Merkezdeki Emek İşhanı (1959-65) yeni yapı tipolojisinin temsili olarak ele 

alınmıştır. Her iki yapının da inşa edildikleri dönemde, biçim kararları, plan kurguları, kent ve yakın 

çevre ile kurdukları ilişki açısından yeni mimari yaklaşımlarla ele alındıkları, dönemin değişen ekono-

mik, kültürel, toplumsal yapısına referansla gerçekleştirildikleri görülmektedir. Öte yandan her iki ya-

pının da dönem açısından yeni teknolojik yaklaşımlarla inşa edildikleri, yeni malzeme kullanımlarına 

olanak sağladıkları bilinmektedir. Yapıldığında kentin en yüksek yapısı olan ve havalandırma sisteminin 

ilk projelendiği ve uygulandığı yapı olarak bilinen Ulus İşhanı ve Çarşısı’nda aynı zamanda yüksek 

standartta beton kullanılmıştır. Geleneksel yapım teknolojilerinden farklı olarak ilk kez kullanılan beto-

narme perde duvar ve alüminyum cam giydirme cephe sistemi ile inşa edilen Emek İşhanı ise havalan-

dırma, ısıtma ve asansör sistemleri ile ele alınmış Türkiye’nin ilk gökdelenidir. Bu bildiride, iki İşhanı 

yapısının mimari tasarım yaklaşımları ve yenilikçi teknolojik çözümleri açısından değerlendirilmesi ve 

dönemdeki etkin rollerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ankara, Mimarlık, Teknoloji, Ulus İşhanı, Emek İşhanı 

GİRİŞ 

1950’li yıllar, Türkiye ekonomisinde, büyük değişimlerin yaşandığı yıllardır. İktidarın değişmesi ile 

devletin ekonomideki payı sınırlandırılmış, özel teşebbüs desteklenmiş ve ABD’nin ekonomik politika-

sına uygun yaklaşımlar benimsenmiştir(Ural,1974:46). 

Ekonomik yapıda yaşanan bu değişimlerin toplumsal yapıya ve mimarlık alanına yansıması kaçınılmaz-

dır. Dönemde yapı yapma pratiklerinde, yapı malzemelerinde, yapı teknolojilerinde ve biçimlenme ka-

rarlarında görünür bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Devletçi ekonomik politikalardan tamamen 

uzaklaşılarak, serbest piyasa ekonomisi adına devlet müdahaleciliği yapılan dönemde benimsenen yeni 

ekonomik model ve serbest ithalat yolu ile sağlanan yeni inşaat malzemeleri ile uluslararası mimari 

akımların etkili olduğu yapılar inşa edilir olmuştur(Ural,1974:48). Bu dönem aynı zamanda yeni yapı 

tipolojilerinin ortaya çıktığı bir dönemi işaret etmektedir. Bayraktar(2020:159)’a göre; ‘‘Yeni dönemin 

en önemli yapıları bürolar ve İşhanları, toplu konutlar ve blok konutlar, lüks konutlar ve villalar, kültür 

ve eğlence yapıları, oteller, bankalar ve banka şubeleri ve mağazalar olarak sıralanabilir.’’ Ya-

vuz(1973:31)’a göre ‘‘1950'lerden itibaren kapitalistleşme sürecinin hızlanmasıyla artan iş hacmi, İş-

hanlarının yapımını gerektirmiştir.’’ 
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İşhanlarına olan ihtiyacın artması ile 1955-63 yılları arasında Ulus İşhanı ve Çarşısı binası ve 1959-65 

yılları arasında Emek İşhanı binası inşa edilmiştir. Bu bildiride ele alınan bu İşhanı yapıları, mimarlık 

ortamına getirdikleri yenilikler, teknolojik açıdan sahip oldukları öncül rol, mimari biçim ve plan karar-

ları ve kentsel çevreyi etkileme ve dönüştürme potansiyelleri nedeniyle büyük öneme sahiptir. 

AMAÇ 

Bu bildiride Ulus İşhanı ve Çarşısı ile Emek İşhanı yapıları inşa edildikleri dönem açısından önemleri; 

öncül tasarım kararları ve önerdikleri teknolojik yenilikler açısından ele alınacaktır.  Bu bildirinin amacı, 

bu yapıların mimari biçim kararları, iç mekân kurguları, malzeme kullanımları ve teknolojik yenilikleri 

ile dönemin önemli ve özgün yapıları olduklarını ortaya koymaktır.  

KAPSAM 

Bildirinin kapsamı, Başkent’te birçok İşhanı yapısının yapıldığı bilinen 1950 sonrası dönem ile sınırlı 

tutulmuş, Ulus’ta 1955-63 yılları arasında inşa edilmiş olan Ulus İşhanı ve Çarşısı ile Kızılay’da 1959-

65 yılları arasında inşa edilmiş olan Emek İşhanı yapılarına odaklanılmıştır.  

YÖNTEM  

Bu bildiride, öncelikle literatür araştırması yapılarak İşhanı yapılarının dönemsel mimari özellikleri in-

celenmiştir.  İlgili belediyeler ile bağlantı kurulmuş, İşhanı yapılarının bilgilerini içeren yazılı ve görsel 

dosya belgeleri temin edilmiştir. Görsel arşiv taraması Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Ar-

şivi’nden yapılmıştır. Literatürden ve dosya belgelerinden yapıların inşai ve teknik özellikleri;  iskelet 

ve cephe sistemleri, kullanılan yapı malzemeleri, teknolojileri hakkında bilgilere erişilmiştir.  

ULUS İŞHANI ve ÇARŞISI ile EMEK İŞHANI  

Bu bildiri, ele alınan iki İşhanı yapısının inşa edildikleri dönemde mimarlık ortamına getirdikleri öncül 

tasarım yaklaşımlarını ve teknolojik açıdan sahip oldukları yenilikleri ortaya koymayı hedeflemektedir.  

Ulus İşhanı ve Çarşısı 

Mimarları: Orhan Bolak, Orhan Bozkurt, Gazanfer Beken 

Proje: 1952 (Ulusal Yarışma) 

İnşaat: 1955-1963 

Kat sayısı: Bodrum kat + zemin kat + üç normal kat + 13 kat büro katı + teras kat 

Ulus İşhanı ve Çarşısı, Atatürk Bulvarı ve Anafartalar Caddesi’nin kesişiminde, Zafer Anıtı ile birlikte 

Ulus Meydanı’nı tanımlayan bir yerde konumlanmaktadır.  
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Şekil 1. Ulus İşhanı ve Çarşısı’nın konumu.  

(Düzenleme Ezgi Çağla Ucarı tarafından yapılmıştır.) 

 

Şekil 2a-b: Ulus İşhanı. Kaynak: Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Envanter 

No: 2548. Fotoğraf: Ezgi Çağla Ucarı, Aralık, 2019 

Ulus İşhanı ve Çarşısı’nın Projesi, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün 1952 yılında açtığı ya-

rışma sonucu elde edilmiştir. “Dükkânların hem yollardan hem meydan tarafından kolay ulaşılabilir 

olması, avluların havalı ve ferah bulunması, hem yolların hem de avlu ve meydanın birbiriyle iyi şekilde 

bağlanmış olması, büro odalarının büyük kısmının üç blok halinde en uygun yöne yerleştirilmiş olması 

gibi mimari değerler, projenin önemini artırmıştır “(Cengizkan ve Kılıçkıran, 2009:23).  

Yavuz’un (1973:31) ifadesiyle; ‘‘Ankara'da 1950'lerin ilk binalarından olan İşhanı, devrin bütün mimari 

özelliklerini yansıtan üç kollu, yatay bir kütle ile buna bir tarafından bağlı çok katlı düşey bir kütleden 

ibarettir. Cepheleri tarifleyen kaset pencere sistemi, binanın dört yönünde yeknesak bir perde duvar ni-

teliğinde kullanılmıştır.’’ Ulus İşhanı ve Çarşısı yatay blokları, bir bodrum kat,  zemin kat ve üç normal 

kattan oluşmaktadır. 14 katlı düşey büro bloku, bu bloklara bir geçit ile bağlanarak, Ulus Meydanı’na 

ve Zafer Anıtına cephe vermektedir.  

“İşhanı tipolojisinin olanak verdiği dolaşım geçirgenliğinin yanı sıra Ulus İşhanı ve Çarşısı, birçok açı-

dan 1950’lerin mimarisini temsil eden bir yapı grubudur. Formu Le Corbusier’in biçimsel saflık düşün-

cesinden etkilenmiş, yapı teknik olarak zorlanarak Batı’daki örneklere yaklaştırılmıştır. Malzeme bakı-

mından da döneminin modern cephe kaplama malzemelerini sahiplenmiş, ayrıca duvar ve tavanların-

daki, meydan kaplamasındaki bezemelerle o dönemde Türkiye’de etkin olan ‘‘ mimarlıkta sanat ’’dü-

şüncesinin yetkin taşıyıcılarından biri olmuştur. Yapının cephesindeki cam mozaik deseni ve avlu giri-

şindeki mozaik kaplamalar sanatçı Şadan Bezeyiş tarafından tasarlanmıştır” (Cengizkan ve Kılıçkıran, 

2009: 93). 
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Şekil 3a-b: Ulus İşhanı ve Çarşısı zemin katı ve büro katları planları. Kaynak: Ulus İşhanı tanı-

tım broşürü(1954) Cengizkan ve Kılıçkıran,2009:24 

 

Şekil 4. Ulus İşhanı ve Çarşısı avlu kesiti. Kaynak: Ulus İşhanı tanıtım broşürü(1954) Cengizkan 

ve Kılıçkıran,2009:24 

Yapının planları incelediğinde, A’dan G’ye kadar adlandırılmış olan yedi bloktan oluştuğu görülmekte-

dir. Bayraktar(2020:165)’ın ifadesiyle; ‘‘Yapıda paralel üç kütle ve aralarında yer alan iki farklı kütle 

ile elde edilen avlulardan, üst kottaki yola çıkış iki ara kütlenin iki yanında bulunan merdivenlerle sağ-

lanmış, paralel üç kütleyi bağlayan yatay kütlede zemin katta yapılan boşaltmalarla avluların ilişkisi 

kurulmuştur. Yüksek kütle düşey sirkülasyon çekirdeğinin yer aldığı, girişle ilişkilenen eliptik bir 

mekâna sahiptir ve yine eliptik bir formla meydanla ilişki kurmaktadır. Eliptik mekân üst katlarda yatay 

sirkülâsyonla çevrelenerek çift koridorlu bir sisteme ve ortak kullanım mekânlarına dönüşmektedir. Bir-

birine akan ve meydan kotunun altında kalan iki avlunun meydan ile ilişkisi paralel kütlelerin yanında 

yer alan merdivenlerle sağlanmış, merdivenlerin devamında mevcut bir açıklıkla meydanın sokak açı-

lımı gerçekleştirilmiştir. Paralel üç kütleyi bağlayan yatay kütlenin iki yan cephesi ortak kullanım 

mekânlarına ayrılmış, büro birimleri arasında bulunan koridor geniş bir açıklıkla paralel üç kütlede yer 

alan büro birimleri arasındaki koridorlarla ilişkilenmiştir.’’ 

F ve G Blokları hariç, yapılar grubunda temeller radye jeneral temeldir (Apak, 1958: 7). Öte yandan 

düşey kütlenin Ankara’da inşa edilen döneminin en yüksek yapısı olması nedeniyle yüksek standartta 

bir beton karışımının (B300) kullanıldığı ve havalandırma tertibatı projelendirilen ve uygulanan ilk bina 

olduğu bilinmektedir(Cengizkan ve Kılıçkıran, 2009:23). 

Türkiye Mühendislik Haberlerinde (Mayıs,1955) yer alan bilgilere göre; ‘‘ A blokunda üç, E blokunda 

dört, B,C,D bloklarında birer adet olmak üzere yapıda 10 adet asansör bulunacaktır. Havalandırma için 

yazın rahat çalışma temini için klima tesisatı yapılacaktır. Yüksek blok olan A blok terasında dans pisti, 

bar ve tesislerini içeren mipolam (PVC zemin döşemesi) döşemesi ve cam mozaik duvarlı büyük bir 

lokanta bulunacaktır.’’ 

Yapılar grubunun yer aldığı Ulus Meydanı ve inşa sürecinde yer değiştiren Zafer Anıtı ile ilişkilenmesi; 

bulunduğu çevreden etkilendiğini, avlulu yapı yaklaşımı ve dükkânları ile ve büro katlarının sunduğu 

fonksiyon çeşitliliği ile çevreyi etkileme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. 
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Kentsel mekân ile özel mekânı bir arada ve geçirgen şekilde kullanan alışveriş merkezlerindeki tipolo-

jinin Ankara’daki ilk örneği olarak yapı varlığını halen korumaktadır.20  

1. Emek İşhanı 

Mimarı: Enver Tokay 

Proje: 1958 (Davetli Yarışma) 

İnşaat: 1959-1965 

Kat sayısı: üç bodrum kat(mağaza katı)+ zemin kat(mağaza katı) + iki kat mağaza katı + teras katı + 16 

kat büro katı + iki kat gece kulübü  

Emek İşhanı, Kızılay Meydanı’nın köşesinde bulunan, Güvenpark ve Güvenlik Anıtı ile birlikte mey-

danı simgeleyen ve sınırlayan bir yapı olarak kentin yeni merkezinde konumlanmaktadır.  

 

Şekil 5. Emek İşhanı’nın konumu.( Düzenleme Ezgi Çağla Ucarı tarafından yapılmıştır.) 

Emek İşhanı, döneminin mimari ortamında radikal bir değişim yaratan Türkiye’nin ilk gökdelenidir. 

Yapı, yüksekliği ile önemli olmasının yanı sıra bir dönemin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme-

lerini yansıtması bakımından da önem taşımaktadır(Uysal,2008:15).  

Emek İşhanı, T.C. Emekli Sandığı tarafından yaptırılmış, projeleri, davetli bir yarışma sonucunda elde 

edilmiştir. Yapı yüksek katlı ofis bloku; üç katlı yaygın yatay prizmatik bir kütle üzerinde düşey priz-

matik tasarımıyla, New York’taki Lever House’ı çağrıştırmaktadır (Boyut, 2003:57).  

Yapı, bir yatay ve bir düşey iki bloktan oluşmaktadır. Düşey blok büro katlarını, yatay blok ise diğer 

kullanımları barındırmaktadır. Atatürk Bulvarı’ndan ayrı bir girişle erişilebilen yüksek blok, güney ve 

kuzeyden ışık alan ofisleri içermektedir. Doğu ve batı ve cepheler sağır bırakılmıştır. Bu sayede yapının 

düşey sirkülasyonu saklanmış ve şeffaf cepheleri dengelenmiştir. Yapının mimarlık ortamına diğer bir 

katkısı açık plan anlayışıyla tasarlanmasıdır. Büro katları kullanım esnekliği sağlamak üzere değişebilir 

panolarla bölünmüştür (Uysal: 2020,15).   

 

                                                            
20 1950’lerin mimarisini temsil eden, Ankara’nın ilk alışveriş mekânlarından biri olan yapının, 2005 yılında ‘’Ulus 

Tarihi ve Kültürel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’’ kapsamında yıkılması planlanmış ve yerine yeni bir yapı 

yapılması önerilmiştir. Hâlihazır planın iptal edilmesi ile plansızlaştırılan Ankara tarihi kent merkezi, Ulus ve Ulus 

İşhanı ve Çarşısı’nın yaşanacak kentsel dönüşüm sonucunda yıkım tehdidi altında kalması önemli tartışmalara 

konu olmuştur(Cengizkan ve Kılıçkıran,2009:11-13). 
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Şekil 6a-c: Emek İşhanı. Kaynak: Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Envanter 

No: 2569-2315. Fotoğraf: Ezgi Çağla Ucarı, Kasım, 2020 

Yapı; alçak blok ile yüksek blokun birbirleriyle ilişkilenmesi bakımından özel bir çözüme sahiptir. Al-

çak blokta olan mağaza içinden merdiven ve asansör ile yüksek bloka erişim sağlanmıştır. Alçak blokun 

teras katında yer alan kafeteryaya yüksek blokun merdiveninden ulaşılmaktadır(Özbay,2012:24).Yapı-

nın bir diğer önemi, sağır cephelerinden birinde yer alan Kuzgun Acar tarafından tasarlanan rölyeftir. 

Bu dönem itibariyle binalarda yer alan heykel, rölyef, resim birlikteliğine sık rastlanmaktadır(Uy-

sal,2008:17).  

Yapı İşhanı/büro ve mağaza çoklu kullanımının bir örneği olarak projelendirilmiştir Bayrak-

tar(2020:169)’ın ifadesiyle;‘‘Yapıda esas olarak büro kullanımlarına ayrılmış olan yüksek kütle, teras 

katın geriye çekilmesiyle elde edilen bir teras ve eğrisel bir üst örtü ile sonlanmıştır. Teras katta mutfak, 

depolar ve işçi yemekhanesi gibi mekânlar düzenlenmiş, teras katın dairesel bir merdivenle gece kulü-

bünün galeri katı ile ilişkilenmesi sağlanmıştır. Bu şekilde birbirleriyle ilişkilenen gece kulübü, galeri 

katı ve teras kat ile bağımsız bir sosyal mekân elde edilmiştir. Atatürk Bulvarı ile ilişkilenen sağır cep-

hede asansörler ve merdiven kovası yer almaktadır’’. 

Emek İşhanı, Türkiye’de perde duvarın kullanıldığı ilk yapıdır. Betonarme perde duvar ve alüminyum 

cam giydirme cephe sistemi ile düzenlenmiş, bu nedenle teknolojik açıdan öncül bir rol üstlenmiştir. 

Türkiye Mühendislik Dergisi’nde yer aldığı üzere (2006:55); büroların bulunduğu blokun yüksekliği 

temelden 87,95 metre, zeminden 73,45 metredir. Mağaza bloku ise -9.50 kotundan başlayıp +12.45 ko-

tuna kadar yükselmektedir.  

Emek İşhanı üç bodrum, zemin kat ve zemin üzerinde 22 katlı olarak inşa edilmiştir. 16 büro katından 

oluşan düşey blokun en üstünde iki kat yüksekliğinde asma kat düzenlenmiştir. Yatay blok da bodrum 

katlarda tesisatın bulunduğu bölümler, depolar ve zemin katla bağlantılı satış birimleri; zemin, 1. ve 2. 

katlarda mağaza(Gima) 21  ve bir kafeterya(Set Kafeterya) 22 bulunmaktadır.  

                                                            
21   Gima Mağazası kullanımına ayrılmış olan alçak blok yüksek blok ile ortaklaşan üç bodrum kat, zemin kat, 

birinci kat, ikinci kat ve teras kat olmak üzere zemin üstünde dört katlı düzenlenmiştir. Mağaza ana girişi Ziya 

Gökalp Caddesi’nden verilmiştir ve giriş geriye çekilerek kamusal alanla ilişkilenmesi sağlanmıştır(Bayrak-

tar:2020,169). 
22 Set Kafeterya uzun yıllar Ankaralılara hizmet etmiş, kentlinin belleğinde önemle yer bulmuş ve filmlere konu 

olmuş bir mekândır (Bayraktar:2020,169). 
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Şekil 7a-b: Emek işhanı mağaza katı ve teras kat – set kafeterya planı. kaynak: Nuray Bayrak-

tar arşivi 

 

Şekil 8. Emek işhanı mağaza (Gima) kesiti. Kaynak: Nuray Bayraktar arşivi 

Düşey blokun Atatürk Bulvarı cephesinde üç adet 20 kişilik üç m/sn hızla çalışan grup asansörleri ya-

pılmıştır. Karanfil Sokağı cephesinde bir adet 18 kişilik yük asansörü bir adet 750 kg yük taşıyacak 

kapasitede dört kişilik servis asansörü monte edilmiştir. 1. bodrum kat ve zemin 1. ve 2. mağaza katla-

rında iniş ve çıkışı sağlamak için altı adet yürüyen merdiven konumlandırılmıştır (Türkiye Mühendislik 

Dergisi,2006:55). 

Döneminde Ankara’nın sembolü olan yapı, genel mağaza ihtiyacını iç ve dış fonksiyonları ile çözmeye 

çalışan ama aynı zamanda büro amacıyla kullanılacak birimlere sahiptir. Yapının, yatay ve düşey bloklar 

ve şeffaf ve sağır yüzeyler arasında zıtlıklarla yarattığı uyum ve konumlandığı kent mekânı ile kurduğu 

ilişki oldukça etkileyicidir.   
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Emek İşhanı,23 dünyadaki örneklerine yaklaşan bir biçimde inşa edilmiş olması ve barındırdığı fonksi-

yon çeşitliliği ile yapıldığı dönemin önemli bir temsili olarak varlığını halen korumaktadır. 

SONUÇ  

Bayraktar’a (2020:172) göre; ‘‘1950 sonrasını mimarlık ortamı açısından pek çok düzenlemenin yapıl-

dığı, mimarlık yarışmalarının nitelikli yapı üretimi için teşvik edildiği, değişen ekonomik ve toplumsal 

koşulların mimarlık üretimini çeşitlendirdiği, yeni teknolojilerin ve yeni yapı malzemelerinin denendiği 

bir dönem olarak özetlemek mümkündür.’’ 

Dönemde Türkiye’nin yaşadığı kentleşme süreci, kentin ve konut alanlarının değişiminin yanı sıra mo-

dern ticaret anlayışı ile ve yeni teknolojiyle yapılmış büro yapılarının oluşumuna neden olmuştur. Dö-

nemdeki beton ve çelik teknolojisindeki gelişmeler ile İşhanı yapılarının inşa edilme imkânları genişle-

miştir. İnşa edildikleri dönemin en yüksek yapıları olarak önem kazanan İşhanı yapıları; malzeme, taşı-

yıcı sistem ve cephe sistemindeki gelişmeler, asansör ve yürüyen merdiven gibi teknolojik imkânlar ile 

öncül bir rol üstlenmişlerdir (Yavuz,1973:31;Ural,1974:48).  

Bu bildiri, Ulus Merkezde inşa edilen Ulus İşhanı ve Çarşısı ile Kızılay Merkezde inşa edilen Emek 

İşhanı yapılarının gerek tasarım kararları gerek getirdikleri teknolojik yenilikler gerekse kent ile kur-

dukları ilişki açısından önemlerine odaklanmıştır.  

Her iki yapı da inşa edildikleri dönemde, mimari çözümlerinin yanı sıra teknoloji ve malzeme kullanımı 

bakımından yenilik getirmiş ve yapı endüstrisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Her iki yapı da yüksek yapı teknolojisi kullanılarak ‘‘alçak/yatay blok ve yüksek/düşey blok birleşimi’’ 

yapı düzeni içinde yapılmıştır. 

Ulus İşhanı ve Çarşısı; yüksek blok inşa edildiğinde kentin en yüksek binası olup, yüksek standartta bir 

beton(B300) kullanılmıştır. Ayrıca havalandırma tesisatı projelendirilen ve uygulanan ilk bina olma 

özelliği taşımaktadır. Avlu ile meydana, merdivenler ile çevresindeki sokaklara bağlanan yapıda aynı 

zamanda her blokun mağaza katları ve büro katları ile bağlantılı olması sebebiyle, dolaşım geçirgenli-

ğinin iç mekân organizasyonuna yansıdığını söylemek mümkündür(Cengizkan ve Kılıçkıran:2009,23).  

Emek İşhanı; Türkiye’nin ilk gökdelenidir. Yüksekliği ile değer kazanan yapı aynı zamanda Türkiye’de 

perde duvarın kullanıldığı ilk yapıdır (Bayraktar:2020,170). Yapının diğer bir önemi açık plan uygula-

masını mimarlık ortamına getirmesi olmuştur (Uysal: 2020,15). Yapıda yer alan ofisler, kullanım es-

nekliği sağlamak üzere değişebilir panolarla bölünmüştür.  

Her iki yapı da gelişmiş yapı sistemlerinin yanı sıra cephede ve iç mekânda kullanılan yenilikçi malze-

meler nedeniyle de çağdaş örnekleriyle paralellik taşımaktadır. Ulus İşhanı ve Çarşısı, dayanımı güçlü 

bir beton kullanılarak ve gelişmiş zemin teknolojisi olan radye jeneral temel yapılarak inşa edilmiş-

tir(Apak, 1958: 7; Cengizkan ve Kılıçkıran:2009,23). Yapının renkli cephe kaplaması ile dikkat çeken 

yüksek yapı kütlesinin duvar ve tavanlarında kullanılan cam mozaik kaplamalar ve bezemeler, dönemi-

nin cephe kaplama malzemelerine örnektir (Cengizkan ve Kılıçkıran:2009,93). Emek İşhanı ise brüt 

                                                            
23 Emek İşhanı, 2008 yılında ülkedeki özelleştirme sürecinde Emekli Sandığı tarafından satılmıştır ve yapı, müda-

haleye açık hale gelmiştir. 2015 yılında Kahramanlar İş Merkezi adını alarak kullanımı değiştirilmiştir. Yapının 

tüm cepheleri yenilenmiş, yüksek kütlenin cephesi bir reklam panosuna dönüştürülürken alçak kütle çeşitli mağaza 

kullanımlarıyla farklı bir kimliğe bürünmüştür(Özbay: 2012, 23;Bayraktar:2020,173). 
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beton ve perde duvar teknolojisi ile alüminyum cam giydirme cephe sistemi ile tasarlanmıştır(Uy-

sal:2008,17;Bayraktar:2020,170). 

Bu bildiride ele alınan ve kentin simgesi haline gelmiş olan; Ulus İşhanı ve Çarşısı yapısı ve Emek 

İşhanı yapısı mimarlık ortamına getirdikleri yenilikler, teknolojik açıdan sahip oldukları öncü rol, mi-

mari biçim ve plan kararları ile nitelikli iki yapı olarak günümüzde varlıklarını halen sürdürmektedirler.  
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GEODUVAR İMALATININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL SÜRECİ VE İMALAT AŞAMALARI 

Selçuk SARIÇİÇEK1, Zeynep YAMAN2 

1Tuzla Belediye, Fen İşleri Müdürlüğü, İstanbul / Türkiye 
2Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

Öz:  İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan bu imalat türünün ilk örneklerine Mısır’da piramitlerin yapı-

mında rastlanılmaktadır. 18. yy sonlarına doğru Kanada’da toprak yapıların içine demir çubukların yer-

leştirildiği görülmüştür. Modern anlamda geoduvar yapımı; mühendislik tasarımıyla ilk defa Fransız 

mühendis Henry Vidal tarafından 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Geoduvar imalatı diğer istinat yapıla-

rına göre hızlı, ekonomik ve dayanıklılık açısından daha ileri olduğundan günümüzde tercih edilmekte-

dir. Ülkemizde geoduvar imalatı uygulamaları çok eskilere dayanmamaktadır. 1980’li yılların sonuna 

doğru, geoduvar teknolojisinden faydalanılmaya başlanmıştır. Zeminin davranış özelliği gereği sadece 

düşey yönde yükleri taşıması ve yatay yönde oluşacak çekme gerilmelerini karşılamaması donatılı ze-

min yöntemi olan geoduvar imalatına sebep olmuştur. Çalışmada geoduvar imalatının zemine tatbiki 

hakkında bilgiler verilecekir. Geoduvar imalatı uygulamasının hızlı, ekonomik ve uzun ömürlü olma-

sından ötürü diğer sanat yapılarına göre daha geniş bir uygulama alanı bulduğu görülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Donatılı Zemin Duvarlar, Geogrid, Geoduvar 

GİRİŞ 

 Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte insanlık için ekonomi, zaman ve güvenlik daha önemli 

hale gelmiştir. Geoduvar imalatının gelişimi ile birlikte daha yüksek duvarlar emniyetli bir şekilde ya-

pılmaya başlanılmıştır. Zeminlerin en önemli özelliği düşey yönde gelen yükleri taşımaları olduğu bi-

linmektedir. Zemin taşıma gücünün düşük olduğu alanlarda geoduvar güvenli bir şekilde uygulanmak-

tadır. Zemin üzerine tatbik edilen geoduvarların yapımları sırasında kullanılan geotekstil veya geogrid 

malzemeler sayesinde hem düşey de hem de yatay da oluşacak olan gerilmeleri karşılamış olacaktır. 

Geotekstil donatılarının zemine serilmesi sırasında bindirme yapılmaması, boşluksuz bir şekilde yan 

yana getirilip serilmesi ile zeminde noktasal zayıflıklar en aza indirilip, sürtünmeyi arttırarak zeminin 

çekme mukavemetini karşılanması amaçlanmaktadır. Geoduvarı oluşturan ön yüz elemanları ile geo-

tekstil yekpare çalışmaktadır. Ön cephe elemanlarının bu imalat yapısında ki görevi dolgu malzemesinin 

akmasını önlemek ve ön yüzü estetik olarak şekillendirmek. Ülkemizde maalesef geoduvar uygulaması 

ile alakalı bir şartname olmaması bu sistemin en zayıf tarafıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 

çıkarılan bir toprakarme yapım teknikleri ile geoduvar yapımı günümüzde uygulanmaktadır.  

AMAÇ 

Zemin taşıma gücünün zayıf olduğu alanlarda geoduvar uygulamasının emniyetli bir şekilde uygulan-

makta olduğu görülmektedir. Geoduvar imalatının yapımında yüzeye gelen yükleri karşılaması için ça-

lışmamızda daha çok yüksek çekme mukavemetine sahip olan geogrid malzemesinin özelliklerine ve 

yapımına değinilmiştir. Geoduvar imalatı, geleneksel olarak uygulanan istinat duvarlarının yapımına 

göre daha ekonomik ve hızlı uygulanabilir olduğundan, kullanılması yaygınlaşmıştır. Geoduvar uygu-

lamasının diğer istinat duvarı yapılarına göre taşıma gücü düşük zeminlere rahatlıkla uygulanabilir ol-

ması da kullanım alanını genişletmiştir 
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KAPSAM 

 Kamu ve Özel sektörün yapmış olduğu geoduvar imalatlarını inceleme imkanı kısıtlanmıştır.  

YÖNTEM 

İstanbul ili, Tuzla İlçesinde Aydınlı mahallesi ile Şekerpınar arasına yapılan yol çalışmaları esnasında 

uygulanan geoduvar yapımında zeminin taşıma gücü yeterli olduğu, zemine kazık çakılmasına gerek 

olmadığı, 20 cm’de bir dolgu ve geotekstil malzeme serimi yapılıp sıkıştırma işlemi yapılmıştır. Ön 

cephe elemanları olarak beton bloklar kullanıldığı ve dolgunun yapacağı zemin itki kuvveti ihmal edi-

lerek tasarlanmıştır. Sonuç: Geoduvar imalatının, ekonomik, yüksek duvar yapımına uygun olduğu ve 

çok hızlı bir şekilde emniyetli duvar yapma imkanı sağladığı görülmüştür. 

SONUÇ 

Ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan geoduvar imalatının inşaat sektöründe çok yaygın bir şekilde 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sanat yapılarından olan diğer dayanma duvarlarına göre geoduvar imalatı-

nın yapımı hızlı, esnek, estetik ve en önemlisi ekonomik olmasından dolayı tercih edilmektedir. Zemin 

emniyet gerilmelerinin düşük olduğu, taşıma gücü düşük olan zeminlere uygulanabilir olması da geodu-

var yapımının gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Günümüzde artık maliyetler birinci sırada olduğundan ve yoğun bir nüfus akışından dolayı yol yapım-

larında bu yöntem seçilmektedir. Diğer dayanma yapıları gibi yapılan tahkikler de olumlu sonuçlar ver-

mesi, geoduvarın dayanıklılık yönünden de başarılı olduğu görülmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı 

kot farkının yüksek olduğu yerlerde, ön cephe elemanı olarak preakst, beton  panel yada tuğla gibi estetik 

özellikler kazandırmak istenildiğinde tercih edilen sanat yapısı geoduvar imalatı olmaktadır. 
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KEFIR AS ALTERNATIVE CHOICE IN MANY HEALTH DISORDERS 
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Abstract: Kefir is a traditional natural acidic fermented probiotic milk that originated thousands of years 

ago in the Caucasus Mountains, made from kefir grains or starter culture incubated with heat-treated 

milk under aerobic conditions. Kefir is unique cultured dairy product due to combined lactic acid and 

alcoholic fermentation of lactose in milk. Kefir is produced by microbial activity of “kefir grains” which 

have a relatively stable and specific balance of lactic acid bacteria and yeast. Kefir’s distinctive flavor 

is a blend of lactic acid, ethanol, carbon dioxide and flavoring products, such as acetaldehyde and ace-

toin. The microorganisms in kefir produce vitamins, degrade protein and hydrolyze lactose, resulting in 

a highly nutritious and digestible foodstuff. In recent years, studies have shown wide potential effect of 

kefir on health benefits, including physiological, prophylactic and therapeutic properties.  Some people 

prefer healthy diet to protect their health for lifelong. In this regard, kefir is one of the best choices as it 

is a powerful probiotic source. Moreover, many researchers have introduced many health beneficial 

properties of kefir such as antiobesity, anti-hepatic steatosis, antioxidative, antiallergenic, antitumor, 

anti-inflammatory, cholesterol-lowering, constipation-alleviating, immunological, anti-carcinogenic, 

hypocholesterolaemic Effects, β-galactosidase activity and antimicrobial properties.   

Keywords: Kefir, Probiotic, Health, Kefir Grains, Fermentation 

INTRODUCTION  

Kefir is a traditional natural acidic fermented probiotic milk that originated thousands of years ago in 

the Caucasus Mountains. It represents an ancient tradition in human nutrition. Its name originates from 

the Slavic Keif, meaning “well-being”, owing to the beneficial effects associated with its consumption 

(Ebner et al., 2015; Rosa et al., 2017). 

According to Wang et al. (2012) and Leite et al. (2013) kefir grains or starter culture are incubated with 

heat-treated milk under aerobic conditions to produce it.  Kefir grains is a complex of polysaccharides, 

proteins, symbiotic lactic acid bacteria (e.g., Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc and Streptococ-

cus) and yeast (e.g., Saccharomyces, Candida, Kluyveromyces, Debaryomyces and Torulaspora). The 

symbiotic combination of kefir grains makes it a powerful probiotic beverage.  

Furthermore, it is suggested that some of the bioactive compounds of kefir such as polysaccharides and 

peptides have great potential for inhibition of proliferation and induction of apoptosis in tumor cells. 

The microorganisms in kefir grains have ability to produce weak organic acids, antibiotics, and nume-

rous types of bactericide; these substances have a lethal effect on pathogenic microorganisms that cont-

ribute to many disease (Angulo et al., 1993). 

Especially in Soviet countries, kefir is being used as prophylactic to lessen the threat of chronic diseases, 

and have suggested for healing gastrointestinal diseases, ischemic heart disease (IHD), allergy, and hy-

pertension (Farnworth and Mainville, 2003). 
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 Kefir products also find acceptance for infants and preschoolers as mixed or artificial diet. In this con-

text, bifidokefir, containing Bifidobacterium bifidum is more effective than normal kefir in lowering 

infections of small intestine in young people and infants (Murashova et al., 1997).  

Consequently, it is favorable that kefir intake may have a potential role in some health disorders as kefir 

have many of health beneficial properties such as antibacterial, antifungal, anti-allergic and anti-inflam-

matory effects. 

Chemical and nutritional composition of kefir 

The major metabolites formed during fermentation process of kefir are lactic acid, CO2 and alcohol. 

Zourari and Anifantakis, (1988) demonstrated that diacetyl and acetaldehyde, aromatic compounds, are 

present in kefir. Many researchers found that in addition to beneficial bacteria and yeast, kefir contains 

vitamins (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, niacin and carotene) and minerals (calcium, phosphor, magnesium, 

potassium, sodium and chloride) (Table 1). 

Table 1. Mineral, vitamins and energy composition of kefir 

100g of kefir 

Mineral content (g) Vitamins (mg) Energy (65 kcal) 

Calcium 0.12 A 0.1 Fat (%) 3.5 

Phosphor 0.1 B12 0.5 Protein (%) 3.3 

Magnesium 12 Carotene 0 Lactose (%) 4 

Potassium 0.15 Niacin 0.1 Water (%) 88 

Sodium 0.05 B1 0 Milk acid (g) 0.8 

chloride 0.1 B2 0.2 Ethyl alcohol (g) 0.9 

Iron (mg) 0.05 B6 0.1 Lactic acid (g) 1 

Copper (µg)  12 C 1 Cholesterol (mg) 13 

Molybdenum 

(µg) 

 5.5 D 0.1 Phosphatateds 

(mg) 

40 

Manganese 

(µg) 

 5 E 0.1     

Zinc (mg) 0.36     

 

Also, kefir contains essential amino acids (Tryptophan, Phenylalanine, Tyrosine, Leucine, Isoleucine, 

Threonine, Methionine, Cystine, Lysine and Valine) that help the body with healing and maintenance 

functions (Renner and Renz, 1986; Halle et al., 1994) (Table 2) 
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Table 2. Amino acid, aromatic compound and trace elements composition of kefir 

100g of kefir 

Essential amino acids (g) Aromatic compounds 

 

Tryptophan 0.05 Acetaldehyde 

Phenylalanine Ty-

rosine 

0.35 Diacetyl 

Leucine 0.34 Acetoin 

Isoleucine 0.21     

Threonine 0.17     

Methionine  

Cystine 

0.12         

Lysine 0.27         

Valine 0.22         

 

Kefir is a good source of biotin and B vitamin that aids the body's assimilation of other B vitamins, such 

as folic acid, pantothenic acid and B12 (Halle et al., 1994).  

The numerous benefits of B vitamins are regulation of the kidneys, liver and nervous system, consequ-

ently, helping relieve skin disorders, boost energy and promote longevity. 

Kefir has the complete proteins that are partially digested and as a result of the body easily utilizes them. 

Tryptophan is one of the essential amino acids in kefir that is well known for relaxing effect on the 

nervous system such as providing relief from anxiety and depression. Calcium and magnesium are im-

portant minerals for a healthy nervous system. Calcium is the main mineral in our bones, which hold 

more than 99% of our body’s calcium stores. Our body is constantly regenerating its bone tissue, so it 

is important to consume an adequate amount of this mineral daily; as kefir is rich in these minerals so it 

meets this purpose. 

 Kefir is also a good source of phosphorus, which is the second most abundant mineral in our bodies, 

helps utilize carbohydrates, fats and proteins for cell growth, maintenance and energy, and helps in 

repair damaged tissues (Saloff-Coste, 1996). It   is the best choice for lactose intolerant individuals that 

have the inability to digest significant amounts of predominant sugar of milk which is the lactose sugar 

(Otes and Cagindi, 2003). 

1. Studies about health benefit of kefir 

Many researchers have investigated the benefits of consuming kefir and it has a wide spectrum of im-

portant health benefits, including physiological, prophylactic and therapeutic properties. These effects 

are results of a wide variety of bioactive compounds produced during the fermentation process and the 
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highly diverse microbiota, which act either independently or synergistically to influence these health 

benefits (Leite et al., 2013). 

Health benefit of kefir on human studies demonstrated kefir decreased the fasting blood glucose and 

hemoglobin A1c (HbA1C) levels and can be useful choice as a complementary or adjuvant therapy for 

the prevention of diabetes (Ostadrahimi et al., 2015). Kefir is rich in protein which helps you feel full 

for long periods of time. So, the drink of kefir moderately led to a similar weight loss compared with 

low-fat milk (Fathi et al., 2016). It has positive effects on the constipation symptoms because it improves 

bowel satisfaction scores and accelerates overall colonic transit. (Turan et al., 2014). 

The kefir could inhibit salivary mutans streptococci as well as the sodium fluoride rinse. So, it may be 

used in caries control strategies adjunctively (Ghasempour et al., 2014). It has important role in control 

the inflammatory response as it contains anti-inflammatory compounds present in symbiotic cultures of 

kefir (Adiloglu et al., 2013). Kefir increase the efficacy and tolerability of triple therapy in eradicating 

Helicobacter pylori (Bekar et al., 2011). Also, it is found that kefir do not prevent antibiotic-associated 

diarrhea (Merenstein et al., 2009). 

 Amorim et al. (2019) investigated the bovine milk fermented by the probiotic Kefir has role in prevent 

hypertensive effects, and is capable of inhibiting angiotensin-converting enzyme (ACE) activity in vivo. 

kefir treatment for 60 days was able to improve the endothelial function in spontaneously hypertensive 

rats (SHR) by moderately restoring the reactive oxygen species (ROS) / nitric oxide (NO), (ROS/NO) 

imbalance and the endothelial architecture due to endothelial progenitor cells induction Andreia et al. 

(2015). 

  According to Ali et al. (2020) kefir has a protective effect against irradiation induced hepatic damage 

due to its antioxidant and anti-inflammatory activities. It's found that Kefir has therapeutic choice in 

wound healing without causing cytotoxicity and unusual inflammatory response Oryan et al. (2018) and 

Yildiz et al. (2019). The consumption of kefir suppressed proliferation of opportunistic pathogens of 

Enterobacteriaceae; which produce infections following a perturbation to their host, and increased num-

bers of probiotic Lactobacillus and Lactococcus in the total intestinal bacteria Kim et al. (2015). 

Kefir has role in postmenopausal osteoporosis, and that may due to increase calcium absorption through 

the transient receptor potential vanilloid subfamily member 6 (TRPV6) calcium channel Chen et al. 

(2014). Therefore, kefir may have the potential to prevent or treat osteoporosis in humans resulting from 

estrogen deficiency which leads to more bone resorption than formation. 

Vinderola et al. (2006) identified that the different components of kefir are capable of stimulating im-

mune cells of the innate (natural) immune system such as natural killer (NK) cells that attack foreign 

cells in the body. In this way, kefir may be able to down-regulate the T helper cell type 2 (Th2) immune 

phenotype or to promote cell mediated immune responses against different types of tumors and also 

against intracellular pathogenic infections.  

Kefir improved cardiac hemodynamic parameters in spontaneously hypertensive rats (SHR)-treated ani-

mals. completely, the data show that kefir treatment for a long term reduced blood pressure by mecha-

nisms including reduction of cardiac hypertrophy, improvement of calcium-handling proteins and car-

diac contractility, and reduction in the central nervous system (CNS) regulation of its sympathetic acti-

vity Cutinia et al. (2019). 
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Milk fermented by kefir has main role in the digestive system; in the stomach, it has a gastroprotective 

effect on ulcers (Cogulu et al., 2010; Fahmy and Ismail, 2015). Also, it contributes in the eradication of 

Helicobacter pylori when used in therapy and increases immunity in the gut as it increases enzyme 

activity which speed up chemical reactions, absorption of nutrients and play role in protects against 

Giardia intestinalis infection caused by a tiny parasite called Giardia lamblia (Thoreux and Schmucker, 

2001; Urdaneta et al., 2007; Bekar et al., 2011; Franco et al., 2013).  

Some studies show that kefir intake increases the level of glutathione peroxidase and decreases the level 

of malondialdehyde, involved in the control of oxidative stress. On the other hand, kefir can bind to 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and superoxide radicals and also inhibit the linoleic acid peroxida-

tion. As a result, kefir exerts an anti-carcinogenic effect through an antioxidative property Grishina et 

al. (2011). According to these findings of beneficial effects of kefir, it makes it a magic probiotic beve-

rage and alternative choice in many health disorders. 
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Abstract: Kefir is a traditional natural acidic fermented probiotic milk that originated thousands of years 

ago in the Caucasus Mountains, made from kefir grains or starter culture incubated with heat-treated 

milk under aerobic conditions. Kefir is unique cultured dairy product due to combined lactic acid and 

alcoholic fermentation of lactose in milk. Kefir is produced by microbial activity of “kefir grains” which 

have a relatively stable and specific balance of lactic acid bacteria and yeast. Kefir’s distinctive flavor 

is a blend of lactic acid, ethanol, carbon dioxide and flavoring products, such as acetaldehyde and ace-

toin. The microorganisms in kefir produce vitamins, degrade protein and hydrolyze lactose, resulting in 

a highly nutritious and digestible foodstuff. In recent years, studies have shown wide potential effect of 

kefir on health benefits, including physiological, prophylactic and therapeutic properties.  Some people 

prefer healthy diet to protect their health for lifelong. In this regard, kefir is one of the best choices as it 

is a powerful probiotic source. Moreover, many researchers have introduced many health beneficial 

properties of kefir such as antiobesity, anti-hepatic steatosis, antioxidative, antiallergenic, antitumor, 

anti-inflammatory, cholesterol-lowering, constipation-alleviating, immunological, anti-carcinogenic, 

hypocholesterolaemic Effects, β-galactosidase activity and antimicrobial properties.   

Keywords: Kefir, Probiotic, Health, Kefir Grains, Fermentation 

INTRODUCTION  

Kefir is a traditional natural acidic fermented probiotic milk that originated thousands of years ago in 

the Caucasus Mountains. It represents an ancient tradition in human nutrition. Its name originates from 

the Slavic Keif, meaning “well-being”, owing to the beneficial effects associated with its consumption 

(Ebner et al., 2015; Rosa et al., 2017). 

According to Wang et al. (2012) and Leite et al. (2013) kefir grains or starter culture are incubated with 

heat-treated milk under aerobic conditions to produce it.  Kefir grains is a complex of polysaccharides, 

proteins, symbiotic lactic acid bacteria (e.g., Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc and Streptococ-

cus) and yeast (e.g., Saccharomyces, Candida, Kluyveromyces, Debaryomyces and Torulaspora). The 

symbiotic combination of kefir grains makes it a powerful probiotic beverage.  

Furthermore, it is suggested that some of the bioactive compounds of kefir such as polysaccharides and 

peptides have great potential for inhibition of proliferation and induction of apoptosis in tumor cells. 

The microorganisms in kefir grains have ability to produce weak organic acids, antibiotics, and nume-

rous types of bactericide; these substances have a lethal effect on pathogenic microorganisms that cont-

ribute to many disease (Angulo et al., 1993). 

Especially in Soviet countries, kefir is being used as prophylactic to lessen the threat of chronic diseases, 

and have suggested for healing gastrointestinal diseases, ischemic heart disease (IHD), allergy, and hy-

pertension (Farnworth and Mainville, 2003). 
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 Kefir products also find acceptance for infants and preschoolers as mixed or artificial diet. In this con-

text, bifidokefir, containing Bifidobacterium bifidum is more effective than normal kefir in lowering 

infections of small intestine in young people and infants (Murashova et al., 1997).  

Consequently, it is favorable that kefir intake may have a potential role in some health disorders as kefir 

have many of health beneficial properties such as antibacterial, antifungal, anti-allergic and anti-inflam-

matory effects. 

1. Chemical and nutritional composition of kefir 

The major metabolites formed during fermentation process of kefir are lactic acid, CO2 and alcohol. 

Zourari and Anifantakis, (1988) demonstrated that diacetyl and acetaldehyde, aromatic compounds, are 

present in kefir. Many researchers found that in addition to beneficial bacteria and yeast, kefir contains 

vitamins (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, niacin and carotene) and minerals (calcium, phosphor, magnesium, 

potassium, sodium and chloride) (Table 1). 

Table 1. Mineral, vitamins and energy composition of kefir 

100g of kefir 

Mineral content (g) Vitamins (mg) Energy (65 kcal) 

Calcium 0.12 A 0.1 Fat (%) 3.5 

Phosphor 0.1 B12 0.5 Protein (%) 3.3 

Magnesium 12 Carotene 0 Lactose (%) 4 

Potassium 0.15 Niacin 0.1 Water (%) 88 

Sodium 0.05 B1 0 Milk acid (g) 0.8 

chloride 0.1 B2 0.2 Ethyl alcohol (g) 0.9 

Iron (mg) 0.05 B6 0.1 Lactic acid (g) 1 

Copper (µg)  12 C 1 Cholesterol (mg) 13 

Molybdenum 

(µg) 

 5.5 D 0.1 Phosphatateds 

(mg) 

40 

Manganese 

(µg) 

 5 E 0.1     

Zinc (mg) 0.36     

 

Also, kefir contains essential amino acids (Tryptophan, Phenylalanine, Tyrosine, Leucine, Isoleucine, 

Threonine, Methionine, Cystine, Lysine and Valine) that help the body with healing and maintenance 

functions (Renner and Renz, 1986; Halle et al., 1994) (Table 2) 
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Table 2. Amino acid, aromatic compound and trace elements composition of kefir 

100g of kefir 

Essential amino acids (g) Aromatic compounds 

 

Tryptophan 0.05 Acetaldehyde 

Phenylalanine Ty-

rosine 

0.35 Diacetyl 

Leucine 0.34 Acetoin 

Isoleucine 0.21     

Threonine 0.17     

Methionine  

Cystine 

0.12         

Lysine 0.27         

Valine 0.22         

 

Kefir is a good source of biotin and B vitamin that aids the body's assimilation of other B vitamins, such 

as folic acid, pantothenic acid and B12 (Halle et al., 1994).  

The numerous benefits of B vitamins are regulation of the kidneys, liver and nervous system, consequ-

ently, helping relieve skin disorders, boost energy and promote longevity. 

Kefir has the complete proteins that are partially digested and as a result of the body easily utilizes them. 

Tryptophan is one of the essential amino acids in kefir that is well known for relaxing effect on the 

nervous system such as providing relief from anxiety and depression. Calcium and magnesium are im-

portant minerals for a healthy nervous system. Calcium is the main mineral in our bones, which hold 

more than 99% of our body’s calcium stores. Our body is constantly regenerating its bone tissue, so it 

is important to consume an adequate amount of this mineral daily; as kefir is rich in these minerals so it 

meets this purpose. 

 Kefir is also a good source of phosphorus, which is the second most abundant mineral in our bodies, 

helps utilize carbohydrates, fats and proteins for cell growth, maintenance and energy, and helps in 

repair damaged tissues (Saloff-Coste, 1996). It   is the best choice for lactose intolerant individuals that 

have the inability to digest significant amounts of predominant sugar of milk which is the lactose sugar 

(Otes and Cagindi, 2003). 

2. Studies about health benefit of kefir 

Many researchers have investigated the benefits of consuming kefir and it has a wide spectrum of im-

portant health benefits, including physiological, prophylactic and therapeutic properties. These effects 

are results of a wide variety of bioactive compounds produced during the fermentation process and the 
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highly diverse microbiota, which act either independently or synergistically to influence these health 

benefits (Leite et al., 2013). 

Health benefit of kefir on human studies demonstrated kefir decreased the fasting blood glucose and 

hemoglobin A1c (HbA1C) levels and can be useful choice as a complementary or adjuvant therapy for 

the prevention of diabetes (Ostadrahimi et al., 2015). Kefir is rich in protein which helps you feel full 

for long periods of time. So, the drink of kefir moderately led to a similar weight loss compared with 

low-fat milk (Fathi et al., 2016). It has positive effects on the constipation symptoms because it improves 

bowel satisfaction scores and accelerates overall colonic transit. (Turan et al., 2014). 

The kefir could inhibit salivary mutans streptococci as well as the sodium fluoride rinse. So, it may be 

used in caries control strategies adjunctively (Ghasempour et al., 2014). It has important role in control 

the inflammatory response as it contains anti-inflammatory compounds present in symbiotic cultures of 

kefir (Adiloglu et al., 2013). Kefir increase the efficacy and tolerability of triple therapy in eradicating 

Helicobacter pylori (Bekar et al., 2011). Also, it is found that kefir do not prevent antibiotic-associated 

diarrhea (Merenstein et al., 2009). 

 Amorim et al. (2019) investigated the bovine milk fermented by the probiotic Kefir has role in prevent 

hypertensive effects, and is capable of inhibiting angiotensin-converting enzyme (ACE) activity in vivo. 

kefir treatment for 60 days was able to improve the endothelial function in spontaneously hypertensive 

rats (SHR) by moderately restoring the reactive oxygen species (ROS) / nitric oxide (NO), (ROS/NO) 

imbalance and the endothelial architecture due to endothelial progenitor cells induction Andreia et al. 

(2015). 

  According to Ali et al. (2020) kefir has a protective effect against irradiation induced hepatic damage 

due to its antioxidant and anti-inflammatory activities. It's found that Kefir has therapeutic choice in 

wound healing without causing cytotoxicity and unusual inflammatory response Oryan et al. (2018) and 

Yildiz et al. (2019). The consumption of kefir suppressed proliferation of opportunistic pathogens of 

Enterobacteriaceae; which produce infections following a perturbation to their host, and increased num-

bers of probiotic Lactobacillus and Lactococcus in the total intestinal bacteria Kim et al. (2015). 

Kefir has role in postmenopausal osteoporosis, and that may due to increase calcium absorption through 

the transient receptor potential vanilloid subfamily member 6 (TRPV6) calcium channel Chen et al. 

(2014). Therefore, kefir may have the potential to prevent or treat osteoporosis in humans resulting from 

estrogen deficiency which leads to more bone resorption than formation. 

Vinderola et al. (2006) identified that the different components of kefir are capable of stimulating im-

mune cells of the innate (natural) immune system such as natural killer (NK) cells that attack foreign 

cells in the body. In this way, kefir may be able to down-regulate the T helper cell type 2 (Th2) immune 

phenotype or to promote cell mediated immune responses against different types of tumors and also 

against intracellular pathogenic infections.  

Kefir improved cardiac hemodynamic parameters in spontaneously hypertensive rats (SHR)-treated ani-

mals. completely, the data show that kefir treatment for a long term reduced blood pressure by mecha-

nisms including reduction of cardiac hypertrophy, improvement of calcium-handling proteins and car-

diac contractility, and reduction in the central nervous system (CNS) regulation of its sympathetic acti-

vity Cutinia et al. (2019). 
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Milk fermented by kefir has main role in the digestive system; in the stomach, it has a gastroprotective 

effect on ulcers (Cogulu et al., 2010; Fahmy and Ismail, 2015). Also, it contributes in the eradication of 

Helicobacter pylori when used in therapy and increases immunity in the gut as it increases enzyme 

activity which speed up chemical reactions, absorption of nutrients and play role in protects against 

Giardia intestinalis infection caused by a tiny parasite called Giardia lamblia (Thoreux and Schmucker, 

2001; Urdaneta et al., 2007; Bekar et al., 2011; Franco et al., 2013).  

Some studies show that kefir intake increases the level of glutathione peroxidase and decreases the level 

of malondialdehyde, involved in the control of oxidative stress. On the other hand, kefir can bind to 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and superoxide radicals and also inhibit the linoleic acid peroxida-

tion. As a result, kefir exerts an anti-carcinogenic effect through an antioxidative property Grishina et 

al. (2011). According to these findings of beneficial effects of kefir, it makes it a magic probiotic beve-

rage and alternative choice in many health disorders. 
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İNDİS MODÜLASYONLU DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİ İÇİN 

YENİ BİR REFERANS TABLO BELİRLEME YÖNTEMİ 
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Öz: Yeni nesil ve gelecek nesil kablosuz haberleşme sistemlerinde her geçen gün oluşan ihtiyaçları 

karşılamak adına yeni yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan dik frekans bölmeli çoğul-

lama tekniği (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 4. Nesil haberleşme sistemlerinde 

kritik öneme sahiptir.  OFDM  sayesinde kablosuz haberleşme sistemlerinde çoklu yol etkileri azaltıla-

rak,  semboller arası girişim engellenebilmektedir. Son zamanlarda ise OFDM yöntemi üzerinde yoğun 

çalışmalar yapılarak spektral verimliliği yüksek teknikler literatüre kazandırılmıştır. Bu tekniklerden 

biri olan Indis Modülasyonlu OFDM (OFDM-IM) yöntemi gelecek nesil haberleşme sistemleri için 

umut vaat edici bir teknik olduğu da gösterilmiştir. Bu yöntem klasik OFDM tekniğindeki alt taşıyıcılar 

bloğunu alt gruplar halinde ayırmaktadır. Ardından bu alt gruplar için tasarlanmış olan bir referans tab-

loya göre bazı alt taşıyıcılar iletim anında sembol taşımak için aktif edilirken, diğerleri sembol taşımak 

için kullanılmamaktadır (pasif). Böylelikle seçilen alt taşıyıcı indisleri ve o aktif taşıyıcılar üzerinden 

iletilen semboller ile veri iletimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin birçok açıdan klasik OFDM tek-

niğinden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ise OFDM-IM için daha etkili bir referans tablo 

yapısı önerilmiştir. Kanal durum bilgisinin vericide olduğu varsayımı ile iletim anında aktif olacak alt 

taşıyıcı indislerinin önerilen referans tablolarında eşit sayıda olması gerektiği gösterilmiştir. Bilgisayar 

benzetimlerinden de görüleceği üzere, önerilen yöntem ile bit hata oranı (Bit Error Rate, BER) grafi-

ğinde tüm sinyal gürültü oranı değerleri için  yaklaşık 1 dB’lik kazanç elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İndis Modülasyonu, Dik Frekans Bölmeli Çoğullama, Çok Girişli Çok Çıkışlı Sis-

temler, Uzaysal Modülasyon 

GİRİŞ  

Son yıllarda indisler üzerinden veri iletimi oldukça popüler hale gelmiştir. İlk olarak çok girişli çok 

çıkışlı (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) sistemlerde antenler arasındaki senkronizasyon gerek-

sinimini ortadan kaldırmak ve antenler arasındaki girişimi azaltmak için uzaysal modülasyon (Spatial 

Modulation, SM) yöntemi önerilmiştir. SM yönteminde veriler verici antenlerin indisleri üzerinden ve 

semboller yardımı ile iletilmektedir (Mesleh, 2006: 1-5). Bu teknikte iletilecek veri bitleri iki gruba 

ayrılmıştır. İlk gruptaki bitler ile iletim anında hangi antenin/antenlerin aktif olacağı belirlenirken, ikinci 

gruptaki bitler ile de iletim için seçilen anten/antenler üzerinden hangi sembollerin iletileceği belirlen-

mektedir. Alıcı kısımda ise alınan sönümlenmiş ve gürültülü semboller üzerinden çeşitli sinyal işleme 

teknikleri ile hangi sembolün hangi antenden iletildiği belirlenmektedir. Bu işlemin sonucunda aktif 

olan anten indisine ve gönderilen sembole ait bilgi biti elde edilmektedir. SM yöntemi anten indisi üze-

rinden veri iletimi sayesinde MIMO sistemlere göre birçok açıdan avantajlı olduğu da gösterilmiştir (Di 

Renzo, 2011: 182-191).    

SM yönteminin önerilmesinden sonra indisler üzerinde bilgi biti iletimi fikri çok ilgi görmüş ve litera-

türde bununla ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu önemli konunun detaylı literatür araştırmasını 
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(Di Renzo, 2011: 182-191. Wen, 2019: 1949-1972. Mao, 2019:315-348. Basar, 2016:168-175. Ishi-

kawa, 2018: 1905-1938. Basar, 2017: 16693-16746) çalışmalarda ilgili araştırmacılar inceleyebilirler.  

Özellikle yeni nesil kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan dik frekans bölmeli çoğullama (Ort-

hogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) yönteminde alt taşıyıcı indisleri üzerinden de veri 

iletimi çok dikkat çekmiştir. Literatürde ilk olarak bu fikir alt taşıyıcı indis modülasyonu yapısı ile öne-

rilmiştir (Abu-Alhiga, 2009:177). Fakat bu yöntemin pratikte uygulanabilir olmadığı gösterilmiştir 

(Tsonev, 2011:728). Dolayısı ile bu yöntem yerine iyileştirilmiş alt taşıyıcı indis modülasyonu yapısı 

önerilmiştir (Tsonev, 2011:728). Fakat bu çalışmada da klasik OFDM ile aynı izgesel verimliği elde 

edebilmek için çok yüksek dereceli modülasyonların kullanılması gerektiği görülmüştür. Bu yüzden 

hem pratikte uygulanabilir olan, yüksek modülasyon derecesi gerektirmeden geleneksel OFDM yöntemi 

ile aynı ya da daha fazla izgesel verime sahip olan ve daha iyi performans sergileyen OFDM-indis mo-

dülasyonu (OFDM-IM) önerilmiştir (Başar, 2012:4741). 

OFDM-IM yönteminde tüm veri bloğu aynı uzunluktaki alt bloklara bölünmektedir. Daha sonra hangi 

alt blokta hangi alt taşıyıcıların aktif olacağı verilen referans tabloya göre belirlenmektedir. Son olarak 

iletim anında aktif alt taşıyıcılar üzerinden veri sembolleri ile bilgi bitleri iletilmektedir. Böylelikle ile-

tim anında aktif olan alt taşıyıcı indisleri ve o taşıyıcılar üzerinden iletilen semboller ile veri iletimi 

gerçekleştirilmektedir. Alıcı kısmında ise alınan sönümlenmiş ve gürültülü semboller üzerinden çeşitli 

sezme işlemeleri ile hangi sembolün hangi alt taşıyıcıdan iletildiği belirlenmektedir. OFDM-IM’nin alt 

taşıyıcı indisleri üzerinden bilgi taşınması ile elde edilen kazancı sayesinde klasik OFDM tekniğinden 

daha iyi performansa sahip olduğu gösterilmiştir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada indis modülasyonunda aktif olacak alt taşıyıcı indislerinin seçimi için OFDM-IM’de ve-

rilen referans tablonun kanal durum bilgisine göre uyarlanıp belirlenmiştir. Bu sayede, OFDM-IM sis-

temine göre 1 dB lik bir kazanç elde edilmiştir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada vericide kanal durum bilgisinin olduğu varsayılarak belirlenen hata metriğini maksimize 

yapılacak şekilde referans tabloları belirlenmiştir. Önerilen referans tablosuna göre iletim yapıldığında 

elde edilen bit hata oranı (Bit Error Rate, BER)  klasik indis modülasyonu yönteminden daha iyi olduğu 

gösterilmiştir. 

YÖNTEM 

İndis modülasyonun verici yapısı Şekil-1’de verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere OFDM alt taşıyıcıları 

𝐿 adet alt bloğa ayrılmış ve her bir alt blok için iletilecek p adet bilgi bitleri 𝑝1 ve 𝑝2 olarak belirlenmiştir. 

Tablo-1’ de dört alt taşıyıcılı (n=4) bir grupta iki alt taşıyıcının sembol iletmek (k=2) için aktif edildiği 

örnek bir referans tablosu sunulmuştur. Buradaki 𝑝1 bitleri ve referans tablo kullanılarak iletim için 

kullanılacak alt taşıyıcı indisleri belirlenmektedir.  
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Şekil 1. OFDM-IM verici yapısına ait blok diagram gösterimi (Başar, 2012:4741). 

 

Tablo 1. 4 Alt Blok Uzunluklu ve 2 Aktif Alt Taşıyıcı İçin Referans Tablo (n=4, k=2) 

Veri Bit-

leri 

Aktif olacak alt taşıyı-

cılar 

[0, 0] {1,  2} 

[0, 1] {2,  3} 

[1, 0] {3,  4} 

[1, 1] {1,  4} 

Örneğin ilk blokta alt taşıyıcı indisler için gelen 𝑝1 bilgi bitleri [0, 1] olması durumunda bu alt blokta 

birinci ve ikinci alt taşıyıcılar aktif edilecek, diğer alt taşıyıcılar iletim için kullanılmayacaktır. Bu sa-

yede güç tasarrufu da yapılmaktadır. Aynı zamanda 𝑝2 bitleri seçilen modülasyon şemasına göre sem-

bole dönüştürülecek, aktif edilen alt taşıyıcılar kullanılarak taşınacaktır. Benzer şekilde diğer alt bloklar 

içinde bu işlemler gerçekleştirilmektedir 

Alınan sinyalin N-noktalı FFT alındıktan sonraki hali,  

 

𝑟(𝛼) =  𝑥(𝛼)ℎ𝐹  (𝛼)  + 𝑤𝐹  (𝛼),     𝛼 =  1, . . . , 𝑁 (1) 

 

ile modellenebilir. Burada ℎ𝐹  (𝛼) ve 𝑤𝐹  (𝛼) sırası ile çoklu yolun kanal dürtü yanıtının ve gürültünün 

frekans dömenindeki ifadesini göstermektedir. Ardından 𝑟(𝛼) sinyali Şekil-2’ deki gibi alt bloklara bö-

lünmektedir. Şekilde  𝑟𝑔(𝑛), 𝑔. alt bloğun 𝑛. alt taşıyıcısını ifade etmektedir.  
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Şekil 2. OFDM-IM alıcı yapısına ait blok diagram gösterimi 

Daha sonra alıcı kısmında log-olabilirlikli oran (Log Likelihood Ratio, LLR) ya da en büyük olabilirlikli  

(Maximum Likelihood, ML) seziciler yardımı ile hangi blokta hangi alt taşıyıcıların aktif edildiği ve bu 

aktif edilen alt taşıyıcılar ile hangi sembollerin iletildiği sezilmektedir. Daha detaylı bilgi için ilgili (Ba-

şar, vd., 2012:4741) çalışmaya bakılabilir. 

Bu çalışmada ise vericide kanal durum bilgisinin (ℎ𝐹) olması durumunda, seçilecek olan alt taşıyıcılar 

için BER’yi minimize eden referans tablo belirlenmiştir. Klasik OFDM-IM’de kullanılan Tablo-1’ de 

𝑛 = 4 alt taşıyıcı içerisinde 𝑛 = 2 adet alt taşıyıcı seçimi yapılmıştır. Fakat dördün ikili kombinasyo-

nuna bakıldığında toplamda altı adet farklı durum meydana gelmektedir. Yani Tablo-1’de {2, 4} ve {1, 

3} alt taşıyıcılarının aktif olduğu durum hesaba katılmamıştır. Dolayısıyla tüm olası senaryoların ince-

lenip kanal bozulmalarına göre en iyi sonucun elde edilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden Denklem 

(2)’ deki metriği maksimize yapan aktif alt taşıyıcı senaryoları bu çalışmada incelenmiştir. 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = min‖ℎ𝐹𝑠 − ℎ𝐹 �̂�‖
2 . (2) 

 

Burada ℎ𝐹 kanal durum bilgisini, 𝑠 ve �̂� ise Tablo 2’deki dizilimler kullanılarak elde edilen olası alt 

taşıyıcı bloğunu göstermektedir: 𝑠 = [𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 ] ve 𝑠 ≠ �̂�.  𝑠 vektörünün sadece 2 elemanı sıfırdan 

farklıdır ve sıfırdan farklı olan elemanlar seçilen modülasyona ve 𝑝2 bitlerine göre belirlenmektedir. Bu 

şekilde olası tüm durumlar gözden geçirilerek 𝑑𝑚𝑖𝑛 değerini maksimize eden en iyi tablo seçilir. BPSK 

modülasyonu kullanıldığında olası her tablo için dört olası 𝑠 durumu elde edilmektedir. Buradaki olası 

semboller Tablo-2’ deki gibi farklı senaryolar denenerek elde edilmiştir. Toplamda 15 farklı referans 

tablosunun oluştuğu görülmüştür. Bu referans tablolarından ise (e), (h) ve (l) tasarımlarının birinin kul-

lanılması durumunda Denklem (2)’in maksimize olduğu görülmüştür. Geri kalan tablolardan birinin 
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kullanılması durumunda 𝑑𝑚𝑖𝑛 değerinin azaldığı bu da sistemin performansını kötüleştirdiği gözlenmiş-

tir. Aslında (e), (h) ve (l) referans tabloları incelendiğinde her bir alt taşıyıcı bu tablolarda iki kez kulla-

nıldığı görülebilir. Fakat referans tablo (a) ya bakıldığında 1 indisi üç kez, 2 ve 3 indisi iki kez, son 

olarak 4 indisi bir kez kullanılmaktadır. Benzer durum diğer referans tablolarında da görülmektedir.  

Sonuç olarak Denklem (2)’yi maksimize yapacak referans tablosunda kullanılan indislerin eşit sayıda 

olması gerektiği gösterilmiştir.  

Tablo 2. 4 Alt Blok Uzunluğu ve 2 Aktif Alt Taşıyıcı İçin Olası Tüm Sembollere Göre Referans 

Tabloları 

                                        (a)                                                                                                (b) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  2}  [0, 0] {1,  2} 

[0, 1] {1,  3}  [0, 1] {1,  3} 

[1, 0] {1,  4}  [1, 0] {1,  4} 

[1, 1] {2,  3}  [1, 1] {2,  4} 

 

                                        (c)                                                                                                (d) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  2}  [0, 0] {1,  2} 

[0, 1] {1,  3}  [0, 1] {1,  4} 

[1, 0] {1,  4}  [1, 0] {2,  3} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {2,  4} 

 

                                        (e)                                                                                                (f) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  2}  [0, 0] {1,  2} 

[0, 1] {1,  4}  [0, 1] {1,  4} 

[1, 0] {2,  3}  [1, 0] {2,  4} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {3,  4} 
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                                        (g)                                                                                                (h) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  2}  [0, 0] {1,  2} 

[0, 1] {2,  3}  [0, 1] {1,  3} 

[1, 0] {2,  4}  [1, 0] {2,  4} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {3,  4} 

 

                                        (i)                                                                                                 (l) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  2}  [0, 0] {1,  3} 

[0, 1] {1,  3}  [0, 1] {1,  4} 

[1, 0] {2,  3}  [1, 0] {2,  3} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {2,  4} 

                                        (m)                                                                                              (n) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  3}  [0, 0] {1,  3} 

[0, 1] {1,  4}  [0, 1] {1,  4} 

[1, 0] {2,  3}  [1, 0] {2,  4} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {3,  4} 

 

                                        (o)                                                                                                (p) 

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcı-

lar 

[0, 0] {1,  3}  [0, 0] {1,  4} 

[0, 1] {2,  3}  [0, 1] {2,  3} 

[1, 0] {2,  4}  [1, 0] {2,  4} 

[1, 1] {3,  4}  [1, 1] {3,  4} 
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                                        (r)                                                                                                

Veri Bitleri Aktif alt taşıyıcılar  

[0, 0] {1,  2}  

[0, 1] {1,  3}  

[1, 0] {2,  3}  

[1, 1] {2,  4}  

 

BULGULAR 

Bilgisayar benzetimlerimde OFDM-IM için toplam 𝑁 = 128 alt taşıyıcı kullanılmıştır. Kanal için çoklu 

yol sayısı 10 olan Rayleigh dağılımlı bir model seçilmiştir. Semboller arası girişimi engellemek adına 

önek (CP) uzunluğu 16 olarak alınmıştır. Her bir alt blokta 4 alt taşıyıcı olacak şekilde toplam 𝐿 = 32  

adet alt blok oluşturulmuştur. Benzetimlerde her alt blokta de 𝑘 = 2 adet alt taşıyıcı aktif olacak şekilde 

Şekil-2’ de verilen referans tablolarından Denklem (2)’yi maksimize yapan Tablo-2 (e), (h) ve (l)’deki 

referans tabloları kullanılmıştır. 

Şekil 3’ te sinyal gürültü oranına (dB) karşılık bit hata oranı çizdirilmiştir. Sinyal gücü olarak bit enerjisi 

alınmıştır. Grafikten de görüleceği üzere her sinyal gürültü oranında yaklaşık 1 dB lik kazanç elde edil-

miştir. Buna karşılık ise vericide kanal durum bilgisinin bulunması gerekmektedir.  

 

Şekil 3. Sinyal gürültü oranına göre OFDM-IM sisteminin bit hata oranı performansı 
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SONUÇ 

Son zamanlarda OFDM-IM yöntemi gelecek nesil haberleşme sistemleri için umut verici bir teknik ol-

duğu gösterilmiştir. Bu yöntemin birçok açıdan klasik OFDM tekniğinden daha iyi olduğu literatürde 

gösterilmiştir. Bu çalışmada indis modülasyonlu bir sistem için vericide kanal durum bilgisi kullanılarak 

uyarlanır bir referans tablo yapısı önerilmiştir. Önerilen yaklaşımın klasik indis modülasyonundan kul-

lanılması durumunda bit hata oranı grafiğinde tüm sinyal gürültü oranları için yaklaşık 1 dB’lik kazanç 

elde etmektedir. Gelecek çalışmalarda ise adaptif yapı oluşturularak kazancın daha da artırılması hedef-

lenmektedir.  
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TEKNOLOJİK ARAÇLARIN DEPREM SONRASI GEÇİCİ KONUT ÜRETİM 

SÜREÇLERİNE İYİLEŞTİRİCİ KATKISI 

Bengü KASIMOĞLU 1, Nilüfer TAŞ 2 

1-2Bursa Uludağ Üniversitesi,  Mimarlık Fakültesi, Bursa / Türkiye 

Öz: Canlılığın temel ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacıdır. Barınma ihtiyacının doğa kaynaklı afetler 

sonrasında mevcut yapılı çevrenin tahribatı veya önlem olarak kullanılamaz oluşu; geçici konut üretim 

ihtiyacını oluşturmaktadır. Türkiye’de en çok meydana gelen ve yıkıcı etkisi en fazla olan doğa kaynaklı 

afet depremdir. Deprem sonrası geçici konutlar içerisinde acil olan barınma, korunma, mahremiyet, bes-

lenme, su vb. gibi konfor koşullarının kalıcı konut üretimine kadar afetzedelere temin edilen konut tipi-

dir. Geçici konut üretimlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlar konut alanlarının, yapım sistemlerinin ve 

malzemenin seçimi, tedarik zincir yönetimi, yüklenici seçimleri, ihale ve sözleşme süreçlerinin yönetimi 

son olarak konut söküm aşamalarında gerçekleşmektedir.  Deprem sonrası psikolojik, fiziksel tahribat-

ların ve üretim sorunlarının çözümü, süreç öncesi afet planlamaların yapılması, süreç boyunca bilgi ve 

iletişimin uygun şekilde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Çalışma deprem sonrası geçici konut üretim 

süreçlerinin dijital ortamlarda hızlandırılması, karar vericiler arasında bilgi ve iletişimin doğru şekilde 

sağlanması adına kullanılan teknolojileri konu edinmektedir. Deprem bölgesi olan ülkemizde geçici ko-

nut üretim süreçlerinin geçmişte deneyimlediğimiz başarısız tecrübeler, bu alanda yapılacak çalışmala-

rın önemini arttırmıştır. Bu alanda kullanılan başlıca teknolojiler olan nesnelerin interneti (sensörler, 

bulut teknolojileri), yapay zeka teknolojisi, blok zinciri ve akıllı sözleşmeler ile deprem sonrası süreç-

lerin iyileştirilmesi ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında Türkiye’de gerçekleşen geçmiş geçici ko-

nut üretim süreçleri ve uygulamaları ele alınarak temel sorunlar saptanmıştır. İkinci aşamada günümüz 

teknolojilerle üretim süreçlerinin otomasyonlu hale getirilmesi, sorunların iyileştirilmesi ve örnek uy-

gulamalara değinilmektedir. Günümüzde kullanılan teknolojilerin deprem sonrası geçici konut üretim-

lerine yenilikçi katkısından bahsedilerek çalışma sonlandırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geçici Konut, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Blok Zinciri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Barınma özellikle doğa kaynaklı afet sonrasında giderilmesi gereken öncelikli ihtiyaçlar arasındadır. 

Afetler mevcut güvenlik açığının oluşturulduğu tehlikelere karşı yetersiz önlem ve imkanların olumsuz 

sonuçlarıdır (ISDR, 2009) . Afet yönetimi ise, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için zararın/riskin azal-

tılması; hazırlık (risk yönetimi) ve 

müdahale/iyileştirme (kriz yönetimi) evrelerinin organize edilmesidir (Kadıoğlu, 2018: 37-39). Tür-

kiye’de yıkıcı etkisi en fazla olan doğa kaynaklı afet ani gelişen özellikte depremdir. Depremler yapılı 

çevreyi olumsuz etkileyerek konut ihtiyaçlarını oluşturmaktadır. Afet yönetimi kapsamında gerçekleş-

tirilen amacına uygun geçici konut üretimleri, afet öncesi (risk yönetimi) planlama sürecinde başlayan 

bütüncül yönetim anlayışıyla gerçekleştirilmelidir.  

Çalışma; afet yönetimi kapsamında gerçekleşen deprem sonrası geçici konut üretimlerinde, bahsedilen 

kültürel ve fiziki verilere eş zamanlı, şeffaf şekilde ulaşmayı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerini 

konu edinmiştir. Bu bağlamda geçici konut üretiminde ihtiyaç duyulan verilerin toplanması, analizi ve 

kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan IoT (nesnelerin interneti), AI (yapay zeka) ve blok zinciri 

teknolojileri araştırılmıştır. 
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AMAÇ  

Doğa kaynaklı afetlerin sonucunu planlama, önlem ve analiz ile tayin etmek mümkündür. Bu noktada 

Türkiye örneği üzerinden geçici konut üretimlerinde talepten söküme kadar gelişen süreçlerde problem-

lerin belirlenerek, teknolojik araçlarla üretim süreçlerine iyileştirici katkısını ortaya koymak çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır.  

KAPSAM 

Çalışmada Türkiye’ de 1999-2020 yılları arasında yıkıcı etkisi yüksek depremler ve geçici konut üretim 

süreçleri incelenerek problemler ortaya konmaktadır. Geçici konut üretim süreçleri için kullanılabilecek 

teknolojik araçların belirlenen problemlere yenilikçi katkısı örnek uygulamalar üzerinden değerlendiril-

mekte ve entegresi halinde potansiyel avantajları üzerinden önerilerde bulunulmaktadır.   

YÖNTEM 

Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada geçmişte uygulanan deprem sonrası geçici ko-

nut üretim süreçlerinde merkezi ve deneyimsel tekniklerle alınan kararların oluşturduğu problemler ve 

etkileri 1999-2020 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı etkisi yüksek depremler üzerinden li-

teratür araştırılmasıyla ortaya konmaktadır. İkinci aşamada bahsedilen problemlerin teknolojik imkan-

larla ve yeni yönetim anlayışlarıyla iyileştirilmesi konu edinmektedir. Teknolojinin sağladığı otomas-

yonlu süreçlerin, geçici konut üretiminde başta zaman olmak üzere maliyet ve kalite standartlarına 

olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde günümüzde kullanılan teknolojile-

rin deprem sonrası geçici konut üretimlerine yenilikçi katkısından bahsedilmektedir. 

BULGULAR 

Türkiye topraklarının %92’si deprem tehlikesi altındadır¹. Depremler yapılı çevrenin insani tedbirsiz-

liklerle inşa edildiği durumlarda yıkıcı etkisini göstermektedir. Afet öncesi niceliksel planlamalarla afet 

sonrası gerçekleşen süreçleri kontrol altına almak, depremleri travmatik bir afet olayı değil, yalnızca 

doğa olayı olarak algılamamızı sağlatabilir. Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de doğa 

kaynaklı afet yönetimlerinin başarısız deneyimler ve altında yatan sebepler çalışmanın bir sonraki kıs-

mını oluşturmaktadır.  

Türkiye’de Afet yönetimi: Geçici Konut Üretimlerinde Geçmiş Uygulamalar ve Problemler 

Türkiye’de deprem sonrası barınma ihtiyacının karşılanması için kanunlar, KHK’lar ve yönetmelikler 

çoğunlukla afet sonrası kriz yönetimi aşamasında çıkarılmıştır. Kanunlara gelen peşi sıra revizyonlar, 

çıkarılan ek kanunlar plansız afet yönetimlerinin göstergesidir. Çalışmada 1999-2020 yılları arasında 

Türkiye’de gerçekleşen depremler incelenmiştir. Bahsedilen depremlerde sonuçları itibariyle geçici ko-

nut üretimlerinde karşılaşılan problemler genel olarak altyapı eksikliği, arazi seçimleri, kanun ve 

KHK’ların eksikliğidir. Problemlerin meydana gelmesinin temel sebebi veri eksikliği, veri analiz ve 

kontrol aşamalarının plansız ve rasyonel olmayan kararlarla yönetilmesidir. Bahsedilen 7 depremin ge-

çici konut aşamaları ve bu süreçlerde karşılaşılan genel problemler Tablo 1’de sıralanmıştır.24 

 

                                                            
24 http://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2019 
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Tablo 1. 1999-2020 yılları arasında gerçekleşen yıkıcı etkisi yüksek depremler ve geçici konut 

üretimlerinde karşılaşılan problemler 

Depremler ve Ta-

rihleri 

Geçici Konut Üretimlerinde Karşılaşılan Problemler 

Marmara Dep-

remi 

17.08.1999   

(Savaşır, 2008., 

Sayıştay Başkan-

lığı, 2002) 

-Arazi seçim kararları 

-Bilgi ve iletişim, organizasyon eksikliğinden kaynaklı ihale ve paydaş anlaş-

mazlıkları 

-Yerleşim merkezlerine olan uzaklık  

-Geçici konutlara sağlanan altyapıların yaşam süreci sonunda verimsiz kullanı-

lanımı (Savaşır, 2008) 

-Prefabrike konut elemanlarının malzeme seçimi ve tedariği  

-Elektrik ve trafoların hasarı ile haberleşmenin aksaması 

Düzce Depremi  

12.11.1999 

(Sayıştay Baş-

kanlığı, 2002) 

-Geçici konut ihale süreçlerinde şeffaflığın sağlatılamaması ve plansızlık 

-Yapım sürecinin yetersiz kontrolü 

-Arazi kira maliyetleri 

-Geçici konut teminlerinin altyapı çalışmalarına bağlı olarak gecikmesi 

-Paydaşlar arası anlaşma ve organizasyonun sağlanamaması 

Tunceli Depremi 

27.01.2003 

(Öner, 2007: 

213-230) 

 

-Coğrafi, sosyal ve siyasi verilerin yetersizliği, buna bağlı tedarik sorunları 

-Bilgi ve iletişim eksikliği 

-Çıkarılan kanun, KHK ve yönetmeliklerin işlevsizliği 

Bingöl Depremi  

01.05.2003 

(Özkan, 2003) 

-Yüklenici seçimleri 

-Arazi seçim kararları 

-Bilgi ve iletişim eksikliği 

-Kanun, yönetmelik eksikliğinden kaynaklı örgütler arası anlaşmazlıklar 

Van Depremi  

23.10.2011 

(Özel, 2021: 11-

34) 

-Geçici konut çözümlerinde istikrarsızlık (Mevlana evleri, çadır, konteynır) ve 

çözümlerin fiziki olarak yetersiz kalması 

-Altyapı eksikliği 

-Arazi seçim kararları 
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Elazığ Depremi  

24.01.2020 

-Geçici konut üretim süreçlerinde tahsis edilen çadırların çevresel şartlar altında 

yetersiz kalması  

-Geçici konut temininin gecikmesi (afet konteynırlarına yerleşim yaklaşık 1 ay 

sonra     gerçekleşmiştir) 

 

Tablo 1. 1999-2020 yılları arasında gerçekleşen yıkıcı etkisi yüksek depremler ve geçici konut 

üretimlerinde karşılaşılan problemler (devam) 

İzmir Depremi  

30.10.2020 

(İzmir Tabip 

Odası, 2020 2) 

-Arazi seçim kararları  

-Geçici konutların yerleşim alanlarına plansız yerleşimi (mesafelerin ayar-

lanmaması) 

-Afetzede verilerinin doğru şekilde toplanılamaması sonucu kalitesiz geçici 

konut tasarımı (tasarımın engelli, hasta, yaşlı ve risk grubunda olan birey-

lerin ihtiyaçlarına göre yapılmaması) 

-Plansızlık ve ani kararlar (geçici konut tahsisinde kriter yalnızca konutunu 

kaybedenler kabul edilmiş, sosyoekonomik krizden dolayı barınma ihtiyaç-

larını karşılayamayan dezavantajlı bireyler (mülteciler, yoksullar) konut 

planlamalarına dahil edilmemiştir) 

 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi geçici konut üretimlerinde öne çıkan problemler başlıca; dahil olacak pay-

daşların (yerel yönetimler, afetzedeler, yükleniciler, işçiler, proje yöneticileri vb.) fikri mülkiyet hakları, 

bilgi ve iletişimi, maliyetlerinin karşılanması, organizasyonu; seçilecek paydaşın uygunluğu, malzeme 

ve işçi tedariğinin deprem bölgesine ulaşımı, arazi seçimi, altyapının temini, geçici konutların sökümü 

ve geri dönüştürülmesidir. Günümüzde üretim süreçlerinde zamana bağlı mağduriyetleri gidermek adına 

verilerin nesnelerin interneti; sensör ve bulut teknolojileri ile toplanıldığı ve blok zinciri ortamına akta-

rımın yapıldığı otomasyonlu akıllı üretimler geliştirilmektedir (Nawari ve Ravindran, 2019: 1-32). Afet 

sonrası yönetimlerde bölgesel ihtiyaçların ve durum dinamiklerinin anlaşılması, kaynak yönetimi, kısa 

vadeli planlamalar ve diğer süreçler; iyileştirme aşamasında kalite ve hesap verilebilirlik açısından ba-

şarıyı doğrudan etkilemektedir. Bütüncül afet yönetimleri için her türlü verinin, kararların nicelikselliği 

ve otomasyonlu süreçlerle zamanın verimli kullanılması temel amaçtır. Geçici konut üretimlerinde ise 

benzer şekilde veri eldesi, otomasyonlu süreçler ve kararların niceliksel tekniklerle alınması için yapay 

zeka teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), blok zinciri ve otomasyonlu akıllı sözleşmeler, sensörler, 

bulut teknolojileri, anlamsal ağ vb. teknolojiler geliştirilmektedir. 25 

  

                                                            
25 http://www.izmirtabip.org.tr/news/4832 
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Nesnelerin İnterneti: Sensörler ve Bulut Teknolojileri 

 

Nesnelerin interneti teknolojik araçların internet yoluyla birbirleri ve diğer dijital ortamlarla iletişim 

içinde olmasına olanak sağlayan teknolojilerdir. Günümüzde internetin ve diğer iletişim kanallarının 

bulunmadığı ortamlarda İHA (insansız hava aracı) ile gerekli teknik destek sağlatan projeler geliştiril-

mektedir (bkz. internet.org). Bilgi ve iletişim altyapısına en çok ihtiyaç duyduğumuz, gerekli altyapıla-

rının zayıfladığı afet durumlarında insansız hava araçları kriz yönetimlerine büyük oranda katkı sağla-

yacaktır.  

İHA’ların konum ve zaman bilgilerini sağlatan GPS (Küresel Konumlama Sistemi) teknolojisi olarak 

ve Google Loon ve AB ABSOLUTE projelerinde uygulanan yüksek irtifa balonları ile afet bölgelerine 

internet, baz istasyonu, Wi-Fi erişim noktası ve diğer bilgi ve iletişim desteği olarak kullanılmaktadır.  

Alman Uzaktan Algılama Veri Merkezinin (DFD) bir projesi olan Uydu Tabanlı Kriz Merkezi (ZKI); 

uydu verilerinin sensörler sayesinde hızlı şekilde toplanması, işlenmesi ve analizi ile doğa kaynaklı afet 

yönetimleri niceliksel verilerle desteklenmektedir. İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan mimarlık 

ve mühendislik disiplinleri için geliştirilmiş BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ile içerisinde tasarım süre-

cinden başlayan yapı yaşam yönetimi için gerekli tüm verilerin bulunduğu dijital ortam teknolojisi afet 

yönetimlerinde kullanılabilmektedir. BIM ile sensör araçlarının, bulut ortamının, makine öğrenimi (AI), 

yapay zeka ve blok zinciri teknolojilerinin entegresi halinde deprem sonrası konut üretimlerinde pek 

çok problemi ortadan kaldırabilmektedir. Uzaktan algılama sensörleri veri sağlama teknolojisi olarak 

kabul edilmekte ve büyük alanlarda hasarlı binaların otomatik olarak tespit edilmesi için kullanılmakta-

dır. Benzer şekilde fotogrametrik nokta bulut teknolojisiyle afet sonrası zarar görmüş yapılı çevrenin 

hasar tespiti ve dijital ortama aktarılarak modellenmesi yapılmaktadır. Wang ve ark. yaptığı çalışmada 

(2013) bahsedilen görevleri ve işlemleri sınıflandırarak BIM ve nokta bulut teknolojisini entegre eden 

bir model önerisi geliştirmiştir. Önerilen modelde güvenlik ve afet müdahale durumlarında bakım, ona-

rım, inşa etme, sökme, test etme, imalat, tasarım ve planlama, koordinasyon, işbirliği vb. işlemleri için 

nokta bulut teknolojisi ile veriler toplanılmakta, elde edilen veriler BIM ortamına aktarılarak arttırılmış 

gerçeklik ile hasar tespiti kısa zamanda gerçekleştirebilmektedir (Wang ve ark., 2013: 37-44).  

Yapay zeka (AI) teknolojileri 

Yapay zeka insani düşünceleri, geliştirilen algoritmalar yoluyla taklit eden ve diğer dijital ortamlarla 

bağlantı kurarak yeni anlamlar çıkaran bir teknolojidir. Günümüzde kullanılan yapay zeka algoritmaları 

dijital veri arşivleriyle geçmişte alınan kararları otomasyonlu şekilde alabilmekte veya yine verilerle 

anlamsal bir ağ kurarak yeni yollar önerebilmektedir. Doğa kaynaklı afet yönetimlerinde yapay zeka 

kullanım örnekleri yönetim kararları, güvenlik ve arama kurtarma aşamalarında kullanılmaktadır. Yapay 

zekanın alt alanları arasında yapay sinir ağları kurularak (CNN) afet bölgelerinde tehlikeleri değerlen-

dirmek ve analiz etmek için destek vektör makineleri (SVM) teknolojisi kullanılmaktadır (Bui ve ark., 

2015: 361-378). Benzer şekilde nesnelerin interneti teknolojisiyle iş birliği yapan yapay zeka uygula-

malarının uzaktan algılama ve geniş alt alanları ile birçok afet olayında anlık veriyi ve karar mekaniz-

malarında otomasyonu ve ispat edilebilirliği ile zamandan kazanım sağlanmaktadır.  
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Sun ve ark. (2020)’a göre yapay zeka uygulamaları afet yönetimlerine; azaltma, hazırlık, tepki ve kur-

tarma olmak üzere 4 aşamada entegre edilmektedir. Çalışmada yapay zeka metotlarının en çok; risk, 

tehlike, zarar görülebilirlik ve strateji gelişimi, değerlendirmeler vb. karar verme ve planlama konula-

rında etkili olacağı ortaya konmuştur. (Sun ve ark. 2020: 1-59). Kanıta dayalı afet risk yönetimine yö-

nelik geliştirilen DRM (Evidence-driven disaster risk management) teknolojisi ile; afet sonrası oluşan 

hasar tespiti ve risklerin (fikri mülkiyet hakları, ödemeler, gizlilik vb.) yönetimlerinde ispat edilebilirlik 

sağlatarak anlaşmazlıklara bağlı riskleri azaltılmak mümkündür. Girilen verileri en iyi şekilde yönetme 

kabiliyetine sahip makine öğrenimi teknolojisi ve nesnelerin interneti işbirliği ile geçici konut üretimle-

rinde kararların niceliksel tekniklerle alınması sağlanabilmektedir. 

Blok zinciri (blockchain) Teknolojisi  

Blok zinciri teknolojisi kısaca; her türlü değerin dijital dağıtık bir defter üzerinde şifreli ve değiştirilemez 

şekilde gerçekleştiği dijital işlemler günlüğüdür. Merkezi olmayan dağıtık bir sistemde, üçüncü taraf 

prosedürleri olmaksızın gerçekleştirdiği niceliksel işlemler sayesinde pek çok anlaşmazlık ve zaman 

kaybının önüne geçilmektedir.  

Afet alanlarına temin edilen sensörler bulut sistemleri ve makine öğrenimi ile ortak şekilde çalışarak 

verileri blok zinciri ortamına aktarmaktadır. Sökülen konut elemanlarının atık yönetimi kapsamında ve-

rilerin yönetimi ve raporlanması, denetimi, malzeme ve bilgi paylaşımı, bertaraf ödemeleri ve yüklenici 

seçimleri gibi konuları yine blok zincir ve akıllı sözleşmeler üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. 

IBM (International Business Machines) ve insani yardım örgütü olan American Red Across iş birliğiyle 

doğa kaynaklı afet planlamalarının ve organizasyonların otomasyonu için “Call for Code (Kod için 

Çağrı)” adında blok zinciri temelli bir girişim gerçekleştirilmektedir. Girişim resmi ve özel örgütlerin 

bir arada koordineli şekilde çalışması, bilgi ve iletişimin eş zamanlı gerçekleşmesi ve tedarik zincir sü-

reçlerinin takip ve hızı için akıllı sözleşmelerin kullanılmasını kapsamaktadır. Şekil 1’de geçici konut 

üretim sürecinin iyileştirilmesi için bütüncül bir bakış açısıyla yaşam süreci ele alınmış, her aşamanın 

ve kullanılan teknolojilerin birbiriyle etkileşimli olduğu yapılan literatür araştırmaları doğrultusunda 

ifade edilmiştir.  
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Şekil 1. Yaşam süreci kapsamında ele alınan geçici konut üretiminde teknolojilerin kullanılma 

durumu (Nawari ve Ravindran, 2019: 1-32., Sun ve ark. 2020:1-59., Atmaca, 2017: 524-538 çalış-

malarından yararlanılmıştır) 

Bahsedilen teknolojilerin kullanım oranları aşamalara göre değişse de geliştirilen teknolojiler birbirle-

riyle uyumlu ve sürekli şekilde kullanılmaktadır. Geçici konut üretim ve söküm aşamasında gerçekleşen 

tedarik zinciri, paydaş seçimi ve ihale süreçleri gibi süreçlerde; akıllı sözleşmeleri, otomasyonlu süreç-

leri ve dijital bilgi ve iletişim ortamı sağlama özelliğiyle blok zinciri teknolojisi en çok önerilen tekno-

lojidir.  

SONUÇ 

Türkiye’ de 1999-2020 yılları arası yıkıcı etkisi yüksek depremler üzerinden ele alınan geçici konut 

üretimlerinde karşılaşılan ana problemler Tablo 1’de listelenmiştir. Bahsedilen geçmiş uygulamalar ve 

sonuçları incelendiğinde bilgi ve iletişimin yalnızca merkezi yönetimlerden dağıtıldığı, tek taraflı bir 

iletişim şekli görülmektedir. Bu durum afetzedelerin gereksinim ve yaşam biçim verilerinin eksikliğine 

sebep olarak uygun olmayan geçici konut üretimleri ile pek çok mağduriyete yol açmaktadır (Tablo 1.). 

Dijital çağda geliştirilen teknolojilerin birincil hedefi zamandan kazanç sağlatmaktır. Başarılı geçici ko-

nut üretim süreci için risk yönetim planından başlayan ve sonraki aşamaları olan kullanma, ikinci yaşam 

(söküm/yeniden kullanım) aşamalarında bütüncül bir anlayış gereklidir. Bütünlüğü sağlamak adına bu 

aşamalarda kullanılacak teknolojiler de birbirleri içerisinde eş zamanlı veri alışverişi sağlayan, uyumlu 

ve uzun vadede değer üreten teknolojiler olarak geliştirilmelidir. Tablo 2’de kullanılan teknolojilerin 

geçici konut üretimlerinde kullanım alanları gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Geçici konut üretimlerinde kullanılan teknolojiler ve kullanım alanları 

Teknolojiler Kullanım Alanları 

Yapay Zeka Teknoloji-

leri 

(Wang ve ark., 2013: 

37-44., Sun ve ark., 

2020:  1-59) 

- Makine öğrenimi ve SVM teknolojisi ile kararların nicelikselliği, ispat edi-

lebilirlik ve otomasyonun sağlanması 

-DRM teknolojisi ile risk yönetimlerinde güven ortamının oluşması  

-Risk, tehlike zarar görülebilirlik ve strateji gelişimi gibi afet yönetim alan-

larının temel problemlerinde çözüm olarak kullanılması  

Blok zinciri Teknoloji-

leri 

(Nawari ve Ravind-

ran, 2019: 1-32.) 

 

-Depolama merkezleri olmaksızın verilerin dijital ortamda dağıtık ve şifreli 

şekilde saklanması 

-İş ve iş süreçlerinde üçüncü taraf prosedürlerine bağlı zaman ve maliyet ka-

yıplarının olmaması 

-Geçici konut üretimlerinde ihale süreçlerinin halka açık ve şeffaf şekilde 

gerçekleştirilmesi 

-Akıllı sözleşmeler gerekli adımların ve kararların hızlı şekilde gerçekleş-

mesi 

-Karar süreçlerinin otomasyonu ve riskin eşit şekilde paylaştırılması 

-Ödeme ve afet yönetim sistemlerinin şeffaf ve ispat edilebilirliği ile anlaş-

mazlıkların önüne geçilmesi 

Nesnelerin İnterneti:  

Sensörler ve Bulut 

Teknolojileri 

(Ivić, 2019: 161-166.) 

-Afet bölgelerinin haritalandırılması ve uzaktan algılama sensörleri ile afet 

bölgelerine erken müdahalelerin gerçekleştirilmesi (İHA sistemi, termal ka-

meralar, uzaktan algılama sistemi vb.) 

-Afet bölge verilerinin niceliksel şekilde toplanması ve raporlanması ile ih-

tiyaca uygun afet konut tasarımlarının yapılması 

-Fotogrametri ve nokta bulut teknolojisinin kullanımı ile hızlı şekilde hasarlı 

yapıların modellenmesi, niceliksel performans ve durum analizlerinin yapıl-

ması 

-Nokta bulut teknolojileri ile niceliksel veri yönetimi  

-Algılama (UA), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile arazi konum belirlen-

mesi, stratejilerin hızlı ve doğru şekilde yapılması 

 

Türkiye’de 1999-2020 yılları arasındaki depremler sonrası geçici konut üretim süreçleri ve kullanım 

sonrasındaki sonuçları incelendiğinde riskin tek bir merkezde toplandığı ve sürecin yalnız resmi örgüt-

lerce yönetildiği görülmektedir. Teknoloji kullanımı, geçici konut üretim sürecinde oluşan riskleri sü-

rece dahil olan paydaşlara eşit şekilde paylaştırılmayı ve başarılı sonuçlar elde etme fırsatını sunmakta-

dır. Teknolojik araçların kullanımında birincil hedef doğru veriyi en hızlı şekilde elde etmektir.  Sonuç 
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olarak başarılı bir geçici konut üretimi için teknoloji ve insan deneyimlerinin entegre edilmesi ve tek-

noloji destekli bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesi gereklidir.  
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLI SAC METAL PARÇALARIN ŞEKİLLENDİRME VE ISIL İŞLEM 

SONRASI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

Aslı ÖZÖZTÜRK1, Zafer İPEK1, Tuğçe YAĞCI2,3, Adem KORKMAZ2,3, Osman ÇULHA2,3 

1Sarıgözoglu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi, Yunusemre, Manisa / Türkiye 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Manisa / Türkiye 

3Twin Ar-Ge Mühendislik Tic. Ltd. Şti., Manisa Teknokent / Türkiye 

Öz: Günümüzde, araç hafifletme çalışmalarında çelik bileşenlerin yerini alüminyum parçaların alması, 

şekillendirme ve ısıl işlem proses parametrelerinin araştırılması ve detaylandırılması alanlarındaki ça-

lışmaların önemini artırmaktadır. Özellikle, alüminyum malzemelerin şekillendirilmesi sonrası uygula-

nan boyama işlemi sırasında yaşlandırmaya maruz kalması nedeniyle ısıl işlem şartları altındaki davra-

nışının incelenmesi son derece önemli bir konudur. Alüminyum (Al) alaşımı esaslı sac metal parçalara 

şekillendirme işlemi sonrası uygulanan ısıl işlem, ürünlerin mekanik ve metalografik özelliklerini doğ-

rudan etkilemektedir. Bu çalışmada, Al esaslı sac metal malzemeye, şekillendirme prosesi sonrası bo-

yama işlemi uygulanmakta ve iş parçası bu esnada ısıl işleme uğramaktadır. Boyama işleminden sonra 

parçanın sahip olduğu mekanik özellikler, şekillendirme proses şartlarının bir fonksiyonu olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Şekillendirme sırasında uygulanan deformasyon miktarına göre sertlik ve mukave-

mette artış, süneklikte ise azalma meydana gelmekte, fakat bu özellikler boyama işlemi sırasında deği-

şim göstermektedir. Bu kapsamda, 6XXX serisi Al alaşımından üretilen sac metal malzemenin, şekil-

lendirme prosesi sonrasında uygulanan ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak mekanik özellikleri üze-

rindeki değişimi ortaya koyulmuş ve bu özelliklerin optimizasyonu sağlanmıştır. Söz konusu çalışmada, 

sırasıyla, Al sac metal malzeme seçimi, fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi, parça tasarımı ve 

optimizasyonu, 2B ve 3B modellerin oluşturulması, kalıplama metodolojisinin seçimi, operasyon adım-

larının belirlenmesi, bilgisayar destekli imalat modellerinin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilmiş-

tir. Hesaplamalı malzeme mühendisliği yaklaşımlarından faydalanılarak, alaşım elementlerinin, şekil-

lendirme ve ısıl işlem parametrelerinin parçanın mekanik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ay-

rıca, Al sac metal malzeme özellikleri dikkate alınarak, sayısal simülasyon destekli yazılımlar aracılı-

ğıyla kalıp tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akabinde pilot üretim çalışmaları 

gerçekleştirilmiş ve nihai ürünün boyutsal kontrolleri, mukavemet ve sertlik değerleri test ve karakteri-

zasyon tekniklerinden yararlanılarak ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Sac Metal Şekillendirme, Optimizasyon, Hesaplamalı Mal-

zeme Mühendisliği, Sayısal Simülasyon  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Alüminyum alaşımları; hafifletme, enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı gibi ülkemizin ve 

Dünya’nın öncelikli çalışma alanlarında yer alan konular göz önüne alındığında, endüstrinin gözde ala-

şım grubunu temsil etmektedir. Son yıllarda, alüminyum alaşımlarının sahip olduğu mukavemet, kırılma 

tokluğu, korozyon direnci ve yorulma ömrü gibi özellikler göz önüne alındığında başta otomotiv ana ve 

yan sanayisi olmak üzere, havacılık, uçak ve uzay endüstrisinde bu alaşımların kullanımları giderek 

daha yaygın bir hale gelmektedir (TMMOB, 2010; Ediz, 2011; Eti Alüminyum, 2020). 
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Al alaşımı esaslı sac metal parçalara şekillendirme işlemi sonrası uygulanan ısıl işlem parametreleri, 

ürünlerin mekanik ve metalografik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Sac metal parçaların hadde-

leme yönünde ve/veya dik olan mekanik özellikleri (anizotropik davranış), elastisite modülü, deformas-

yon hızına bağlı gerçek gerilim-birim şekil değiştirme diyagramları, sertleşme davranışı gibi özellikler, 

kalıp tasarımı sırasında proses simülasyonu girdisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, parçaya uygulanan 

plastik deformasyon miktarına bağlı olarak akma mukavemeti, uzama miktarı ve sertlik gibi mekanik 

özellikler değişim göstermektedir (Malyer ve Kayral, 2018; Vatansever ve diğ., 2018).  

Çalışmada kullanılan Al alaşımı, sırasıyla, sac metal şekillendirme, montajlama, boyama ve fırınlama 

operasyonlarına tabii tutulmaktadır. Fırınlama operasyonunda Al sac metal malzeme bir bakıma ısıl iş-

leme maruz kalmaktadır. Şekillendirme prosesi ile, uygulanan deformasyon miktarına göre sertlik ve 

mukavemette bir miktar artış elde edilmesine karşın, süneklikte azalma meydana gelmektedir. Fakat bu 

mekanik özellikler, şekillendirme prosesine takiben uygulanan boya pişirme işlemi sonrasında değişim 

göstermektedir.  

Şekillendirme sonrası uygulanan boya pişirme işlemi sonucunda parçanın sahip olduğu mekanik ve me-

talografik özellikler, boya pişirme işlemi öncesi uygulanan deformasyon miktarı ve fırına ait zaman-

sıcaklık profilinin bir fonksiyonudur (Cao ve diğ., 2013). Bu kapsamda, şekillendirme ve boya pişirme 

işlemlerine geçmeden önce, malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerinin, şekillenebilirliğinin, punta 

kaynağı, perçinleme ve yapıştırma gibi birleştirme özelliklerinin, uyumluluk, görünüm ve performans 

gibi boyanabilirlik özelliklerinin test edilmesi gerekmektedir. 

AMAÇ  

Al alaşımı esaslı sac metal iş parçasına montaj sonrası uygulanan boya pişirme prosesi (paint baking 

process) bir ısıl işlem niteliği taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışmada bu ısıl işlem proses şart-

larının parça üzerinde meydana getirdiği özellik değişimlerinin araştırılması çalışmanın itici gücünü 

oluşturmuştur.  

Çalışma kapsamında uygulanan deformasyon miktarı ve gerçekleştirilen T81 ve T82 ısıl işlemi sonu-

cunda istenilen özelliklere sahip sac metal malzemeden imal edilmiş iş parçalarının üretiminin sağlan-

ması amaçlanmıştır. Geliştirilmek istenilen yeni proses ve ürüne yönelik, Al sac malzeme özellikleri, 

şekillendirme prosesi ve ısıl işlem şartları literatüre dayanarak araştırılmıştır. Gerçekleştirilen çalış-

mayla, istenilen mukavemet ve süneklik değerlerine sahip, müşteri istek ve beklentilerini, kalite standart 

ve gerekliliklerini karşılayan bir parçanın üretilebilirliği doğrulanmıştır. Bu kapsamda, yeni ve özgün 

bir proses ve bu proses aracılığıyla fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş yeni ürünlerin üretilebi-

lirliği sağlanmıştır. Ayrıca, firma ve ülke için yeni bir ürün geliştirilmiştir. Geliştirilen ürünün firma için 

katma değer yaratması ve ilgili sektörde rekabetçi bir nitelik taşıması öngörülmüştür. 

KAPSAM 

Söz konusu çalışmada, malzeme seçimi, malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, elde edi-

len teknik ve teorik bilgi kapsamında sac metal şekillendirme prosesinin simülasyon destekli yazılımları 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi, simülasyon analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve doğrulanması, ısıl 

işlem uygulamaları, test ve karakterizasyonu faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, şekillendirme 

ve ısıl işlem şartlarının, çalışma kapsamında özel bir tasarım niteliğinde olan otomotiv sac metal parça 

tasarımı üzerindeki etkileri detaylı olarak ortaya konulmuştur. 
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Araç hafifletme çalışmaları kapsamında kullanılan ve çelik malzemelere alternatif olacak Al esaslı sac 

metal malzemelerin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda, Al esaslı sac metal malzeme şekillen-

dirme sonrası boya fırınlama işlemi sırasında yaşlandırma işlemine maruz bırakılmış ve bu ısıl işlem 

şartları altında malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerinin değişimi incelenmiştir. 

Çalışmada, hammadde olarak 6XXX serisi Al alaşımı kullanılmış olup, şekillendirme prosesi sırasında 

elde edilen mekanik özelliklerin değişimleri incelenmiştir. Ayrıca, deformasyon sonrası gerçekleştirilen 

ısıl işlem prosesi ile optimum özelliklere erişilen ısıl işlem şartlarının tespiti amaçlanmıştır. 

Mevcut üretim prosesinde kullanılan 6XXX serisi alüminyum alaşımının kimyasal kompozisyonuna 

Tablo 1’de yer verilmiştir. Bu kimyasal kompozisyonda göze çarpan elementler Si, Mg ve Mn’ dir. 

Ayrıca söz konusu alaşımın şekillendirme öncesi mekanik özellikleri incelendiğinde, 125-185 MPa 

akma dayanımına, 220-300 MPa çekme dayanımına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen alaşım T4 

ısıl işlemi uygulanmasıyla, halihazırda araçların ağırlıklarının azaltılması çalışmalarında yaygın bir şe-

kilde kullanılmakta olan malzemelerden biridir. Bu kapsamda, simülasyon destekli kalıp tasarımı sıra-

sında bu özellikler tanımlanmış ve gerekli analizler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan 6XXX serisi Al alaşımı kimyasal kompozisyonu 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,55-0,95 0,30 0,50-0,80 0,30 0,55-0,95 0,10 0,10 0,10 

 

YÖNTEM 

Çalışma konusu olan sac metal malzemelerin şekillendirme süreçleri için yeni ve özgün bir prosesin 

sayısal simülasyon programlarından faydalanılarak geliştirilmesi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler, 

sac metal malzeme özelliklerinin araştırılması, sayısal simülasyon destekli sac metal kalıp ve proses 

geliştirilmesi, deneysel geliştirme çalışmaları, prototip üretim faaliyetleri, test ve karakterizasyon çalış-

maları şeklindedir. Bu faaliyetlerde, Al sac metal malzeme seçimi, fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

belirlenmesi, parça tasarımı ve tasarım geliştirme, iki ve üç boyutlu model oluşturma, kalıplama meto-

dolojisi seçimi (manuel veya prograsif), operasyon adımları ve çeşitlerinin belirlenmesi, bilgisayar des-

tekli imalat modellerinin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın devamında bu faali-

yet adımlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir; 

● Sac metal malzeme özelliklerinin araştırılması  

6XXX serisi Al malzeme özelliklerinin araştırılması, malzeme seçimi programları yardımıyla alternatif 

malzeme indeksi oluşturulması, hesaplamalı malzeme mühendisliği araçları ile alaşım elementi mikta-

rının, şekillendirme ve ısıl işlem parametrelerinin fiziksel ve mekanik özelliklere olan etkisinin ortaya 

çıkarılması, hammaddenin haddeleme sonrası yöne bağlı özellik değişiminin belirlenmesi ve indekslen-

mesi çalışmaları bu aşamada gerçekleştirilmiştir.  

● Sayısal simülasyon destekli sac metal kalıp ve proses geliştirilmesi 

Çalışmanın bu aşamasında, Al sac metal malzeme özellikleri dikkate alınarak çalışma konusu olan ürüne 

ait sayısal simülasyon destekli kalıp tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları bu aşamada tamamlanmıştır. 
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Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımlarından faydalanı-

larak sac metal şekillendirme prosesinde kullanıma uygun kalıp tasarımları geliştirilmiştir. Elde edilen 

kalıp tasarımları simülasyon destekli yazılımlardan faydalanılarak sanal-simüle ortamda analiz edilmiş-

tir ve tasarım doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tasarımı doğrulanan kalıplar fiziksel ortamda 

üretilmiş ve talaşlı imalat ile boyutsal kontrolleri sağlanmıştır. Ayrıca, sac metal şekillendirme prosesi 

için uygun hale getirilen kalıp bileşenlerinin montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

● Deneysel geliştirme çalışmaları ve prototip üretim 

Kalıp modeli hazırlama, talaşlı imalat ile işleme ve kalıp montaj işlemleri sonucunda üretilen prototip 

kalıpla pres altı denemeleri 6XXX serisi Al alaşımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.   Sanal ortamda 

gerçekleştirilen simülasyon analizleri sonucunda elde edilen veriler, şekillendirme işlemi sırasında pro-

ses girdisi olarak kullanılmıştır. Şekillendirme işlemi amacıyla kullanılan tonaj yaklaşık 1800-1900 ton 

olarak belirlenmiştir.  

  

Şekil 1. Prototip üretim sonrasında elde edilen ürün 

Şekillendirme işlemi tamamlanan parçaların ısıl işlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem para-

metrelerinin belirlenmesi sırasında, literatür destekli araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi birikimin-

den yararlanılmıştır. Bu kapsamda soğuk şekillendirilmiş iş parçaları çözeltiye alma, su verme ve yaş-

landırma işlemine tabii tutulmuştur.  Söz konusu proses ısıl işlem fırınlarında, 235 °C sıcaklık ve 30 dk 

süre ile gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem sonrasında parça fırın içerisinde soğumaya bırakılmıştır.  

 

Şekil 2. Isıl işlem fırını 

● Test ve karakterizasyon çalışmaları 
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Pilot ölçekli üretim ve ısıl işlem sonrasında elde edilen ürünlerin metalografik ve mekanik özelliklerinin 

değerlendirilmesi amacıyla test ve karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan pres 

altından gelen prototip parçalar, özel tasarlanan fikstürler ile 3D ölçüm cihazında ölçülerek tolerans 

değerleri kontrol edilmiştir. Elde edilen ürünler istenilen akma mukavemeti, sertlik değeri, yüzey ve 

konum toleranslarına göre incelme, kırışma ve yırtılma gibi problemler dikkate alınarak analiz edilmiş-

tir. Gerçekleştirilen test ve karakterizasyon uygulamaları analiz sonuçları kalite ve standartlar kapsa-

mında değerlendirilmiş ve tasarım doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Gerçekleştirilen çalışma ile, iş parçaları üzerinde uygulanan deformasyon ve ısıl işlem sonucunda fizik-

sel ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş yeni ürünlerin imali sağlanmıştır. Gerçekleştirilen test ve analiz 

sonuçları doğrultusunda, ilgili ürünün mekanik özelliklerinin geliştirildiği gözlemlenmiştir. Bu kap-

samda T81 ısıl işlemi sonrası ürünün akma dayanımının 210 MPa olduğu belirlenmiş ve bu değerin T82 

ısıl işlem sonrası 290 MPa’ a ulaştığı tespit edilmiştir. Ürünlerin bükülebilirlik özellikleri değerlendiril-

diğinde, her iki ısıl işlem prosesi sonrasında bükülebilirlik değerinin 0,40 olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tamamlanan çalışmayla, imali sağlanan ürünlerin birim şekil değiştirme özellikleri incelendiğinde, her 

iki ısıl işlem uygulaması sonrası ürünler için %10 uzama değeri belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Mühendislik gerilim-genleme diyagramları 
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Tablo 2. T81 ve T82 ısıl işlemi sonrası ürünlerin mekanik özellikleri 

Mekanik özellikler T81 ısıl işlemi T82 ısıl işlemi  

Akma Dayanımı (MPa) 210,00 290,00 

Bükülebilirlik 0,40 0,40 

% Uzama 10,00 10,00 

SONUÇ 

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

1. 6XXX serisi Al alaşımının T81 ve T82 ısıl işlem parametrelerine göre meydana gelen deformasyon 

miktarı ve sıcaklık-zaman ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. 

2. T81 ısıl işlem parametrelerine göre elde edilen akma dayanımının 210 MPa seviyesinde olduğu 

görülmüştür. Bu değer T82 ısıl işleminde 290 MPa olarak tespit edilmiştir. 

3. Elde edilen uzama miktarı değerlerinin ısıl işlem uygulamaları sonrasında %10 seviyelerinde ol-

duğu gözlemlenmiştir. 

4. Belirlenen alaşım kompozisyonuna ait soğuk şekillendirme ve ısıl işlem parametrelerine bağlı ola-

rak malzeme özelliklerinin değişimi ortaya konulmuştur. 

5. Yaşlandırma işlemi sonrasında, iş parçası üzerindeki gerilmelerin giderilmiş ve geometrik değişim-

lerin meydana gelmesinin engellenmiştir. 
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GRAFEN OKSİT TAKVİYELİ AL-ALAŞIM BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE 

YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

Berna BÜLBÜL1, Mustafa OKUMUŞ2 

1Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman / Türkiye 
2Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,  

Batman / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, ağırlıkça % 0,5-1 grafen oksit (GO) takviyeli Al10Ni alaşım bazlı kompozitleri farklı 

öğütme sürelerinde mekanik alaşımlama metodu ile toz halinde üretilmiştir. Üretilen toz kompozitlerde 

mekaniksel öğütme süresine bağlı olarak partikül boyutu ve intermetalik faz tayini gibi mikroyapısal 

değişimler X-ışını difraktometre (XRD) ile incelenmiştir. XRD sonuçlarına göre öğütme süresi arttıkça 

partikül boyutlarında azalma olduğu, öğütme süresi 40 saate çıktığında ise Al3Ni intermetalik fazının 

oluştuğu tespit edilmiştir. Toz olarak üretilen kompozitlerin preslenmesi, 400 oC, 500 oC ve 600 oC 

sıcaklıklarda sinterlenmesi, parlatılması ve dağlanması sonrası yüzey morfolojik analizleri optik mik-

roskop (OM) ile yapılmıştır. OM sonuçlarına göre öğütme süresi arttıkça daha homojen bir yapı, tane 

boyutunda küçülme ve tane sınırlarında oluşan boşlukların azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kompozitte 

GO takviye miktarı arttıkça tane sınırlarında boşluk hacminin arttığı gözlemlenmiştir. Sinterleme sıcak-

lığı artışında ise takviye malzemesinin matris malzemesi ile kaynaklaşması sonucunda malzeme sertli-

ğinin arttığı gözlemlenmiştir. Sertlikteki artışın sebebinin daha homojen yapı ve intermetalik fazların 

oluşması olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra kompozitlerin deneysel ve teoriksel yoğun-

lukları da hesaplanmıştır. Yoğunluk analiz sonuçları da öğütme süresi arttıkça yoğunluğun arttığını fakat 

sinterleme sıcaklığı arttıkça yoğunluğun azaldığını göstermiştir. Ayrıca, preslenen kompozitlerin aşınma 

davranışları da 5N, 10 N ve 15 N yük altında incelenmiştir. Yük miktarı arttıkça kütle kaybının arttığı, 

sinterleme sıcaklığı arttıkça kütle kaybının azaldığı tespit edilmiştir. Kompozitte takviye oranı arttıkça 

grafen oksitin kırılgan yapısından dolayı kütle kaybının da arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edi-

len analiz sonuçlarının birbirleriyle ve literatürde rapor edilen çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Metal Matrisli Kompozitler, Grafen Oksit, Mekanik Alaşımlama, Sinterleme, Mik-

royapı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kimyasal bileşim ve biçimleri itibariyle birbirinden ayrılmış, birbiri içerisinde çözünmeyen metal mat-

risli kompozit malzemeler (Smith, 2012) ana fazı sünek metal olan kompozit çeşidini içerir. Bu kompo-

zit malzeme türü takviyesi olmayan metallere göre yüksek termal dayanım, rijitlik, yüksek özgül daya-

nım, sürünme direnci, aşınma dayanımı, boyutsal kararlılık artışı gibi özelliklere sahip olmasından do-

layı (Torralba ve ark., 2003)  bu malzeme türleri üzerine yapılan araştırmalar giderek artmaktadır (Sa-

bau, 2009). Alüminyum alaşımlı metal matrisli kompozitlerin mekanik özellik optimizasyonu, metal 

matrisli kompozitlerin mikro yapısıyla alakalıdır (Jeevana, 2018; Karunakaraa 2018). Özellikle yapısal 

uygulamalar için alüminyum bazlı alaşımlar iyi korozyon dayanımı ve yüksek özgül mukavemetleri 

sebebiyle oldukça ilgi çekmektedir (Mansouri, 2014). Malzemenin yapısal bütünlüğünü koruma ve katkı 

elemanlarını bir arada tutma görevi olan matris olarak (Hull, 1996), berilyum (Be), Alüminyum (Al), 

magnezyum (Mg), titanyum (Ti), bakır (Cu), demir (Fe), nikel (Ni), kobalt (Co), gümüş (Ag) ve çinko 

(Zn) gibi hafif metaller ve alaşımları kullanılırken en çok Al tercih edilmektedir. Endüstriyel uygulama-

larda bu metal ve alaşımlarının tercih edilmesine sebep olan özellikler arasında düşük ergime sıcaklığı, 
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kolay şekil alabilme, yüksek korozyon dayanımı, düşük yoğunluk ve elektriksel iletkenlik gelmektedir. 

Bu malzeme grubunun en önemli dezavantajı ise yüksek sıcaklık şartlarında özelliklerinin büyük oranda 

yitirilmesidir (Arik ve ark., 2000). Bu problemi gidermek için araştırmacılar birçok çalışma gerçekleş-

tirmişlerdir. Bu çalışmalar genel olarak refrakter özelliğe sahip TiC, Al2O3, Y2O3, SiC, ThO2 gibi mal-

zemelerin Al ve alaşımlarına takviye edilmesiyle elde edilen Al metal matrisli kompozitler üzerine ol-

muştur (Bronsveld ve ark., 1999; Ibrahim ve ark., 1991). Kompozit üzerine gelen yükün büyük bir kıs-

mını taşıma görevi olan takviye elemanı seçimi yapılırken üretim yöntemleri, uygulama ve malzeme 

maliyeti göz önünde bulundurulur (Sawtell ve ark., 1996; Keçeli, 2007).  Metal matrisli kompozitler 

döküm ve toz metalürjisi yöntemleriyle üretilir. Aşındırıcı olarak yüksek enerjili bilyalı değirmenin kul-

lanıldığı ve bu sayede sert dispersiyon partiküllerinin nispeten yumuşak bir metal matrise eklenmesini 

mümkün kılan mekanik alaşımlama yöntemi günümüzde dispersiyon partikülleri ile güçlendirilmiş 

kompozit malzemelerin üretimi için en yaygın uygulanan yöntemlerden biridir (Kaczmar ve ark., 2000). 

Homojen ve üstün özellikli malzeme üretimi için uygun olan mekaniksel alaşımlama tekniği yapmış 

olduğumuz çalışma için de tercih edilen üretim metodu olmuştur. 

AMAÇ 

Hafiflik ve korozyona karşı yüksek direnç özelliği olan alüminyum ve alaşımları endüstriyel alanlarda 

çokça tercih edilmektedir. Literatür çalışmalarından ulaşılan bilgiye göre, çeşitli partikül takviyesi ya-

pılan alüminyum metal matrisli kompozitlerin tribolojik ve mekanik özelliklerinin geliştiği ortaya kon-

muştur (Nassar ve ark., 2015; Kumar ve ark., 2018; Karakoç ve ark., 2018). Son zamanlarda yürütülen 

çalışmalarla spesifik sanayi proseslerinin geliştirilmesi sayesinde alüminyum ve alaşımlarının mekanik 

özelliklerinde bir iyileşmenin görüldüğü bilinir. Sinterleme koşullarına, kimyasal bileşime ve üretilen 

malzemenin nihai yoğunluk değerine kadar alüminyum toz metalürjisi teknolojileri oldukça çeşitli me-

kanik özelliklerde parçaların üretilmesine olanak sağlar (Sak, 2018). Yapılan bu çalışmada temel amaç, 

tek bileşenli malzemelerde elde edilemeyen özellikleri sağlamak için, metal ve seramik malzemeleri bir 

araya getirip daha üstün özellikli metal matris kompozit malzemelerin üretimini gerçekleştirmektir.  

KAPSAM 

Literatür incelemelerinde, Al-Gr (Bustamante ve ark., 2014), Al-Si3N4 (Arik, 2008), Al-Al2O3 (Özyürek 

ve ark., 2010), Al (6061)-SiC (Zhao ve ark., 2005), AlCu-SiC (Okumuş ve ark.,2020) çalışmalarının 

mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilen alüminyum matrisli kompozitler olduğu görülmektedir. Yapı-

lan literatür çalışmaları derinleştirildiğinde GO katkılı Al alaşım matris kompozit türlerinin yok denecek 

kadar az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grafen oksit grafenin fonksiyonelleştirilmiş halidir ve sahip ol-

duğu mekanik ve elektronik özelliklerinden dolayı grafene benzer. Yapısında epoksi ve hidroksi grupları 

gibi oksijen içerikli fonksiyonel gruplar içerir. Hem suda hem organik çözücülerde dağılabilme özelli-

ğinden dolayı kümeleşmeyi önler, dolgu maddeleri ve polimerler arasında kuvvetli etkileşimlere yar-

dımcı olur. Böylece sudaki yüksek dağılma özelliği ve termal kararlılığı sayesinde kompozit malzemeler 

için uygun bir katkı elemanıdır (Bener ve ark., 2016). Literatür araştırmamıza göre mekanik alaşımlama 

tekniği kullanılarak GO parçacık takviyeli Al-Ni alaşımlı kompozit malzemelerin üretimi ve karakteri-

zasyonuna yönelik yayınlanmış herhangi bir çalışmaya bulunamadığından dolayı Al10Ni/GO kompo-

zitleri mekanik alaşımlama tekniği ile üretilerek mikroyapısal özellikleri incelenmiştir. 
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YÖNTEM  

Al-10wt%Ni alaşım ana fazına %0,5 ve %1 oranlarında GO katkı elemanı karıştırılarak 10-50 saat sü-

relerle mekanik öğütme işlemine tabi tutuldu. Deneylerde kullanılan toz malzemeler argon gazı atmosfer 

ortamında ve belirlenen oranlarda hassas terazide tartılıp bilyelerle birlikte 250 ml’lik paslanmaz havan 

çelik içerisine konuldu. Toz numuneler XQM-2 marka yüksek enerjili bilyeli değirmen ile alaşımlama 

işlemine maruz bırakılmış ve bilye-toz oranı 10:1 olarak belirlenmiştir. Dönüş hızı 350 rpm olarak ayar-

lanan cihaz 20 dakika çalıştırılıp 20 dakika bekletilerek numunelerin aşırı ısıdan korunması sağlanmıştır. 

Üretilen toz haldeki kompozitlerin bir miktarı tek taraflı hidrolik preste 300 MPa basınç altında preslen-

miştir. Presleme işleminin ardından numuneler, mikroyapı özelliklerinin sıcaklık etkisiyle değişiminin 

belirlenmesi amacıyla 400 oC, 500 oC ve 600 oC sıcaklıklarda 1,5 saat süreyle sinterlenmiştir. Numune-

lerin mikroyapı görüntülerini almak için sırasıyla 240, 400, 800, 1500 mesh zımparalar ve çuha ile par-

latma işlemleri uygulanmış, kloroform (CHCl3) çözeltisi kullanılarak dağlanmıştır. CCD kameralı Leica 

markalı optik mikroskop ile numune yüzeylerinin fotoğrafları çekilmiş, Shimadzu Model mikrosertlik 

cihazında 15 saniye süresince ve 9,807 N yük kullanılarak sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sertlik değerle-

rinin belirlenmesi için her bir numunenin yüzeyinden 10 farklı ölçüm alınmış ve bu değerlerin aritmetik 

ortalaması hesaplanarak optimum sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır.  

Mekanik alaşımlama tekniği ile toz halinde üretilen Al10Ni/GO kompozitlerin intermetalik faz analizi 

için Cu-Kα radyasyonu (λ=0,154056 nm) kullanan Rigaku marka MiniFlex II model XRD cihazı ile 30 

mA akım ve 40kV gerilimi altında 2θ = 10-90o açı aralığında, 0,02o adımda ve 0,5 (2θ/s) hızında ölçüm-

ler alınarak XRD çalışmaları tamamlanmıştır. Presleme ve sinterleme işlemleri uygulanmış numunelerin 

çeşitli ölçüm ve hesaplamalar ile teorik ve deneysel yoğunluk değerleri saptanmıştır. Deneysel hesapla-

malar için hassas terazi ve kumpas yardımıyla ağırlık, çap ve yükseklikleri bulunmuştur. Sinterlenmiş 

numunelerin deneysel ve teorik yoğunluk ölçümleri basit bir yoğunluk ölçme yöntemi olan kütle-hacim 

oranı prensibine dayalı olarak hesaplanmıştır. Aşınma analizleri için deneylerde devir hızı 300 rpm, iz 

çapı 2 mm ve kayma mesafesi 250 mm olan 5 N, 10 N ve 15 N’luk yükler kullanılmıştır. Aşınma testi 

öncesi ve sonrasında yapılan kütle ölçümleri ile yük artışına bağlı kütle kayıp oranları bulunmuştur. 

BULGULAR 

Optik Mikroskop Analizi 

 

Şekil 1. % 0,5 katkılı ve 500 oC’de sıcaklıkta sinterlenen Al10Ni/GO kompozitlerin optik mikros-

kop görüntüleri, (a): 10h saat, (b): 50 saat 

Şekil 1’de 10 saat ve 50 saat sürelerde mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuş, 500 oC’ de sinter-

lenmiş ve % 0,5 GO takviye oranına sahip kompozit malzemelere ait mikro yapı görüntüleri analiz edil-
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diğinde öğütme süresi 10 saat olan numunelerde tamamen homojen bir yapının oluşmadığı görülmekte-

dir. Ana faz içerisinde GO partiküllerinin homojen bir dağılım göstermemesinden dolayı poroziteler ve 

tane sınırlarında boşluk kusurlarının oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu numunelerden elde edilen sonuç-

lara göre daha kusursuz bir kompozit malzeme üretimi için presleme basıncının ve öğütme süresinin 

arttırılması gerektiği neticesine ulaşılır. Alaşımlama süresinin 50 saat olduğu kompozisyonlarda GO 

parçacıklarının daha homojen bir dağılım sergilediği, porozite sayısında azalmaların meydana geldiği 

ve alaşım içerisine iyice gömülen GO takviyeli Al10Ni partiküllerinin tane boyutlarında büyümelerin 

gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 2. 20 saat sürede üretilen ve 600 oC’de  sinterlenen Al10Ni/GO kompozitlerin optik mikros-

kop görüntüleri, (a): % 1 katkılı; (b): % 0,5 katkılı 

Şekil 2’de mekanik alaşımlama tekniği ile üretilmiş % 0,5 ve % 1 takviye oranlarına sahip Al10Ni/GO 

numunelerinde, katkı oranının artmasıyla porozite sayısı ve tane sınırlarına yakın yerlerde boşluk hac-

minin arttığı dikkat çekmektedir. Bunun nedeni ise katkı elemanı miktarının, mekanik alaşımlama ve 

presleme esnasında partiküllerin kırılmasına yol açmasıdır. Kırılan partiküller matris fazı içerisinde kü-

melenmiş ve çevrelerinde boşlukların meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu oluşum elde edilen kom-

pozit malzemeyi daha kırılgan hale getirmiştir. 

XRD Analizi 

 

Şekil 3. Al10Ni/GO numunelerin XRD sonuçları, (a): %0,5 GO, ve (b): %1 GO katkılı 

Şekil 3’te numunelerin XRD paternlerinde alaşımlama sürelerinin artmasına bağlı olarak pik şiddetleri-

nin önce arttığı sonra azaldığı, pik genişliklerinin ise artmaya başladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca öğütme 

süresindeki artış sebebiyle Al pik sayısında azalmaların görüldüğü, intermetalik fazının oluştuğu, Ni 
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fazının ise belirginliğini kaybettiği elde edilen sonuçlar arasındadır. Katkı maddesi GO oranının artması 

ile pik şiddetleri ve pik ayaklarının genişlikleri artmış ancak yapı içerisindeki GO miktarının az olma-

sından dolayı XRD paternlerinde görülmemektedir. Al, Ni ve Al3Ni pik şiddetlerinde meydana gelen 

yükseliş kompozit malzeme içerisinde kümelenmelerin oluştuğunu ve tane sınırı boylarının arttığını 

göstermektedir. 

Sertlik Analizi 

 

Şekil 4. % 0,5 katkılı Al10Ni/GO kompozit numunelerinin mikrosertlik sonuçları 

Şekil 4’te farklı öğütme süreleri (20, 30 ve 50 saat) ve sinterleme sıcaklıkları kullanılarak mekanik ala-

şımlanmış % 0,5 takviyeli numunede öğütme süresinin artmasına bağlı olarak mikrosertlik değerlerinde 

artışın meydana geldiği görülmektedir. Öğütme süresi arttıkça tanecik boyutlarında küçülmeler ve yeni 

intermetalik fazlar oluşması nedeniyle malzemenin sertlik değerlerinde artmalar gözlemlenmiştir. Bu 

artışın sebebi XRD sonuçlarında da görüldüğü gibi numunede alaşımlama oluşmaya başlamasıdır. Nu-

mune alaşımlama sonucunda intermetalik fazlar içeren yeni tür bir metal matrisli kompozit özelliği ka-

zanmıştır. 400, 500 ve 600 oC’de sinterleme sonuçlarında ise mikrosertlik değerleri 500 oC’de yaklaşık 

290 HV olarak bulunmuştur. Sıcaklık artışı ile numune içerisinde atomlar arası kaynaklaşmalar ve yeni 

intermetalik fazların oluşması sonucunda sertlik artmıştır. 

Yoğunluk Analizi 

Al10Ni/GO numuneleri için yapılan hesaplamalarda teorik yoğunluk değerleri % 1 katkılı kompozit 

malzemelerde 2,89 g/cm3 olarak bulunurken; % 0,5 katkılı kompozit malzemelerde de 2,90 g/cm3 olarak 

bulunmuştur. Şekil 5’te açıkça görüldüğü gibi sinterleme sıcaklığı arttıkça malzemelerin yoğunlukla-

rında bir düşüş gözlenirken öğütme süresi arttıkça kompozit malzemelerin yoğunluklarında artış görül-

mektedir. Deneysel yoğunluk çalışmaları için en yüksek yoğunluk değeri 2,34 g/cm3 iken en düşük yo-

ğunluk değeri 2,30 g/cm3 olarak bulunmuştur. Ayrıca, Al10Ni/GO kompozit numunelerinde GO oranı 

%0,5’den %1’e arttırıldığında yoğunluk değerlerinde düşüş gözlenmiştir.  
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Şekil 5. Al10Ni/GO kompozitlerde hesaplanan deneysel yoğunluk grafikleri 

 

Aşınma Analizi 

 

Şekil 6. 10 saat sürede mekanik alaşımlanmış ve farklı sıcaklıklarda sinterlenmiş Al10Ni/GO 

kompozitlerde yük artışına bağlı kütle kaybı grafikleri, (a): % 0,5 ve (b): %1 katkılı 

Şekil 6’da %0,5 ve %1 GO katkılı numunelerin ikisinde de uygulanan yük miktarı arttıkça kütle kay-

bında artış meydana gelmiş ve en az kütle kaybı 5N yük altında 400 oC’ de görülmüştür. Çelik ve ark. 

(2020) yapmış oldukları çalışmada benzer bir sonuç bulmuşlardır. Sinterleme sıcaklığının artmasıyla 

numune içerisindeki boşluklar azalmış, tanecikler difüze olarak sıcak kaynaklaşmalar oluşmuş ve böy-

lece kütle miktarında meydana gelen kayıpların azalması sağlanmıştır. En az kütle kaybı 600 oC ve 5N 

yük altında kaydedilmiştir. % 0,5 katkılı Al10Ni/GO numunelerine ait grafikte minimum kütle kaybı 

5N yük uygulanan 600 oC’ de sinterlenmiş numunede yaklaşık 5 mg civarındayken, maksimum kütle 

kaybı 400 oC’ de sinterlenen numunede 86 mg civarında görülmektedir. % 1 GO ile takviyelendirilmiş 

Al10Ni/GO numunelerine ait grafiklerde maksimum kütle kaybı 15N yük altında yaklaşık 150 mg olan 

400 oC’ de sinterlenmiş numunede görülürken, minimum kütle kaybı 5N yük altında yaklaşık 12 mg 

olan 600 oC’ de sinterlenmiş numunede görülmüştür. En fazla kütle kaybı grafen oksitin (GO) kırılgan 
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yapıya sahip olmasından dolayı % 1 GO katkılı numunelerde görülmüştür. Sinterleme sıcaklığının art-

masıyla yeni intermetalik fazlar oluşmuş ve böylece malzemenin dayanımı artmıştır.  

SONUÇ  

Yapılan çalışmada, Al10Ni/GO kompozit malzemeleri mekanik alaşımla tekniği kullanılarak 10-50 saat 

süreyle toz halinde üretilmiştir. XRD analizleri öğütme süresi düşük olan numunelerde Al, Ni fazlarının 

olduğunu, öğütme süresinin %0,5 katkılı numune için 50 saat ve %1 katkılı numune için 40 saat olma-

sıyla Al3Ni fazının ortaya çıktığını göstermiştir. OM sonuçlarına göre ise sinterleme sıcaklığı arttıkça 

daha homojen bir yapı gözlemlenmiştir. Fakat 600 oC’ de sinterleme işlemine maruz bırakılan numune-

lerde kaynaklaşmalar nedeniyle tane sınırlarında boşluk miktarının arttığı görülmüştür. Yapılan hesap-

lamalar sonucu Al10Ni/GO numuneleri için teorik yoğunluk değerleri % 1 katkılı Al10Ni/GO malze-

melerde 2,89 g/cm3, % 0,5 katkılı Al10Ni/GO malzemelerde de 2,90 g/cm3 olarak bulunmuştur. 

Al10Ni/GO kompozit numuneleri için deneysel yoğunluk hesaplamalarına göre en yüksek yoğunluk 

değeri 2,34 g/cm3 iken en düşük yoğunluk değeri 2,30 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. Sinterleme sıcaklığı 

arttıkça malzemelerin yoğunluklarında bir düşüş gözlenirken öğütme süresi arttıkça kompozit malzeme-

lerin yoğunluklarında artış görülmektedir. Al10Ni/GO kompozitlerinin aşınma davranışlarının deneysel 

sonuçlarına göre kompozite uygulan yük miktarı 5N’dan 15N’a arttırıldıkça kompozitte kütle kaybı da 

artmaktadır. Bu durumun sebebi yüzey üzerindeki GO partiküllerinin yükselen yüzey sıcaklığı ile yu-

muşatıcı malzemeden ayrılmasıdır. Ayrıca GO takviye oranının artması kütle kaybını arttırmakta, sin-

terleme sıcaklığının artması ise kütle kaybını azaltmaktadır. Mekanik alaşımlama tekniği ile farklı 

öğütme sürelerinde üretilen % 0,5 katkılı Al10Ni/GO kompozit numunelerinin farklı sıcaklıklarda sin-

terlenmesi sonrası yapılan ölçümler öğütme süresi arttıkça mikrosertlik değerlerinin arttığını göstermiş-

tir. 400, 500 ve 600 oC’de sinterleme sonuçlarında ise mikrosertlik değeri 500 oC’de yaklaşık 290 HV 

olmuştur. 
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METAL MATRİSLİ Al10Ni/TiO2 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ 

İLE ÜRETİLMESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

Berna BÜLBÜL1, Mustafa OKUMUŞ2 

1Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman / Türkiye 
2Batman Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,  

Batman / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, metal matrisli Al10Ni/TiO2 kompozitleri farklı öğütme sürelerinde (5-20 saat) me-

kanik alaşımlama metodu ile toz olarak üretilmiştir. Preslenen tozlar farklı sıcaklıklarda (300-600 oC) 

sinterleme işlemine maruz bırakılmıştır. Kompozitlerin yapısal özelliklerinin öğütme süresi ve sinter-

leme sıcaklığı ile değişimi araştırılmıştır. Mekaniksel öğütülen toz kompozitlerde mikroyapısal deği-

şimler X-ışını Difraktometre (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ile incelenmiştir. XRD ve 

SEM sonuçları öğütme süresi arttıkça partikül boyutunun azaldığını, daha homojen bir yapı oluştuğunu 

ve 20 saat öğütme sonrasında Al3Ni intermetalik fazının oluştuğunu göstermiştir. Toz olarak üretilen 

kompozitlerin preslenmesi, sinterlenmesi, parlatılması ve dağlanması sonrası, yüzey analizleri optik 

mikroskop (OM) ile incelenmiştir ve ayrıca mikrosertlik ölçümleri de yapılmıştır. OM sonuçlarına göre, 

SEM sonuçları ile uyumlu olarak öğütme süresi arttıkça daha homojen bir yapı, tane boyutunda küçülme 

ve tane sınırlarında oluşan boşlukların azaldığı gözlemlenmiştir. Sinterleme sıcaklığı ve öğütme süresi 

arttıkça mikrosertliğin arttığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin daha homojen yapı ve intermetalik fazların 

oluşması olduğu düşünülmektedir. Üretilen kompozitlerde maksimum mikrosertlik değeri 20 saat 

öğütme ile üretilen ve 500 oC’de sinterlenen Al10Ni/TiO2 kompozit numunesinde yaklaşık 540 HV ol-

duğu bulunmuştur. Bunların yanı sıra kompozitlerin deneysel ve teoriksel yoğunlukları da hesaplanmış-

tır.  Yoğunluk analiz sonuçları öğütme süresi arttıkça yoğunluğun arttığını fakat sinterleme sıcaklığı 

arttıkça yoğunluğun azaldığını göstermiştir. Ayrıca, elde edilen analiz sonuçlarının birbirleriyle ve lite-

ratür çalışmalarıyla uyum içinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğütme süresindeki ve sinterleme 

sıcaklığındaki sınırlı artış kompozitin yapısal özelliklerinde iyileştirici etkiye neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metal Matrix Composites, Mechanical Alloying, Sintering, Microstructure, XRD, 

SEM 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son yıllarda üstün özellikli metal matrisli kompozit (MMK) malzemelerin geliştirilmesi ve teknolojik 

uygulamalarının olması malzemelerdeki en büyük yeniliklerden biri olmuştur. MMK malzemeler, sahip 

oldukları mekanik özelliklerin çeşitliliği nedeniyle savunma, havacılık, ulaşım ve spor endüstrilerinde 

çeşitli yapısal uygulamalar için potansiyel aday malzemeler olarak değerlendirilmektedir. MMK malze-

meler güçlendirilmiş mekaniksel ve ısısal özellikler, hafiflik, yüksek dayanım ve kolay şekillendirilebilir 

olmalarından dolayı kompozit malzeme grupları arasında sıkça tercih edilen malzemelerdir. Bununla 

birlikte, güçlendirilmiş kompozitlerin üretimi ile ilgili bazı önemli sorunlar vardır. Bu sorun, matris 

içinde takviye malzemesinin homojen dağılımını elde etmenin zorluğudur. MMK malzemelerde opti-

mum mekanik özellikler için homojen dağılım zorunludur. Aynı zamanda kompozitte partikül boyutu 

da oldukça önemli bir paremetredir ve malzemenin mekaniksel özellikleri üzerinde etkilidir. Geleneksel 

monolitik malzemeler mukavemet, sertlik ve yoğunluk kombinasyonları bakımından bazı sınırlamalara 

sahiptir ki bu durumda malzemede istenilen özellikler karşılanamamaktadır (Rohatgi, 1993).  
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Metal matrisli kompozitlerde genel olarak Alüminyum (Al), berilyum (Be), çinko (Zn), magnezyum 

(Mg), bakır (Cu), nikel (Ni), titanyum (Ti), gümüş (Ag), demir (Fe), kobalt (Co) gibi hafif metaller ve 

alaşımları matris malzemesi olarak kullanılır. Alüminyum, MMK malzemeler için en popüler matristir. 

Al alaşımları ise, düşük yoğunlukları, çökelme ile güçlendirme kabiliyetleri, iyi korozyon dirençleri, 

yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlikleri ve yüksek sönümleme kapasiteleri nedeniyle oldukça ilgi çekici-

dir. Takviye elemanı olarak yüksek dayanım, elastik modül, sertlik ve düşük yoğunluk özellikleri saye-

sinde alümina (Al2O3), grafit, titanyum karbür (TiC), Silisyum karbür (SiC), bor karbür (B4C), titanyum 

diborür (TiB2) ve titanyum dioksit (TiO2) gibi seramikler en sık kullanılan takviye malzemeleri arasın-

dadır (Zhai ve ark., 2014). Günümüzde üstün özellikli teknolojik malzemeler geliştirmek için MMK 

teknolojisi Ar-Ge kapsamında olup yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalara rağmen, MMK 

üretmenin tüm yöntemlerinin maliyetleri hala yüksektir. Üretim yöntemleri, matris ve takviye arasında 

iyi bir bağ sağlamalı ve istenmeyen matris/takviye arası reaksiyonlara neden olmamalıdır. Yüksek per-

formansa sahip MMK malzemeler üretmek için mekaniksel öğütme (Arakawa ve ark., 2000; Durai ve 

ark., 2008), sıcak daldırma (Breslin ve ark., 1995; Liu ve Köster, 1991), infiltrasyon döküm (Badini ve 

ark.,,2000), direkt eriyik oksidasyonu (Murthy ve Rao, 1995) ve karıştırma döküm (Abd El-Azim ve 

ark. 2002) gibi yöntemler kullanılabilir.  Malzeme üretiminde bu yöntemler bazen dezavantaj durumuna 

düşmektedir.  Örneğin, metal matrisli kompozitlerin karıştırma döküm yöntemi ile hazırlanmasında, 

takviye malzemesinin tekdüze bir hale getirilmesinin zorluğu, matris ile takviye arasında ıslana bilirlik, 

dökme metal matris kompozitlerde gözeneklilik ve kimyasal reaksiyonlar dâhil olmak üzere önemli öl-

çüde dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Bu çalışmada daha homojen ve üstün mekaniksel özellikli 

malzeme üretiminde sıkça kullanılan mekanik alaşımlama metodu kullanılmıştır. İlk kullanımı 1960’lı 

yıllara dayanan Ni-esaslı süper alaşım üretmek amacıyla geliştirilen mekanik alaşımlama metodunda 

elde edilen tozların yapısı mikroyapısal olarak atomizasyon ile elde edilen tozlara kıyasla daha ince bir 

yapıya sahiptir ve partikül boyutları hızlı soğutma teknikleri ile üretilen tozlarla benzerlik göstermekte-

dir (Benjamin, 1990; Ruiz-Navas ve ark., 2006). Mekanik alaşımlama bir katı hal üretim ve sentezleme 

yöntemi olup, yüksek enerjili bilyeler ile partikül tozlarının tekrarlı çarpışmasıyla soğuk kaynaklanma, 

kırılma ve tekrar kaynaklanma süreçlerinden oluşur. Bu yöntem ile partikül boyutu daha küçük tozlar 

elde edilerek daha homojen MMK üretimi yapılmaktadır (Suryanarayana, 2001; Okumuş ve Bülbül, 

2020). MMK malzemelerin tasarımındaki nihai amaç, farklı üretim yöntemleri, test ve analizler kulla-

narak homojen, izotropik, iyi üretilebilen ve çevre dostu malzeme üretmektir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, seramik ve metal malzemelerin istenen özelliklerini birleştirerek daha üstün özel-

likli metal matriks kompozit malzemeler tasarlamaktır. Bu amaçla sünek bir metal matrise sürekli veya 

kesintili lif veya yüksek mukavemetli, yüksek modüllü bir refrakter partikülün eklenmesiyle oluşan 

MMK malzemeler yüksek spesifik mukavemet, yüksek dayanım ve aşınma direnci, yüksek ısıl direnç 

ve yüksek korozyon dayanımı (Hashim ve ark., 1999) gösterebilirler. MMK malzemeler arasında parti-

kül takviyeli olanlar, saf metal veya alaşım malzemelere kıyasla gelişmiş sertlikleri, daha iyi aşınma ve 

korozyon direnci nedeniyle genellikle geniş mühendislik uygulamaları sergilerler. 

KAPSAM 

Literatürde, Al (7010)-SiC (Mansouri ve ark., 2014), Al (2124)-SiC (Peng ve ark., (2020), Al (6061)-

TiC/Al2O3 (Xiao ve ark., 2021) ve Al4Cu/ZrC (Karunanithi ve ark., 2014) gibi alüminyum matrisli 
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kompozitlerin mekanik alaşımlama ile üretildiği görülmektedir. Ayrıca, görebildiğimiz kadarıyla, lite-

ratürde TiO2 takviyeli MMK malzemeler üzerine çok az çalışma vardır. SiC, TiC ve B4C gibi karbürler 

yaygın olarak kullanılırken, TiO2 takviyeli Al alaşım matris kompozitleri üretmek için çok az girişimde 

bulunulmuştur. MMK malzemelerde, TiO2 iyi kimyasal stabilitesi, yüksek erime noktası, düşük yoğun-

luğu, yüksek aşınma direnci ve iyi sertliği nedeniyle mükemmel bir katkı malzemesi olabilir. Benzer bir 

çalışmada (Suwanpreecha ve ark., 2018), Al5Cu/TiO2 kompoziti, erimiş Al-5Cu alaşımına ağırlıkça 

%0,5-3,5 TiO2 tozu ilave edilerek katılaştırma yöntemi ile üretilmiş ve üretilen dökme kompozitlerin 

kuru kayma aşınma davranışları ve yüzey özellikleri araştırılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, mekanik ala-

şımlama tekniği ile TiO2 partikül takviyeli Al-Ni alaşım matris kompozitlerinin üretilmesi ve karakteri-

zasyonu üzerine yayınlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Al10Ni/TiO2 kompozitlerini 

mekanik alaşımlama tekniği ile üretildi. Sinterleme, dağlama ve parlatma işlemlerinden sonra yapısal 

özellikleri XRD, SEM, OM ile incelendi ve ayrıca mikrosertlik analizi de yapıldı. 

YÖNTEM 

Al-10wt%Ni alaşım matrisine %5 oranında TiO2 takviye malzemesi karıştırılarak 5-20 saat öğütme sü-

releri için mekanik alaşımlama tekniği uygulandı. Deneyde kullanılan temel toz malzemeler istenilen 

oranlarda hassas terazide ve argon gazı atmosferinde tartılarak 250 ml’lik paslanmaz çelik havan içeri-

sine bilyelerle birlikte konulmuştur. Toz numuneler XQM-2 marka yüksek enerjili bilyeli değirmen ile 

mekaniksel öğütme işlemine maruz bırakılmıştır. Öğütme işlemlerinde bilye-toz oranı 10:1 ve dönüş 

hızı 350 rpm olarak ayarlanmıştır. Numunelerin aşırı ısıya maruz kalmaması için cihaz 20 dakika çalış-

tırılıp 20 dakika bekletilmiştir. Üretilen kompozit tozlarının bir kısmı tek taraflı hidrolik preste 250 MPa 

basınçta preslenmiştir. Preslenen numunelerin mikroyapı özelliklerinin sıcaklık etkisiyle değişimini be-

lirlemek için numunelere 300 oC, 400 oC, 500 oC ve 600 oC sıcaklıklarda 1,5 saat süreyle sinterleme 

işlemi uygulanmıştır.  

Numuneler mikroyapı görüntüleri için sırasıyla 240, 400, 800, 1500 mesh zımparalar ve çuha ile par-

latma işlemlerine tabi tutulmuş, kloroform (CHCl3) çözeltisi ile dağlanarak yüzeylerin fotoğrafları CCD 

kameralı Leica markalı optik mikroskop ile çekilmiştir. Ayrıca bu numunelerin sertlik ölçümleri Shi-

madzu Model mikrosertlik cihazında 15 saniye süresince ve 9,807 N yük kullanılarak yapılmıştır. Opti-

mum sonuçlar elde etmek için her numune yüzeyinden belirli noktalardan 10 farklı ölçüm alınıp, alınan 

bu değerlerin aritmetik ortalaması hesaplanarak sertlik değerleri belirlenmiştir. 

Mekanik alaşımlama metodu ile üretilen Al10Ni/TiO2 kompozit tozlarının faz analizi için XRD çalış-

maları, Cu-Kα radyasyonu (λ=0,154056 nm) kullanan Rigaku marka MiniFlex II model XRD cihazı ile 

30 mA akım ve 40kV gerilimi altında 2θ = 10-90o açı aralığında, 0,02o adımda ve 0,5 (2θ/s) hızında 

ölçümler alınarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen toz kompozitlerin partikül özellikleri ve dağılımı tara-

malı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Ayrıca preslenen ve sinterlenen numunelerin deney-

sel ve teorik yoğunluklarının belirlenmesi için çeşitli ölçümler ve hesaplamalar yapıldı. Deneysel yo-

ğunluk hesabı için her bir numune ağırlığı 0,001 g hassasiyetli Radwag marka hassas terazi ile belirlendi. 

Çaplarının ve yüksekliklerinin belirlenmesi için kumpas kullanıldı. Sinterlenmiş numunelerin deneysel 

ve teorik yoğunluk ölçümleri basit bir yoğunluk ölçme yöntemi olan kütle-hacim oranı prensibine dayalı 

olarak hesaplandı. 
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BULGULAR 

XRD analizleri 

 

Şekil 1. Mekanik alaşımlama tekniği ile üretilen Al10Ni/TiO2 kompozitlerin XRD sonuçları 

Mekanik alaşımlama tekniği ile üretilen Al10Ni/TiO2 alaşım matrisli kompozit tozlarının mikroyapıla-

rını araştırmak yani kristallografik özelliklerini ve içerdikleri fazları belirlemek için XRD çalışmaları 

yapıldı. XRD tarama sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi mekanik alaşımlanmış 

Al10Ni/TiO2 partikül takviyeli kompozitlerin XRD sonuçlarında; 0-15 saat sürelerinde üretilen kompo-

zit malzemelerin tamamında Al, Ni ve TiO2 fazları tespit edilmiş olup bu sürelerde fazlar arasında her-

hangi bir intermetalik faz oluşmadığı görülmüştür. Bunun nedeni, bu mikroyapı bileşenlerinin yapı içe-

risindeki hacim oranının düşük olması olabilir. Okumuş ve Bülbül (2020), yapmış oldukları çalışmada 

üretim aşamasında reaksiyon sıcaklığı ve reaksiyon süresi gibi parametrelerin dikkatli kontrolü ve toz-

ların mekanik alaşımlama yöntemi ile düzenli olarak karıştırılmasıyla da intermetalik fazların oluşma-

yacağını belirtmişlerdir. Arık ve Bağcı’nın (2003), yapmış oldukları benzer bir çalışmada kompozit mal-

zemeyi oluşturmak için kullandıkları başlangıç tozları dışında farklı bir bileşiğe ait pik görülmemesi 

çalışmamız ile aynı sonucu vermiştir. Sadece 20 saat alaşımlanmış olan numunede Al3Ni intermetalik 

fazı ortaya çıkmıştır. Burada öğütme süresinin arttırılmasıyla yeni intermetalik fazların oluşacağı yapıl-

mış olan çalışmalardan (Okumuş ve ark., 2020) bilinmektedir.  

SEM analizleri 

Mekanik alaşımlama tekniği ile farklı öğütme sürelerinde üretilen Al10Ni/TiO2 kompozit tozlarının 

SEM görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi mekanik alaşımlama ile üretilen toz-

larda beyaz renk TiO2 takviye partiküllerini, gri renk ise Al10Ni alaşım matrisini işaret etmektedir. Tak-

viye partikülleri ve matris partikülleri öğütme sonucunda farklı büyüklükte ve farklı şekillerde görül-

mektedir. Öğütme süresi 5 saatten 20 saate arttıkça partikül boyutlarında küçülme olduğu ve daha ho-

mojen bir yapının oluştuğu açıkça görülmektedir. 
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Şekil 2. Al10Ni/TiO2 kompozitlerin SEM fotoğrafları, (a): 5 saat,  (b): 20 saat 

 

 

Şekil 3. Mekanik alaşımlama ile 5 saat sürede üretilen ve farklı sıcaklıklarda sinterlenen 

Al10Ni/TiO2 kompozitlerin optik mikroskop görüntüleri, (a): 300 oC,  (b): 600 oC 

Optik mikroskop analizleri 

Mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilen Al-10Ni/TiO2 kompozit tozlarının preslenmesi ve sinterlen-

mesi sonucu oluşturulan katı numunelerin yüzey özellikleri optik mikroskop ile incelenmiştir. Numune-

lerin yüzeyleri parlatma ve dağlama işlemine tabi tutulduktan sonra yüzey görüntüleri optik mikroskop 

ile alınmıştır. Şekil 3’te üretilen kompozit numunelerin yüzey görüntüleri verilmiştir. Optik mikroskop 

görüntülerinde bütün numunelerde en fazla görünen Al10Ni alaşımı beyaz renkte, alaşım içerisine yer 

yer dağılmış olan TiO2 takviye elemanı gri renkte ve poroziteler siyah renkte tanımlanmıştır. Alaşım-

lama süresi 5 saat olan bu numunede tamamen homojen bir yapı oluşmadığı görülür.  Matris malzemesi 

içerisinde yer alan poroziteler ve tane sınırlarındaki boşluk kusurları kusursuz bir kompozit üretiminin 

gerçekleşmediğini gösterir. Fakat sinterleme sıcaklığının yapıdaki tane boyutunu, boşlukları ve difüzyon 

etkisini oldukça değiştirdiği açıkça görülmektedir. Sıcaklık artışına bağlı olarak yapıda yer alan tane 

sınır boşluklarının oranı azalmıştır. Numunelerde bulunan partiküllerin boyutlarının küçüldüğü veya 

difüze olarak kaynaklanmış büyük boyutlu partikülerin oluştuğu görülmektedir. Örneğin 600 oC’de sin-

terlenen numunede yüksek enerji etkisiyle difüze olan partiküllerin numune içerisinde homojene yakın 

bir yapı oluşturduğu gözlenirken boşluk boyutlarının da yer yer arttığı gözlenmiştir. 
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Mikrosertlik analizleri 

 

Şekil 4. Mekanik alaşımlama ile üretilen ve 500 oC sıcaklıkta sinterlenen Al10Ni/TiO2 kompozit-

lerin öğütme süresine bağlı mikrosertlik değerleri 

500 oC de sinterlenen numunelerin yüzeylerinin farklı bölgelerinden ölçülen mikrosertliklerin ortalama 

değerleri Şekil 4’te verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi üretilen kompozit numunelerde öğütme süresi 5 

saatten 20 saate kadar arttıkça tanecik boyutlarında küçülmeler ve yeni intermetalik fazlar oluşması ne-

deniyle malzemenin sertlik değerleri de artmaktadır. Bu artışın sebebi XRD sonuçlarında da görüldüğü 

gibi numunede alaşımlama oluşmaya başlamasıdır. Numune alaşımlama sonucunda intermetalik fazlar 

içeren yeni tür bir metal matrisli kompozit özelliği kazanmıştır. Şekilde açıkça görüldüğü gibi üretilen 

Al10Ni/TiO2 kompozit numunelerinde maksimum sertlik, 20 saat öğütme ile üretilen ve 500 oC’de sin-

terlenen numunede yaklaşık 540 HV olarak bulunmuştur. Elde edilen bu mikrosertlik değeri literatürde 

(Shayan ve ark., 2020; Karunanithi ve ark., 2014 ) rapor edilen kompozit malzemelerin mikrosertlik 

değerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, önceki çalışmamızda (Okumuş ve Bülbül, 

2020) mikrosertlik değeri %20 SiC katkılı Al4.5Cu/SiC kompozit malzemesinin 10 saat öğütülmesi so-

nucunda 260 HV olarak bulunmuştu. 

Yoğunluk analizleri 

Mekanik alaşımlama ile farklı öğütme sürelerinde üretilen toz kompozitlerin 250 MPa basınç altında 

preslenmesi ve farklı sıcaklıklarda sinterlenmesi sonucu elde edilen Al10Ni/TiO2 kompozit numunele-

rine ait deneysel yoğunluk sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucu Al10Ni/TiO2 

numunelerine ait teorik yoğunluk değerleri 2,95 g/cm3 olarak bulunmuştur. Şekil 5’te açıkça görüldüğü 

gibi sinterleme sıcaklığı arttıkça malzemelerin yoğunluklarında bir düşüş gözlenirken öğütme süresi 

arttıkça kompozit malzemelerin yoğunluklarında artış görülmektedir. Şekil 5’te görüldüğü gibi deneysel 

hesaplamalara göre Al10Ni/TiO2 kompoziti için en düşük yoğunluk 2,42 g/cm3 iken en yüksek yoğunluk 

2,64 g/cm3 olarak bulunmuştur. Deneysel ve teorik yoğunluk değerleri arasındaki fark malzemelerin 

üretimi aşamasında oluşan malzeme içi boşluklardan meydana gelmektedir.  
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Şekil 5. Farklı sıcaklıklarda sinterlenen Al10Ni/TiO2 kompozitlerin öğütme süresine bağlı yo-

ğunlukları 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Al10Ni/TiO2 kompozit malzemeleri mekanik alaşımlama yöntemi ile 5-20 saat öğütme 

süresi sonucunda toz olarak üretilmiştir. XRD sonuçları düşük öğütme sürelerinde kompozit içerisinde 

Al, Ni ve TiO2 fazlarınının olduğunu göstermiştir. Öğütme süresi 20 saate çıkarılınca Al3Ni fazının 

oluştuğu gözlemlenmiştir. SEM sonuçlarına göre öğütme süresi arttıkça partikül boyutu küçülmüş ve 

daha homojen bir yapı oluştuğu görülmüştür. Optik Mikroskop sonuçlarına göre sinterleme sıcaklığı 

arttıkça daha homojen bir yapı gözlemlenmiştir. Fakat 600 oC’ de sinterleme işlemine maruz bırakılan 

numunelerde kaynaklaşmalar nedeniyle boşluk miktarının arttığı görülmüştür. Sinterleme sıcaklığının 

artması ile daha homojen bir yapı oluşması, fazlar arası kaynaklaşmalar ve yeni intermetalik fazların 

oluşması mikrosertlikte artmalara sebep olmuştur. Al10Ni/TiO2 kompozit numunelerinde maksimum 

sertlik, 20 saat öğütme ile üretilen ve 500 oC’de sinterlenen numunede yaklaşık 540 HV olarak bulun-

muştur. Ayrıca, deneysel hesaplamalara göre Al10Ni/TiO2 kompoziti için en düşük yoğunluk değeri 

2,42 g/cm3, en yüksek yoğunluk değeri 2,64 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. 
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MAKİNE PARÇALARININ TALAŞLI İMALATINDA ETKİN SOĞUTMA YAPMANIN 

MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ekrem AKTAŞ1, Osman ASİ2 

1Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak / Türkiye 
2 Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 

Öz: Yüksek dayanım istenilen makine parçalarının talaşlı imalat yöntemiyle imalatında genellikle çelik 

malzemeler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Talaşlı imalat esnasında malzeme seçimi, tezgâh seçimi 

ve talaşlı imalat parametreleri talaşlı imalatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde çok önemli ol-

maktadır. Malzemelerin işlenebilirlik performansı makine parçasının işletme maliyetini de doğrudan 

etkilemektedir. Talaşlı imalat esnasında dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden birisi de soğutma 

işleminin etkin bir şekilde yapılmasıdır. Etkin soğutma, soğutma sıvısın iyi yağlayıcılık yaparak, mal-

zemenin takım tezgâhında işlenmesi esnasında yeterince soğutulması, ısı girdisinin minimum seviyeye 

indirilmesi, talaşın parçadan daha kolay uzaklaşmasını sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu çalış-

mada, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının, üç farklı çelik malzeme kullanılarak, torna takım 

tezgâhında talaşlı imalatı esnasında farklı soğutma ortamları durumunda malzemelerin işlenebilirlik per-

formansları deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; malzemelerin talaşlı imalatı es-

nasında etkin soğutma yapılmasının malzemelerin işlenebilirliğini önemli derecede etkilediği tespit edil-

miştir. Etkin soğutma yapılan parçaların yüzey kalitesi artmış, işleme esnasında ısı girdisi azaldığı için 

ölçüsel bozukluklar azalmış ve kaliteleri artmıştır. Etkin soğutma ile malzemelerin işlenebilirliği iyileş-

tiği için kesici takım sarfiyatı azalmıştır bu da işletme maliyetini düşürmüştür. Etkin soğutma yapılması 

durumunda, talaşlı işlem esnasında ortaya çıkan talaşın işleme yapılan parça yüzeyine yapışmasını ön-

lemesi ve kesici uca sarmasını engellemesi bakımından malzemenin işlenebilirliği bakımından oldukça 

önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik, Etkin Soğutma, Çelik Malzeme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Makine parçalarının talaşlı imalat yöntemi ile imalatları esnasında işleme parametrelerinin en uygun 

olacak seçilmesi çok önemlidir. İşleme parametrelerinin uygun seçilmemesi durumunda kesici 

takımların kırılması ve hızlı aşınması sorunu ile karşılaşılabilir. Ayrıca istenilen yüzey kalitesi elde 

edilemez. Talaşlı işlem esnasında böyle bir durumla karşılaşıldığında kullanılan tezgâhın boş zamanının 

artması ve iş parçası boyutlarının bozulması nedeniyle ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bu 

nedenle, malzemelerin talaşlı işlemle işlenmesi esnasında malzemelerin işlenebilirlik düzeyi çok 

önemlidir. İşlenebilirlik, bir malzemenin tasarlanan bir makine parçasının istenilen toleransı ve şekil 

formuna getirilmesi için kullanılan takım ve işleme parametreleriyle bağlantılı olarak kolayca 

üretilebilmesidir. Malzemelerin işlenebilirliğine etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir. 

1.Malzeme özellikleri 

2. Kesme kuvvetleri 

3. Takım ömrü 

4. Yüzey kalitesi 
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5. Kaldırılan talaş miktarı ve talaş oluşumu 

6. Etkin soğutma durumu 

6. Operatör bilgi ve tecrübesi 

Makine parçalarının talaşlı imalat sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kesme sıvısı 

uygulaması ve doğru kesme sıvısının seçimi çok önemlidir. Etkin soğutma koşullarında talaşlı imalat 

esnasında kesme sıvıları kesme bölgesinde oluşan ısıyı azaltırken, yağlama etkisi ile takım-talaş ara 

yüzeyindeki sürtünmeyi azaltır ve talaşın işleme bölgesinden uzaklaşmasını sağlar. Bu nedenle, talaşlı 

imalat esnasında kesme sıvılarının kullanılması takım ömrünün uzamasını ve ürün kalitesinin artmasını 

sağlar. 

Bu çalışmada, işlenebilirliğe doğrudan etki eden soğutma işlemi incelenmiş ve soğutma uygulanan parça 

işlemesi ile soğutmasız parça işleme yapılmıştır. Talaşlı imalatı yapılan parçalarda yüzey kaliteleri, 

takım ömrü gibi kriterler incelenmiştir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada, çelik malzemelerin torna takım tezgâhında talaşlı imalatı esnasında farklı soğutma 

ortamları durumunda malzemelerin işlenebilirlik performanslarının deneysel olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının, üç farklı çelik malzeme kullanılarak, torna 

takım tezgâhında talaşlı imalatı esnasında bor yağı ile soğutma ile soğutmasız işlemleri durumunda 

malzemelerin işlenebilirlik performansları deneysel olarak incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının imalatında malzeme olarak, St52 genel yapı 

çeliği ile AISI 1040 ve AISI 4140+QT ıslah çelikleri kullanılmıştır. Malzemelerin talaşlı işlemleri 

esnasında farklı devir, ilerleme ve talaş derinliği ile talaşlı işlemler gerçekleştirilmiştir. Talaşlı imalat 

esnasında, bor yağı ile soğutma ile soğutmasız işlemleri durumunda malzemelerin işlenebilirlik 

performansları deneysel olarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının imalatında malzeme olarak, St52 genel yapı çeliği ile AISI 

1040 ve AISI 4140+QT ıslah çelikleri kullanılmıştır. Makine parçasının torna tezgâhında etkin soğutma 

koşullarında gerçekleştirilen talaşlı işlem esnasındaki görüntüsü aşağıdaki Şekil 1’de verilmektedir. 

Parçaların imalatı sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Malzeme ısı girdisi azalmış ve yüzey kalitesi iyi 

düzeyde çıkmıştır. Takım aşınması düşmüş malzeme çarpılması azalmıştır.  
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Şekil 1. Etkin soğutma koşullarında talaşlı imalatın yapılması 

Makine parçasının torna tezgâhında etkin soğutma olmayan koşullarında gerçekleştirilen talaşlı işlem 

esnasındaki görüntüsü aşağıdaki Şekil 2’de verilmektedir. Fotoğrafta da görüldüğü üzere, talaşlı imalat 

esnasında malzemeden kıvılcımlar çıkmış ve malzeme oldukça ısınmıştır. İşleme bölgesine talaş 

yapışması sonucu yüzey kalitesi düşmüş ve kesici ucun aşınması oldukça artmıştır. 

 

 

Şekil 2. Etkin soğutma olmayan koşullarında talaşlı imalatın yapılması 

Makine parçalarının talaşlı imalatları sonucunda elde edilen genel görünüşleri aşağıdaki Şekil 3 ve Şekil 

4’te verilmiştir. Şekillerden de görüldüğü gibi talaşlı imalat esnasında etkin soğutma yapılan 

malzemelerin yüzey görünüşü ve yüzey kalitesi, soğutmasız koşullarda talaşlı imalat yapılan parçanın 

yüzey görünüşü ve yüzey kalitesine göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Etkin soğutma yapılan 

parçalarda yüzeylerde talaş yapışması minimum seviyeye inerken soğutmanın yetersiz olması 

durumunda yüzeylerde talaş yapışması meydana gelmiştir. Etkin soğutma sayesinde işlenebilirlik adına 

olumlu etkiler meydana gelmiştir. Bunlar, talaşın yüzeye yapışmasının önlenmesi, talaşın yüzeyden 

daha kolay uzaklaşması ve sonuç olarak kusursuz imalatın gerçekleşmesine katkı sağlaması olarak 

değerlendirilebilir. 
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Şekil 3. Etkin soğutma yapılmayan parçanın işlenmiş hali 

 

Şekil 4. Etkin soğutma yapılan parçanın işlenmiş hali 

 

 

 

 

(a) (b) 

Şekil 5. Talaşlı imalatlar esnasında soğutma koşullarına göre tezgâhın zorlanması 

 

Talaşlı imalatlar esnasında soğutma koşullarına göre tezgâhın zorlanması Şekil 5’da verilmiştir. Şekil 5 

a’da malzeme işlenirken bor yağı ile etkin soğutma yapıldığında,  Şekil 5 b’de malzeme işlenirken so-
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ğutmanın olmadığı durumda tezgâhta meydan gelen zorlanmayı göstermektedir.  Bu grafiklerden anla-

şılacağı gibi, etkin soğutma durumunda servolara gelen yükler azalmış, işlenebilirliğe olumlu etki ede-

rek malzemenin daha kolay işleme yapılmasına doğrudan etki etmiştir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışma sonucunda; malzemelerin talaşlı imalatı esnasında etkin soğutma yapılmasının malze-

melerin işlenebilirliğini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. Talaşlı imalat esnasında bor yağı 

karışımı ile etkin soğutma yapılan parçaların yüzey kalitesi artmış, işleme esnasında ısı girdisi azaldığı 

için ölçüsel bozukluklar azalmış ve kaliteleri artmıştır. Etkin soğutma ile malzemelerin işlenebilirliği 

iyileştiği için kesici takım sarfiyatı azalmıştır bu da işletme maliyetini düşürmüştür. Etkin soğutma ya-

pılması durumunda, talaşlı işlem esnasında ortaya çıkan talaşın işleme yapılan parça yüzeyine yapışma-

sını önlemesi ve kesici uca sarmasını engellemesi bakımından malzemenin işlenebilirliği bakımından 

oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, etkin soğutma yapılması esnasında takım tezgâhındaki 

servolara gelen yükler önemli derecede azaldığı ve operasyonun daha kolay gerçekleştirildiği gözlem-

lenmiştir.  
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ÇELİKLERİN TALAŞLI İMALAT PROSESİNDE İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSI İLE 

İŞLETME MALİYETİ OPTİMİZASYONU 

Ekrem AKTAŞ1, Osman ASİ2 

1Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak / Türkiye 
2 Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 

Öz: Makine parçalarının imalat yöntemlerinden en önemlilerden birisi talaşlı imalattır. Talaşlı imalat 

prosesinde makine parçalarının istenilen boyutlarda ve kalitede imalat aşaması uzun ve çok dikkat edil-

mesi gereken proses aşamalarından oluşur. Bütün bu talaşlı işlemleri yaparken pek çok maliyet unsuru 

ortaya çıkar. Makine parçalarının talaşlı imalatı esnasında, maliyet unsurlarını en aza indirmek ve ima-

latı istenen kalitede daha kısa sürede üretmek temel amaçtır. Maliyet unsurlarından en önemlilerinden 

bir tanesi de malzemenin işlenebilirliğidir. Malzemenin talaşlı imalat esnasında işlenebilirliği ne kadar 

iyi ise imalat o kadar kısa sürede gerçekleşir ve maliyetler de o oranda azalır: Ancak, malzemenin işle-

nebilirliği ne kadar zor ise imalat süreleri ve maliyetler de o oranda artmaktadır. Çalışmada, makine 

parçasının imalatında malzeme olarak, St52 genel yapı çeliği ile AISI 1040 ve AISI 4140+QT ıslah 

çelikleri kullanılmıştır. Malzemelerin talaşlı işlemleri esnasında farklı devir, ilerleme ve talaş derinliği 

ile yapılan deneysel çalışmalar sonucu malzemelerin işlenebilirlik performansının işletme maliyeti üze-

rindeki etkisi incelenmiştir. Kaliteli yüzey elde edilmesi için genel olarak yüksek devir ve düşük ilerleme 

verilmesi gerekmektedir. Deneysel çalışma sonucu, malzemelerin işlenebilirliğine talaşlı işlem paramet-

releri, malzemenin kimyasal bileşimi ve malzemenin ısıl işlem yapılmasının önemli etkisinin olduğu, 

bu durumunda işletme maliyetini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik, Optimizasyon, Maliyet 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Talaşlı imalat günümüzdeki imalat yöntemlerinin arasında en çok kullanılan ve tercih edilen bir 

yöntemdir. Tasarımı yapılan makine parçalarının istenilen tolerans ve form şekillerinde üretilebilmesi 

için çok farklı takım tezgâhlarının kullanılması gerekmektedir. Parçaların talaşlı imalatı esnasında 

malzemelerin işlenebilirliği çok önemli bir kriterdir. İşlenebilirliği iyi olmayan bir malzemeden talaşlı 

imalat ile üretimin yapılmak istenmesi durumunda, kullanılan takımın kırılması, aşınması, istenilen 

boyutların elde edilememesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumda işletme süresi uzayacağı için 

imalat için işletme maliyeti de önemli oranda artacaktır. Malzemelerin işlenebilirliği ile işletme maliyeti 

çok bağlıdır.  

İşlenebilirlik malzemenin karakteristik bir özelliğidir. İşlenebilirliği iyi olan bir malzemenin talaşlı 

işleminde daha az güç harcanır ve işletme maliyeti daha düşüktür. Malzemelerin talaşlı imalat 

esnasındaki işlenebilirliğini malzemenin tane boyutu, mikroyapısı, kimyasal kompozisyonu, sertliği, 

akma sınırı, çekme dayanımı ve ısıl işlem yapılma durumu çok etkilemektedir. Ayrıca, malzemenin 

elastisite modülü, ısıl genleşme, ısıl iletkenlik ve deformasyon sertleşmesi özellikleri de işlenebilirliği 

üzerinde önemli etkisi vardır.  

Bu çalışmada, imalat yöntemlerinden talaşlı imalat prosesinde çeliklerin işlenebilirliği ile  işletme 

maliyeti arasındaki bağlantı deneysel olarak yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının talaşlı imalat yöntemiyle imalatı 

esnasında, farklı çelik malzemeler kullanarak işlenebilirlik kriterinin işletme maliyeti üzerindeki 

etkisinin deneysel olarak incelenmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, makine parçasının imalatında malzeme olarak, St52 genel yapı çeliği ile AISI 1040 ve 

AISI 4140+QT ıslah çelikleri kullanılmıştır. Malzemelerin talaşlı işlemleri esnasında farklı devir, 

ilerleme ve talaş derinliği ile yapılan deneysel çalışmalar sonucu malzemelerin işlenebilirlik 

performansının işletme maliyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir.   

YÖNTEM 

Bu çalışmada, işletmelerde sıkça kullanılan şaft kapağı isimli parçanın talaşlı imalatı yapılmıştır. Şaft 

kapağı haddehane ekipmanı olarak kullanılan şaftlarda balans alma amacıyla her şaft montajında 8 adet 

kullanılmaktadır. Bu parçanın seçilme nedeni, haddehane şartlarından dolayı şaftlar sık sık bozulmakta 

ve revizyon yapılma gereksinimi duymaktadır.  Bu revizyon aşamasında en çok kullanılan parçalardan 

birisi olduğundan bu parçanın işlenebilirliği üzerinde deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada 

kullanılan parçanın teknik resmi aşağıdaki Şekil 1’de verilmiştir. Malzemelerin işlenebilirlik ve maliyet 

optimizasyonu için 3 farklı malzeme seçilmiştir. Bu malzemeler; S355JR(St52), AISI 1040 ve AISI 

4140+QT olarak ele alınmıştır. 

 

 

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan parçanın teknik resmi 

 

Uygulama tedarikçilerden alınan AISI 1040, St52 ve AISI 4140+QT yuvarlak malzemelerinin torna ve 

freze tezgâhı yardımıyla farklı devir, ilerleme, talaş derinliği ve soğutma tipi parametrelerine bağlı 
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olarak Şekil 1’de verilen ölçülerde işlenmiştir. Talaşlı imalat esnasında malzemelerin farklı devir, 

ilerleme, bor yağı soğutmalı ve soğutmasız olarak talaşlı imalatları yapılmıştır. Uygulamada 500 ve 100 

devir/dakika, 0,25 ve 0,5 mm/s ilerleme ve 1 mm talaş derinliği kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında üç farklı malzemeden talaşlı imalatları yapılan parçaların 

resimleri aşağıdaki Şekil 2’de verilmiştir. Talaşlı imalatı yapılan parçaların yüzey 

kaliteleri malzemelerin işlenebilirlik performansına göre farklılık göstermektedir.   

 

 

Şekil 2. Talaşlı imalatları yapılan parçaların işlenmiş görüntüleri 

Parçaların talaşlı imalatları esnasında, işletme giderlerine doğrudan etki eden malzeme 

maliyeti, enerji maliyeti ve işçilik maliyetleri incelenmiş ve her malzeme için aşağıdaki 

Tablo 1-3’de verilmiştir.  
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Tablo 1. AISI 1040 malzemesinin talaşlı imalat parametreleri ve maliyet analizi 

Soğutma 

tipi 

De-

vir 

(n) 

d/da

k 

İler-

leme 

(F) 

mm/s 

Talaş 

derin-

liği (t) 

mm 

AISI 

1040 

nu-

mune 

(Adet) 

Yüzey 

Kali-

tesi 

(K-O-

İ) 

Malzeme 

maliyeti 

(TL) 

(4,5 

TL/KG) 

İşleme 

süresi 

(dak.) 

Tezgâh 

Zorlan-

ması 

(yüzde) 

X ve Z 

ortalama 

İşçilik ma-

liyeti (TL) 

Enerji ma-

liyeti (TL) 

(0,54 

TL/kWh)* 

Toplam 

maliyet 

(TL) 

Bor 

Yağı 

500 0,25 1 1 ORT

A 

18 30 6,3 75 9,89 118,32 

Bor 

Yağı 

500 0,5 1 1 ORT

A 

18 20 50 6,52 85,69 

Bor 

Yağı 

100

0 

0,25 1 1 İYİ 18 30 75 9,89 118,32 

Soğut-

masız 

500 0,25 1 1 KÖT

Ü 

18 30 75 9,89 118,32 

Soğut-

masız 

500 0,5 1 1 ORT

A 

18 20 50 6,52 85,69 

Soğut-

masız 

100

0 

0,25 1 1 İYİ 18 30 75 9,89 118,32 

 TOP-

LAM 

644,66 
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Tablo 2. St52 Malzemesinin talaşlı imalat parametreleri ve maliyet analizi 

Soğutma 

tipi 

De-

vir 

(n) 

d/da

k 

İler-

leme 

(F) 

mm/s 

Talaş 

derin-

liği (t) 

mm 

St52 

nu-

mune 

(Adet) 

Yüzey 

Kali-

tesi 

(K-O-

İ) 

Mal-

zeme 

maliyeti 

(TL)(5 

TL/KG) 

İşleme 

süresi 

(dak.) 

Tezgâh 

Zorlan-

ması 

(yüzde) 

X ve Z or-

talama 

İşçilik 

maliyeti 

(TL) 

Enerji ma-

liyeti (TL) 

(0,54 

TL/kWh)* 

Toplam 

maliyet    

(TL) 

Bor 

Yağı 

500 0,25 1 1 İYİ 20 30 7 75 9,89 120,62 

Bor 

Yağı 

500 0,5 1 1 KÖT

Ü 

20 20 50 6,52 87,99 

Bor 

Yağı 

100

0 

0,25 1 1 ORT

A 

20 30 75 9,89 120,62 

Soğut-

masız 

500 0,25 1 1 ORT

A 

20 30 75 9,89 120,62 

Soğut-

masız 

500 0,5 1 1 İYİ 20 20 50 6,52 87,99 

Soğut-

masız 

100

0 

0,25 1 1 ORT

A 

20 30 75 9,89 120,62 

 TOP-

LAM 

658,46 
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Tablo 3. AISI 4140+QT malzemesinin talaşlı imalat parametreleri ve maliyet analizi       

Soğutma 

tipi 

Devir 

(n) 

d/dak 

İlerleme 

 (F) 

mm/s 

Talaş de-

rinliği (t) 

mm 

AISI 

4140+

QT 

nu-

mune 

(Adet) 

Yüzey 

Kalitesi      

(K-O-İ) 

Malzeme 

maliyeti 

(TL)(6,3

5TL/KG

) 

İşleme 

süresi 

(dak.) 

Tezgâh 

Zorlan-

ması 

(yüzde) 

X ve Z or-

talama 

İşçilik 

maliyeti 

(TL) 

Enerji 

maliyeti 

(TL) 

(0,54 

TL/kWh

)* 

Toplam 

maliyet 

(TL) 

Bor 

Yağı 

500 0,25 1 1 İYİ 25,4 30 6,5 75 9,89 126,83 

Bor 

Yağı 

500 0,5 1 1 ORTA 25,4 20 50 6,52 94,2 

Bor 

Yağı 

1000 0,25 1 1 ORTA 25,4 30 75 9,89 126,83 

Soğut-

masız 

500 0,25 1 1 ORTA 25,4 30 75 9,89 126,83 

Soğut-

masız 

500 0,5 1 1 ORTA 25,4 20 50 6,52 94,2 

Soğut-

masız 

1000 0,25 1 1 İYİ 25,4 30 75 9,89 126,83 

 TOP-

LAM 

695,72 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışma sonucunda, altı adetlik parça işlenmiş ve toplam maliyetler karşılaştırılmıştır. Bu ba-

kımdan işlenebilirlik olarak en iyi malzemelerden olan AISI 1040 çeliğin maliyet olarak da 3 malzeme 

arasında en iyisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan parçalarda talaşın kırılması tezgâhın zorlanmasının 

daha düşük olması ve ortaya çıkan yüzeylerin genel olarak AISI 1040 çelik için daha iyi durumda olması 

işlenebilirliğinin daha iyi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. St52 malzeme işlenirken genel olarak talaş 

kırılma şeklinde değilde takımı sarma şeklinde olmuştur ve yüzey kötü çıkmıştır. AISI 4140 çelikte ısıl 

işlem aldığından dolayı yüzey kalitesinin iyi olması beklendiği yüksek devirlerde takımdan kıvılcımlar 

çıkmış ve takımın daha erken aşınmasına sebebiyet vermiştir. İşlenebilirliği yüksek malzeme işçilik ve 

malzeme giderlerinin yanı sıra takım giderlerinin önemli oranda düşmesini sağlamaktadır. Kaliteli yü-

zey elde edilmesi için genel olarak yüksek devir ve düşük ilerleme verilmesi gerekmektedir. AISI 1040 

çelikte bu şartlar uygun soğutma ile herhangi bir problem yaşanmadan gerçekleşmiştir. AISI 4140 çeliği 

ısıl işlemli olduğundan iyi yüzey elde etmek ve takım ömrünün artmasını sağlamak için orantılı olarak 

devir ve ilerleme düşürülmelidir. Düşürülen ilerleme de parçanın daha uzun sürede bitmesi demek buda 

maliyetin artması anlamına geliyor. Her malzeme ve kesici uç için uygun devir ve ilerleme kombinas-

yonu vardır. Ancak yapılan çalışma ile belli birkaç devir ve ilerleme ile işlenebilirlik performansı ince-

lenmiş ve işlenebilirliği daha iyi olan malzemelerin verilen devir ve ilerlemelere daha iyi uyum sağladığı 
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görülmüştür. Esasen yüksek devirler genel olarak kesici takımlar için olumsuz etki bırakırken işlenebi-

lirliğin iyileştirilmesi ile bir nebze de olsa bu olumsuz durum ortadan kaldırılmaya çalışılır. 

KAYNAKÇA 

Helmi Youssef and Hassan El-Hofy, 2021, Traditional Machining Technology, CRC Press. 

Alan Overby, 2011, CNC Machining Handbook Building, Programming, and Implementation, McG-

raw-Hill. 

Kaushik Kumar, Hridayjit Kalita,  Divya Zindani, J. Paulo Davim, 2019,  Materials Forming, Machining 

and Tribology Materials and Manufacturing Processes, Springer. 
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HİDROLİK BLOKLARIN İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELERİN 

İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 

Osman ASİ1, Aslı ÖZSOY2 

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 
2Uzun Hidrolik San. ve Tic.A.Ş., İ.D.O.S.B. Tuzla, İstanbul / Türkiye 

Öz: Hidrolik sistemler gemi, baraj, pres, demir- çelik üretim sanayi, maden, inşaat ve savunma sanayi 

gibi pek çok yerlerde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hidrolik sistemlerin en önemli ekipman-

lardan birisi de hidrolik bloklardır. Hidrolik sistem ekipmanlardan olan hidrolik silindirlerin istenilen 

çalışma şartlarında ve performanslarında çalışabilmesi hidrolik blokların doğru malzeme seçimine, ta-

sarımına ve imalatına önemli derecede bağlıdır. Hidrolik bloklar, hidrolik sistemlerde kullanılan pompa, 

silindir ve diğer elemanlar arasındaki sıvı akışını düzenleyen bir hidrolik ekipmandır. Hidrolik bloklar 

ile sistemde kullanılan sıvının hızı, yönü ve debisi kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistemin devre 

şeması ve çalışma şartlarına göre blokların içyapısı tasarlanır ve genellikle CAD-CAM programları kul-

lanılarak CNC tezgâhlarında imalatları yapılmaktadır. Hidrolik blok yüzeyleri üzerine oturma yüzeyli 

valfler veya blok içinde açılmış özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri monte edilir. 

Hidrolik blokların imalatında genellikle dökme demir malzemeler ve çelik malzemeler tercih edilmek-

tedir. Hidrolik blokların talaşlı imalatı sırasında kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standart 

olarak bulunamayan özel tasarlanmış rayba-senker ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı 

için farklı boyut, kalite ve teknolojide delik delme ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yu-

vaların işlenmesinde güncel olarak kaba işleme için kademeli senker, hassas işleme için kademeli ray-

balar kullanılmaktadır. Hidrolik blokların imalatında çelik malzemelerin kullanımı, çelik malzemelerin 

işlenebilirlik performanslarından dolayı,  Türkiye'de ve hatta dünyada çok düşük seviyededir. Tasarımı 

yapılan blokların imalatı sırasında yapılan en ufak bir hata, blok malzemesinin kullanılamaz duruma 

getirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca hidrolik blokların tasarımını ve imalatını yapan işletmeler için 

hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en önemli kriterdir. Bu durumda, hidrolik 

blokların imalatında kullanılan malzemenin işlenebilirlik performansı çok önemli olmaktadır. Bu çalış-

mada, hidrolik blok imalatında kullanılan dökme demir ve çelik malzemelerden örnek malzemeler seçi-

lerek, farklı yuvaların talaşlı işlemle işlenmesi yapılmıştır. Talaşlı işlem esnasında farklı devir, ilerleme 

ve takım seçimi durumlarında malzemelerin işlenebilirlik performansları incelenmiştir. Dökme demir 

malzemelerin talaşlı işlemde işlenebilirlik performansının daha iyi olduğu, çelik malzemelerin işlenebi-

lirlik performansında takım tasarımının ve işleme parametrelerinin çok önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Blok, Malzeme, Talaşlı imalat, İşlenebilirlik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hidrolik bloklar, hidrolik sistemlerde kullanılan pompa, silindir ve diğer elemanlar arasındaki sıvı akı-

şını düzenleyen bir hidrolik ekipmandır. Hidrolik bloklar ile sistemde kullanılan sıvının hızı, yönü ve 

debisi kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistemin devre şeması ve çalışma şartlarına göre blokların iç-

yapısı tasarlanır ve genellikle CNC tezgâhlarında imalatları yapılmaktadır. Blok yüzeyleri üzerine 

oturma yüzeyli valfler veya blok içinde açılmış özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri 

monte edilir. Hidrolik blokların imalatında 320 bar çalışma basıncına kadar dökme demir malzemeler, 

320 bar’dan fazla olduğu durumlarda ve düşük çalışma sıcaklıklarında kırılma tokluğunun yüksek ol-

ması istenilen yerlerde çelik malzemeler tercih edilmektedir. Hidrolik blokların talaşlı imalatı sırasında 
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kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standart olarak bulunamayan özel tasarlanmış rayba-senker 

ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı için farklı boyut, kalite ve teknolojide delik delme 

ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yuvaların işlenmesinde güncel olarak kaba işleme için 

kademeli senker, hassas işleme için kademeli raybalar kullanılmaktadır. Dökme demir malzemelerin 

talaşlı imalatında istenilen sonucun elde edilmesi için uygun olan kesici takımlar, çelik malzemelerin 

imalatında istenilen hassasiyet ve ölçüyü vermemektedir. Kesici takımlar, çelik malzemelerin talaşlı 

imalatı esnasında çok hızlı körelmekte, talaş sarımına neden olmakta ya da işlem yapısına göre kırıl-

maktadır. Çelik malzemelerden blok imalatı Türkiye'de ve hatta dünyada seri imalata uygun olacak şe-

kilde sürdürülebilir olarak çok zor gerçekleştirilebilmektedir. Blok imalatı sırasında yapılan en ufak bir 

hata, blok malzemesinin kullanılamaz duruma getirilmesine neden olmaktadır. Hidrolik blokların tasa-

rımını ve imalatını yapan işletmeler için hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en 

önemli kriterdir. Bu durumda, hidrolik blokların imalatında kullanılan malzemenin işlenebilirlik perfor-

mansı çok önemli olmaktadır. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, hidrolik blok imalatında kullanılan dökme demir ve çelik malzemelerden örnek 

malzemeler seçilerek, farklı yuvaların talaşlı işlemle işlenmesi ve seri imalata uygun şekilde özel takım 

dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında, bir hidrolik sistemde kullanılacak olan bir blokta bulunan belli tipteki kademeli 

valf yuvaları için karbür malzemeden yuva takımı ile takma uçlu senker ve rayba takımlarının farklı 

tasarımları yapılmış olup, uygun parametreler belirlenmiş, takımların imalatları yaptırılarak St 52-3 çe-

lik ve EN GJS 400 dökme demir malzemelerden yapılan bloktaki yuvaların talaşlı imalat denemeleri 

yapılmıştır. Blokların talaşlı imalatları esnasında alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, blok malzemesi olarak St52-3 çelik ve EN GJS 400 dökme demir malzemeler seçilmiştir. 

Çalışma kapsamında öncelikle üzerinde çalışılacak blok ve yuva seçimleri yapılmıştır. Bu çalışmada, 

FC 08-3 yuva formu üzerinde talaşlı imalat çalışmaları yapılmıştır.  Aşağıda bu çalışma kapsamında 

işlenmesi planlanan ve talaşlı imalatı yapılan yuva formlarına ait görsel Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. (a) FC 08-3 Yuva formu1 

BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında çeliği malzemeden dökme demir malzemeden tasarımı yapılan bir hidrolik blok-

taki yuvaların işlenmesi ile ilgili tasarımı ve imalatı yapılan takımların görünüşleri aşağıdaki Şekil 2’de 

verilmiştir.  

 

 

(a) (b) 

Şekil 2. Tasarımı yapılan takım görselleri. (a) Senker takımı  (b) Rayba takımı 

Bu çalışmada tasarımı ve imalatı yapılan yeni takımlar ile FC 08-3 yuvası 100 adet başarılı bir şekilde 

basılmıştır. Talaşlı imalatlar sonucunda 1. yuva ve 100. yuva işleminin sonuç alınan yuva kesit görselleri 

aşağıdaki Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. Yuvaların talaşlı imalat görselleri 

 

FC 08-3 Yuvası ile ilgili basılan 1.  ve 100. parçası kesit alma işlemlerinden sonra SEM mikroskobu ile 

yüzey analizleri yapılmış ve aşınma yüzey görüntülerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Aşağıda Şekil 

4’de SEM yüzey görüntüleri verilmiştir. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 4. Yuvaların SEM görünüşleri. (a) 1. Basım yuva, (b) 100. Basım yuva 

Aşağıdaki Tablo 1’de EN GJS 400 sfero malzemede bu çalışma kapsamında kullanılan HSS takım ile 

karbür takım kullanılması durumunda işleme süresindeki hızlanma durumu verilmiştir. Tablo 1’deki 

verilerden de görülebileceği gibi yeni takım tasarımı ile dökme demir malzemelerin talaşlı işleme süre-

lerinde önemli oranda hızlanma sağlanmıştır. 
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Tablo 1.  EN GJS 400 dökme demir malzemede HSS takım ile karbür takım kullanılması duru-

munda işlemdeki hızlanma süresi karşılaştırması 

EN GJS 400 Malzemede HSS Takım İle Karbür Takım Kullanılması Durumunda İşlemdeki 

Hızlanma Süresi Karşılaştırması 
 

HSS Takım İle 

Açma 

(sn) 

Karbür Takım İle 

Açma 

(sn) 

Hızlanma Mik-

tarı 

CP 08-3 SENKER 110 15 733% 

CP 08-3 RAYBA 120 17 706% 

 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, bir hidrolik sistemde kullanılan bir blokta bulunan belli tipteki kademeli valf 

yuvaları için karbür malzemeden senker ve rayba takımlarının tasarımları yapılmış olup, uygun para-

metreler belirlenmiş, takımların imalatları yaptırılarak çelik ve dökme demir malzemeden yapılan blok-

taki yuvaların talaşlı imalat denemeleri yapılarak alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. 

Bu çalışma sonucunda, çelik malzemeden imalatı yapılan hidrolik blokların talaşlı imalatında özel takım 

dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi sağlanırken, dökme demir malzeme-

lerin talaşlı işlem sürelerinde önemli oranda hızlanma sağlanmıştır.  

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, TÜBİTAK -TEYDEB kapsamında 7170584 Nolu proje ile desteklenmiştir.   
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YÜKSEK BASINÇ FİLTRELERİNDEKİ HİDROLİK SİSTEM PARÇASININ SOĞUK 

DÖVME PROSESİ TASARIMI 

İlter KİLERCİ1, Ece MUTLU1, Tuğçe YAĞCI2-3, Adem KORKMAZ2-3, Osman ÇULHA2-3 

1EKO Endüstri Kalıp Otomotiv Plastik ve Spor Aletleri Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti., Kemalpaşa,  

İzmir / Türkiye 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Manisa / Türkiye 

3Twin Ar-Ge Mühendislik Tic. Ltd. Şti., Manisa Teknokent, Türkiye 

Öz: Çalışmaya konu olan ürün, yüksek basınç filtrelerinde hidrolik sistem parçası olarak kullanılmakta 

ve hidrolik sistemin bütünlüğü açısından kritik önem arz etmektedir. Kullanım yerine bağlı olarak yük-

sek mukavemet gerektirmekte olup, yüksek gramaj ve hassas boyutsal tolerans değerlerine sahip bir iş 

parçasıdır. Bu iş parçası soğuk dövme yöntemiyle daha yüksek kuvvetlerle ve boyutsal kararlılıkta üre-

tilebilmektedir. Bu çalışmanın itici gücünü, soğuk dövme yöntemi ile üretimlerde maliyetten sağlanan 

kazanç, hidrolik sistemlerde kullanılan bileşenlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve 

halihazırda kullanılan metot ile hammadde, enerji ve işgücüne dayalı maliyetlerin minimize edilmek 

istenmesi gibi parametreler oluşturmaktadır. Bu çalışma, sırasıyla, beklenen fiziksel ve mekanik özel-

likleri sağlayacak hammadde ve kalıp malzemesi seçimi, yeni ve özgün kalıp ve ürün tasarımları, simü-

lasyon destekli ürün imalatı ve gerçek zamanlı test ve karakterizasyon faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Proses ve ürün tasarımı ile ilişkili deformasyon kuvveti, malzeme akışı, hasar oluşumu tespiti, gerilme 

ve birim şekil değişimi ilişkisi ve son ürün boyutsal değişimi gibi parametreler hakkında sanal veri de-

posu oluşturulması ve yeni prosesin uygulanabilirlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesi amacıyla, 

bilgisayar destekli sayısal simülasyon programlarından faydalanılmıştır. İş parçanın soğuk şekillendiril-

mesi sırasında, parça geometrileri, pres ve zımba özellikleri, yüzey işlemleri, hammadde boyutlandır-

ması gibi hususlar dikkate alınarak proses gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, yeni ve özgün 

bir proses tasarımı geliştirilmiştir. Ayrıca, hidrolik sektöründe hizmet verecek, fiziksel ve mekanik özel-

likleri iyileştirilmiş, kalite standart ve gerekliliklerini, müşteri istek ve beklentilerini karşılayan, katma 

değeri yüksek, mevcuttakine kıyasla daha az operasyon sayısıyla üretilmiş yeni ürünlerin üretilebilirliği 

doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Dövme, Hidrolik, Simülasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Optimizasyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Sıvı yada gaz haldeki basınçlı akışların enerjilerinden yararlanılarak elde edilen güç, akışkan gücü ola-

rak ifade edilmektedir. İki ortam arasındaki basınç farkından meydana gelen akış aynı zamanda enerjinin 

taşınmasında da rol oynamaktadır. Endüstride kullanımına göre, basınçlı yağın enerjisinden yararlanılan 

sistemler, hidrolik sistemler olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin hidrolik sektöründe ih-

racat payı önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu durum hidrolik sektöründe kullanılan bileşenlerin geliş-

tirilmesine yönelik hem akademik hem endüstriyel çalışmaların gerçekleştirilmesinde itici bir güç oluş-

turmuştur (Ceranoğlu, 2001; Kuzucu, 2001; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2007; Koç ve 

Şenel, 2003). 

Otomotiv parçaları ve bağlantı elemanları gibi endüstride kullanılan iş parçalarının imalatında tercih 

edilen soğuk dövme yöntemi, hacim sabitliği prensibine dayalı olarak gerçekleştirilen plastik şekil 

verme yöntemlerinden biridir. Soğuk dövme yöntemiyle birlikte, yüksek gramajlardaki iş parçalarının 
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daha büyük kuvvetler ile üretilebilmesinin yanı sıra istenilen fiziksel ve mekanik özelliklere sahip ürün-

lerin elde edilebilmesi de mümkün olmaktadır. Oda sıcaklığı şartlarında gerçekleştirilen soğuk dövme 

prosesi, iş parçasının yüksek gerilmelere maruz kalmasına neden olmakta ve bu gerilmeler sonucunda 

meydana gelen deformasyon ile iş parçasının mukavemeti arttırılmaktadır (Başdemir ve diğ., 2018; Cal-

lister, 2007).  

Malzeme kaybının minimize edilerek hammadde tasarrufunun sağlanması, proses süresinin kısa olması, 

yüzey kalitesinin yüksek olması ve dar tolerans aralıklarıyla üretimin sağlanabilmesi soğuk dövme yön-

teminin en önemli avantajları arasında sayılabilmektedir (Karadağlı ve Çulha, 2014). Örneğin, 1 kg 

hammaddeden talaşlı imalat yöntemi kullanılarak elde edilen bir iş parçası, sıcak dövme yöntemi kulla-

nılarak 800-900 gr hammaddeden imal edilirken bu değer soğuk dövme yöntemi kullanıldığında 350-

400 gr’lara kadar düşebilmektedir. Bahsedilen bu oranlarlar parçanın ölçülerine bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir. Diğer bir yandan, soğuk dövme yöntemiyle imal edilen bir parça, talaşlı imalat yön-

temiyle kıyaslandığında, işlem süresi bakımından %70-80 oranlarında avantaj sağlamaktadır1. Sağladığı 

bu avantajlar göz önüne alındığında soğuk dövme yöntemi birçok uygulama alanı için tercih sebebi 

olmaktadır.   

Simülasyon, gerçek bir sistemin sanal ortam şartlarında modellenmesi ve sistemin davranışlarını ve sınır 

şartlarını belirlemek ve farklı stratejileri denemek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu kapsamda, 

teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme yönelik neden-sonuç ilişkileri bir bilgisayar modeline aktarıl-

maktadır. Böylelikle, farklı ortam koşulları ve parametreler altında ilgili sistemin davranışlarını bu mo-

del üzerinde belirlemek ve anlamak mümkün hale gelmektedir. Simülasyon yazılımlarının en önemli 

avantajı, gerçek üretim koşullarında meydana gelmesi muhtemel problemlerin önceden belirlenebilme-

sine bağlı olarak zaman, iş gücü ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır. 

AMAÇ  

Söz konusu çalışmada ise yeni ve özgün bir proses tasarımı sırasında, pres yükü, kalıp malzemesi ve 

deformasyonun sürekli olarak kontrol edildiği çoklu süreç sürekli şekillendirme işlemlerindeki dövme 

makinelerinin iş parçası üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Elde edilen teknik ve teorik bilgi birikimin-

den faydalanılarak, yeni ve özgün bir dövme prosesi ve bu proses ile elde edilen ürünlerde istenilen 

özelliklerin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, kalitesizlik maliyetleri-

nin önlendiği, hammadde ve enerji tasarrufunun sağlandığı yeni ve özgün bir proses ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, hidrolik sektöründe hizmet verecek, fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş, kalite standart 

ve gerekliliklerini, müşteri istek ve beklentilerini karşılayan, katma değeri yüksek, mevcuttakine kıyasla 

daha az operasyon sayısıyla üretilmiş yeni ürünlerin üretilebilirliği doğrulanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında ilk olarak bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik programlarından faydalanıla-

rak ürüne ve prosese yönelik tasarım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sayısal simülas-

yon destekli yazılımlar aracılığıyla sanal ortamda dövme prosesi modellenmiş ve prosese ilişkin veri 

bankasının oluşturulması sağlanmıştır. Elde edilen sanal ortam verisinden yararlanılarak çalışma konusu 

olan ürünün imali, plastik şekil verme yöntemlerinden biri olan soğuk dövme prosesi aracılığıyla ger-

çekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda imal edilen iş parçasının fiziksel ve mekanik özellikleri test 

ve karakterizasyon teknikleri ile belirlenmiştir. 
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Soğuk dövme yöntemiyle üretimi sağlanan iş parçalarının geometrileri, proses sırasında kullanılan pres 

özellikleri, kalıp geometrisi, yüzey işlemleri, hammadde boyutlandırması gibi birçok parametreden et-

kilenmektedir. Ayrıca, pres türü ve kapasitesi, zımba açısı, kalıp malzemesi ve kalıp koniklik açısı gibi 

parametreler de iş parçasının geometrik doğruluğunu yakından etkileyen önemli faktörler arasında yer 

almaktadır. Diğer bir yandan, iş parçalarında istenilen fiziksel ve mekanik özelliklerin sağlanabilmesi, 

malzeme akışı ve kontrollü deformasyon sayesinde mümkün hale gelmektedir.  

Soğuk dövme proseslerinde büyük bir kullanım alanına ve öneme sahip olan sonlu elemanlar analizi 

yöntemi hem farklı bilimsel çalışmalarda hem de söz konusu çalışmanın gerçekleştirilmesinde büyük 

bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde itici güç olan yüksek miktarda 

hammadde kullanımına ve işleme maliyetine sahip soğuk dövme kalıpları ile ilgili yapılan geliştirmele-

rin, sonlu elemanlar yöntemi kapsamında değerlendirilmesiyle gerçek üretim sonuçlarının öngörülmesi, 

hem zaman hem de maliyet açısından büyük öneme sahiptir. 

Patlama basıncı, yapının mukavemet açısından sınır şartlarını ifade etmektedir. Bu sınırın aşılması du-

rumunda, yapıda mukavemet açısından en zayıf yerden yırtılma oluşması muhtemeldir. İç akış olan bir 

yapıda içerideki akışkanın yarattığı basınç, dış atmosfer basıncından yüksek olması durumunda, boru, 

bu akış prosesini sürdürememekte, boruda yırtılmalar ve çatlaklar oluşmaktadır. Bu çatlaklarda meydana 

gelen farklı korozyon türleri sonucunda da kırılmalar meydana gelmektedir (Eruslu, 2008; Kong ve Al-

van, 2019).  Soğuk dövme ile üretilen hidrolik pistonların farklı basınçlardaki dayanımları patlama ba-

sıncı testiyle birlikte elde edilmiştir. Gerçekleştirilen testte, akışkanlar mekaniği temelleri göz önüne 

alınarak aşağıda yer verilen Barlow Denklemi kullanılmıştır. Denklemde verilen P, T, D ve S sırasıyla, 

basıncı, nominal duvar kalınlığını, dış çapı ve müsaade edilebilir gerilmeyi ifade etmektedir. 

𝑃 =
2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇

𝐷
 

YÖNTEM 

● Ön Tasarım ve Kavram Geliştirme Faaliyetleri 

Çalışmanın bu aşamasında, firmanın altyapı olanakları ve üretim kabiliyetleri göz önüne alınarak üreti-

lebilirlik etüdü yapılmıştır. Kalıp ve üretim prosesi kaynaklı oluşması muhtemel hataların önüne geçil-

mesi, daha ekonomik ve verimli proses dizaynı, yeni ve özgün ürün tasarımlarının oluşturulması ve 

geliştirilmesi amacıyla bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ya-

zılımlarından yararlanılmıştır. Müşteri istek ve beklentilerine göre gerçekleştirilen tasarım çalışmaların-

dan faydalanılarak soğuk dövme yöntemiyle ürün imaline yönelik 3 boyutlu model oluşturulması çalış-

maları gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışmalarının ardından, ürünün sahip olması istenen fiziksel ve me-

kanik özelliklerinin, kalite standart ve gerekliliklerinin  karşılanmasını sağlayacak malzeme seçimi ça-

lışmaları literatür destekli olarak yürütülmüştür. 
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Şekil 1. Ürüne ait 3 boyutlu model görüntüsü 

● Sayısal Simülasyon Çalışmaları 

Elde edilen tasarımlara ilişkin deformasyon kuvveti, malzeme akışı, katlanma ve hasar analizi, gerilme 

ve genleme dağılımı, şekil değişimi, artık gerilmeler, sıcaklık dağılımları ve son ürün boyutsal değişimi 

hakkında bilgi edinmek ve yeni prosesin uygulanabilirliğini ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla 

sonlu elemanlar yöntemleri prensibine bağlı olarak çalışan simülasyon programları kullanılmıştır. Tasa-

rımı yapılan ürün ve kalıplardan faydalanılarak, fiziksel ürün üretimi hakkında bilgi edinmek amacıyla 

sanal ortamda soğuk dövme prosesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, malzeme seçimi, pres özellikleri, 

kalıp merkezlenmesi ve koniklik açısı, zımba açısı, sürtünme katsayıları, ortam sıcaklıkları gibi para-

metreler belirlenmiş ve bu parametrelerin değişiminin ürün ve proses üzerindeki etkileri ortaya konul-

muştur. Sayısal simülasyon çalışmaları çoklu operasyon adımında gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon-

larda sırasıyla, çaplama, bardak akıtma ve duvar inceltme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ürüne nihai 

formu kazandırılmıştır. Bilgisayar destekli yazılımlar ve simülasyon programları kullanılarak gerçek-

leştirilen tasarım doğrulama çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında pilot üretime geçilmiştir. 

 

Şekil 2. Bardak akıtma ve duvar inceltme operasyonlarının ardından sanal ortamda elde edilen 

iş parçası 

● Pilot Üretim Faaliyetleri 

Çalışmanın bu aşamasında, sayısal simülasyon yazılımlarıyla sanal ortamda üretimi gerçekleştirilen 

ürün imalinde optimum özellikleri sağlayan parametreler belirlenmiştir. Belirlenen parametreler fiziksel 

üretim sırasında proses girdisi olarak kullanılmıştır. Bu parametrelere dayalı olarak soğuk dövme prosesi 

gerçek üretim şartlarında gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, sanal ortamda elde edilen verilerin doğrulan-

ması ve ürünün gerçek üretim şartlarında imali sağlanmıştır. Şekil 3’de gerçek üretim şartlarında elde 

edilen ürüne ve ürünün kesit görüntüsüne yer verilmiştir. 
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Şekil 3. Fiziksel ürün üretimi 

● Test ve Karakterizasyon 

Soğuk dövme prosesi ile elde edilen ürüne ait fiziksel ve mekanik özellikler test ve karakterizasyon 

yöntemleri ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda, malzemenin akış özellikleri ve dövülebilirliği değerlen-

dirilmiştir. Numunelere, mikroyapı analizleri ve sertlik ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sı-

rasıyla zımparalama ve parlatma işlemleri uygulanmış ve numuneler metalografik inceleme için uygun 

hale getirilmiştir. Yüzeydeki kirlilik ve safsızlıklardan arındırılan numunelere, öncelikle inklüzyon ta-

raması yapılmıştır. İnklüzyon taramasının ardından, numuneler %3’lük Nital Çözeltisi ile dağlanarak, 

mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiştir. Numune yüzeyleri, 50x, 100x ve 200x optik büyütmeler altında 

incelenmiştir. Ayrıca, 200x optik büyütme altında inklüzyon taraması yapılmıştır. Ek olarak, bu işlemler 

dağlanmamış ve dağlanmış numuneler için tekrarlanmıştır. Son olarak, Brinel sertlik testi gerçekleşti-

rilmiş ve ürünün sertlik karakteristiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, iş parçasının mukavemet açısından 

sınırlarını belirlemek patlama basıncı testi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4. İş parçası üzerinde gerçekleştirilen sertlik testi 

BULGULAR 

Pilot üretim ile birlikte elde edilen iş parçalarının mikroyapıları optik mikroskop altında incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda herhangi bir inklüzyon oluşumuna rastlanılmamıştır. Gerçekleştirilen inklüzyon 

taraması sonucunda elde edilen mikroyapı görüntülerine Şekil 5’de yer verilmiştir. Mikroyapı analizinin 

ardından, iş parçasının sertlik karakteristiği Brinell sertlik yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Gerçek-

leştirilen sertlik testi sonucunda iş parçasına ait sertlik değerinin ortalama 180,3 HB olduğu gözlemlen-

miştir. 
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Şekil 5. Optik mikroskop altında gerçekleştirilen mikroyapı analizi (200x) 

Sayısal simülasyon ve fiziksel ürün üretimi sonrasında iş parçası üzerinde oluşan malzeme akış çizgileri 

analiz edilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü üzere, sanal ortamda imali sağlanan ürünün malzeme akışında 

süreksizlik meydana gelmediği görülmüştür. Pilot üretim sonrasında elde edilen iş parçası üzerinde 

makro dağlama işlemi gerçekleştirilerek bu durum doğrulanmıştır. Ayrıca, iş parçası üzerinde herhangi 

bir çatlak ve yırtılma probleminin meydana gelmediği belirlenmiştir. 

 

Şekil 6. Malzeme akış özellikleri 

Sanal-simüle ortamda çoklu operasyon sonucunda (çaplama, bardak akıtma ve duvar inceltme) şekillen-

dirme işlemi tamamlanan numuneler, meydana gelen plastik deformasyon miktarı bakımından değer-

lendirilmiştir. Şekil 8’de sırasıyla bardak akıtma ve duvar inceltme operasyonları sonucunda meydana 

gelen plastik deformasyon miktarları görülebilmektedir. Gerçekleştirilen analizler kapsamında en yük-

sek miktarda meydana gelen plastik deformasyonun bardak akıtma operasyonu sırasında oluştuğu ve bu 

değerin 5,12 olduğu gözlemlenmiştir. Son operasyon adımı olan duvar inceltme sırasında ise meydana 

gelen plastik deformasyon miktarının maksimum 4,80 değerlerine ulaştığı görülmüştür. 
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Şekil 8. Bardak akıtma ve duvar inceltme  operasyonun simüle ortamda gerçekleştirilmesi 

Çalışma konusu olan ürünün mukavemet sınırlarını belirlemek amacıyla patlama basıncı testi gerçek-

leştirilmiştir. Test sırasında ürün sırasıyla 30 dakika süreyle 450, 675 ve 1350 bar basınca maruz bıra-

kılmıştır. Basınç yüklemesi, saniyede 5 bar’lık artan basınçlarla  ve 20 °C sıcaklıkta  gerçekleştirilmiş 

olup test sıvısı olarak su kullanılmıştır. Test sonucunda herhangi bir çatlak ve yırtılma gözlemlenme-

miştir. İş parçaları üzerinde maksimum basınç ortalama 1423 bar olarak ölçülmüştür.  

 

Şekil 9. Patlama basıncı test numunesi 

Patlama basıncı testi kapsamında numuneler üzerinde farklı basınç parametreleri altında elde edilen 

akma dayanımları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere artan basınç yüklemelerine bağlı 

olarak numune de akma dayanımının artış gösterdiği görülmüştür. Bu değer 450 bar basınç altında 208,3 

MPa olarak elde edilirken, 1350 bar basınç altında 625 MPa olarak belirtilmiştir. Bu değerlerin elde 

edilmesinde çalışmada daha önce bahsedilen Barlow Denkleminden faydalanılmıştır. Ayrıca, gerçek 

üretim koşulları altında elde edilen ürünün çekme dayanımının değişimi değerlendirilmiştir. Bu kap-

samda, gerçekleştirilen sertlik testi sonuçlarından yararlanılarak, ürünün çekme dayanımının ortalama 

630,2 MPa belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Patlama basıncı testi sonuçları 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, sayısal simülasyon yazılımlarından faydalanılarak, hammadde, iş-

gücü, enerji ve maliyet bakımından tasarruf sağlayacak yeni ve özgün bir proses geliştirilmiştir. Ayrıca, 

fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş, kalite standart ve gerekliliklerini, müşteri istek ve beklen-

tilerini karşılayan, katma değerli, hizmet vereceği hidrolik sektöründe rekabetçi nitelik taşıyacak yeni 

ürünlerin üretilebilirliği de sağlanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara aşağıda yer veril-

miştir; 

1. Sayısal simülasyon destekli kalıp ve operasyon tasarımlarından faydalanılarak operasyon sayısında 

azaltılmış ve daha az operasyon sayısı ile ürün imali gerçekleştirilmiştir. 

2. Ürünün mekanik özellikleri geliştirilerek 500 bar basınca ve minimum 440 MPa akma mukaveme-

tine sahip bir ürünün elde edilmesi sağlanmıştır. 

3. Soğuk dövme prosesi sonrasında malzeme akış özelliklerinin süreksiz olduğu bir ürün imal edil-

miştir. 

4. Geliştirilen yeni proses ile birlikte, deformasyon kaynaklı çatlak oluşumuna ve herhangi bir hasar 

türüne rastlanılmamıştır. 

5. Ürüne uygulanan patlama basıncı testi sonucunda hedef basınç değeri 1350 bar olarak belirlenmiş 

olup test sonucunda ürüne ilişkin maksimum patlama basıncının 1423 bar olduğu tespit edilmiştir.  
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PRİMER TARAF REGÜLASYONLU GERİ DÖNÜŞLÜ DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN 

ANALİZİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

Olcay SARIBIYIK 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Son yıllarda tüketici elektroniğinin çok yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bu sorunların başında kullanılan cihazların ihtiyaç duyduğu enerjilerin dönüşümü ve verimi gelmekte-

dir. Günümüzde kullandığımız elektronik cihazların hemen hemen hepsi sabit doğru gerilim ile çalış-

maktadır. Cihazları beslemek için kullandığımız şebekedeki gerilim ise alternatif gerilimdir. Bu nedenle 

gerilimin dönüşümü için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Klasik olarak şebekeden alınan alter-

natif gerilimin doğru gerilime dönüştürülmesini sağladıktan sonra sabit bir doğru gerilim elde etmek 

için çeşitli dc-dc topolojileri geliştirilmiştir. Geri dönüşlü dc-dc dönüştürücü yalıtımlı olma, düşük ele-

man sayısı, düşük maliyet ve nispeten yüksek verim gibi özellikleriyle en çok tercih edilen dc-dc dö-

nüştürücü türüdür. Çok fazla kullanıldığı için geri dönüşlü dönüştürücü maliyet ve yer kaplama açısın-

dan çok fazla geliştirilmiş durumdadır. Bu nedenle klasik yöntem ile tasarlanan geri dönüşlü dönüştü-

rücülerin maliyet ve performans iyileştirmeleri çok zorlaşmıştır. Bu bağlamda klasik regülasyon yön-

temlerinin aksine primer taraf regülasyonlu dc-dc dönüştürücü tasarımları yapılmıştır. Bu yöntem saye-

sinde çıkış gerilim regülasyonu primer taraftaki yedek sargı üzerine yansıyan çıkış gerilimi ile sağlana-

bileceği gösterilmiştir. Böylece optokuplör gibi izole bir eleman kullanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır. 

Bu çalışmada geri dönüşlü dönüştürücünün çalışma prensibi açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücü-

nün sürekli ve kesikli modda çalışması açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücüde primer taraftan geri-

lim bilgisinin nasıl sağlandığı açıklanmıştır. Klasik yöntemle kullanılan regülasyon yöntemi ile primer 

taraflı regülasyon yöntemi karşılaştırılarak, devre üzerinden eksiltilebilecek elemanlar belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşlü Dönüştürücü, DC-DC Dönüştürücüler, Primer Taraf Regülasyonu  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Tüketici elektroniğinin çok yaygınlaşması ile bu cihazların sağlıklı çalışması için gerilim seviyelerini 

ayarlamak bir problem haline gelmiştir. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapılıp regülatörler gibi  pasif 

devre elemanları kullanılarak çözümler oluşturulmuştur, ancak ihtiyaç duyulan güç seviyelerinin artması 

ve pasif devre elemanlarının verimsiz çalışıyor olması yeni arayışlara sebep olmuştur.  Yarı iletken tek-

nolojisinin gelişmesi ve ucuzlayarak ulaşılabilir bir konuma gelmesiyle anahtarlamalı güç kaynakları 

ortaya çıkmıştır. Bu güç kaynaklarının son kullanıcı ile direk temas halinde bulunması ve hemen hemen 

herkesin kullanması sebebiyle çeşitli standartlar ile güç tüketim verimi ve güvenlik gibi konularda stan-

dartlarca sınırları belirlenmiştir. Tüm bu standartlar çerçevesinde istenilen enerji dönüşümünü verimli 

bir şekilde sağlanması güç elektroniği dalının konusu olmuştur. Aşağıda enerji dönüşümü temel olarak 

blok diyagram üzerinden incelenmiştir. 
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Şekil 1. Güç 

Bir güç dönüştürücüsünün sinüsoidal şebeke geriliminden, yükün talep ettiği sabit doğru gerilime dö-

nüştürüldüğü işlemlerin bulunduğu blok diyagram Şekil 1 ‘de gözükmektedir. Bu blok diyagramı ile 

belirtilen anahtarlamalı güç kaynakları hemen hemen her elektronik cihazda kullanıldığı için, güç ka-

yıpları ve şebekeyi bozucu etkileri sınırlandırılmadığı takdirde çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. 

Bu blokların bir kısmı enerji dönüşümü için gerekli olan işlemleri içerirken, bir kısmı da dönüştürücü-

lerin yasal sınırlar ile belirlenen verimlilik düzeylerini arttırmak için gereklidir.  

Blok diyagram üzerinde görüldüğü gibi şebeke üzerinden alınan sinüsoidal gerilim giriş filtre devrele-

riyle, filtrelenmektedir. Filtre devreleri sayesinde şebeke gerilimi ve akımı üzerindeki yüksek frekanslı 

gürültüler filtrelenir. Filtreleme işlemi yasal sınırlarda belirlenen elektro manyetik uyumluluk (EMI) ve 

beslenen yükün şebekeden veya dışarıdan gelen elektriksel gürültülerden etkilenmesini engellemek için 

gereklidir. Doğrultucu devreleri ile AC işaretli gerilim, DC işarete dönüştürülür. Bu devre çıkışında 

doğrultulmuş sinüs devresi elde edilir. Güç faktörü düzeltme devreleri ise şebeke gerilimi ile yükün 

çektiği akım arasında ki faz farkının minimuma indirip, şebekeden gereksiz yere yüksek akım çekilme-

sini engellemek için kullanılır. Bu blok dönüştürücünün çekeceği akım nedeniyle şebekede oluşacak 

bozulmaları engeller, belirli güç üstünde devreye eklenmesi yasal olarak zorunludur.  Güç faktörü dev-

resi çıkışına büyük değerli bir kapasite konularak gerilim işaretindeki bozulmalar filtrelenerek, yükün 

ihtiyacı olan gerilim seviyesine dönüştürülmek üzere izoleli dc-dc dönüştürücü devresinin girişine ak-

tarılır.  

DC-DC dönüştürücüler hem pasif hem de aktif elemanlardan oluşur. Pasif elemanlar resistör, kapasitör, 

indüktör ve diyot gibi kontrolsüz elemanlardır. Aktif eleman olarak ise transistör, mosfet, ıgbt ve tristör 

gibi elemanlardır. Temel olarak DC-DC dönüştürücüler manyetik alanda depolanan enerjinin belirli bir 

frekans ile yüke aktarılması prensibine dayanır. Manyetik alanda depolama indüktör sayesinde gerçek-

leştirilir. Kontrollü anahtarlara verilen darbe sinyalleri ile bobine enerji aktarılır, aktarılan enerji bobin 

üzerinde manyetik alanda depolanır. Bu depolama esnasında yüke herhangi bir enerji aktarımı olmaz. 

Anahtara verilen darbe sinyali kesildiği anda manyetik alanda depolanan enerji yüke aktarılarak yükün 

beslenmesi sağlanır. Bu temel mantık kullanılarak çeşitli topolojiler tasarlanmıştır. Topolojiler çıkış ge-

riliminin giriş gerilim aralığına göre seviyesi, giriş çıkış arasında izolasyon ihtiyacı ve maksimum güç 

seviyesi kısıtlarına göre çeşitlendirilmiştir. Tüketici elektroniğinde standartlar tarafından belirlenen gü-

venlik koşulları nedeniyle genellikle elektriksel izolasyonlu topolojiler tercih edilmektedir. Geri dönüşlü 

dc-dc dönüştürücü gerek izoleli olması gerekse çıkış gerilimi, giriş geriliminden hem yüksek hem düşük 
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olabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen topoloji olmuştur. Televizyon, bilgisayar gibi ürünler başta 

olmak üzere telefon sarj aletleri gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılan bu topoloji, kullanıldığı ürünlerde 

ki boyut ve maliyet azaltma çalışmaları nedeniyle bu yönde geliştirilmeye çalışılmıştır.  

1988 yılında M. P. Sayani, R. V. White, D. G. Nason,  and W. A.  Taylor galvanik izolasyon gerektiren 

anahtarlamalı güç kaynaklarında regülasyon için gerekli olan çıkış gerilim örneğinin alınacağı yöntem-

leri paylaşmıştır1. Bu yöntemler elektriksel olarak izolasyonu sağlayan trafo dışında ayrıca sinyal bilgisi 

aktarmak için bir yöntem gerekliliği olduğunu göstermiştir. A Ball ve K. Valdez 2001 yılında anahtar-

lamalı güç kaynakları için ekstra bir eleman kullanmadan sadece trafo yedek sargısı üzerinden sekonder 

taraftaki gerilim bilgisinin primer tarafa aktarılabileceğini göstermiştir2. Bu çalışma neticesinde primer 

ve sekonder arasındaki sinyal aktarımı için ekstra bir eleman veya devre kullanılmasına gerek kalmadığı 

görülmüştür, böylelikle zaten az sayıda eleman ile gerçekleştirilen geri dönüşlü dönüştürücüde opto-

kuplör ve kompanzasyon elemanlarıda çıkarılarak daha küçük tasarımlar mümkün hale gelmiştir. 

(M.  P.  Sayani,  R.  V.  White,  D.  G.  Nason,  and  W.  A.  Taylor, 1988) 

(A Ball ve K. Valdez, 2001) 

AMAÇ  

Günümüzde nerdeyse tüm elektronik cihazda kullanılan güç dönüşümünün incelenmesi, bu dönüşümü 

sağlayan topolojiler arasında en sık kullanılan geri dönüşlü dc-dc dönüştürücünün incelenip primer taraf 

regülasyonunun çalışma prensibinin açıklanması ve klasik regülasyon yöntemiyle karşılaştırılıp avantaj, 

dezavantajlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada geri dönüşlü dc-dc dönüştürücüler televizyon, bilgisayar ve telefon sarj aletleri gibi son 

kullanıcının direk temaslı olduğu tüketici elektroniği ürünleri kapsamında değerlendirilmiş ve sağladığı 

avantaj, dezavantajlar bu kapsamda açıklanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada uluslararası elektronik firmalarının uygulama notları, akademik makeleler ve bu konuda 

tasarlanan deneme kartları incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Ortaya konulan bilgiler derlenerek 

devre çalışma prensibi grafiklerle açıklanmıştır. 

BULGULAR 

1.) Geri Dönüşlü Dönüştürücü 

DC-DC dönüştürücüler çıkış geriliminin, giriş gerilimine oranına göre topolojilere ayrılmaktadır. Bunlar 

düşürücü (çıkış gerilimi giriş geriliminden düşük), yükseltici (çıkış gerilimi giriş geriliminden yüksek), 

düşürücü-yükseltici (çıkış gerilimi giriş geriliminden düşük de yüksek de olabilir) dönüştürücülerdir. 

Geri dönüşlü dönüştürücü ise aslında düşürücü-yükseltici dönüştürücüyü temel alarak tasarlanmış bir 

dönüştürücüdür. Yapısı gereği düşürücü-yükseltici dönüştürücünün çıkış geriliminin negatif olması kul-

lanımında sorunlara yol açmıştır. Bu negatifliği engelleyebilmek için düşürücü-yükseltici dönüştürü-

cüye kuplajlı endüktans eklenerek sekonder polarizasyonu ayarlanmıştır ve çıkış gerilimi, giriş gerilimi 
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ile aynı polarizasyonda olması sağlanmıştır. Böylelikle giriş ve çıkış arasında galvanik izolasyon sağ-

lanmıştır. Düşürücü yükseltici dönüştürücünün bu özel haline literatürde geri dönüşlü (flyback) dönüş-

türücü denmektedir. 

DC-DC dönüştürücüler temelde bobin üzerinde depolanan enerjinin çıkışa aktarılması prensibine da-

yanmaktadır. Bobin üzerine düşen gerilim yüksek hızlarda tetiklenen anahtarlarla ayarlanarak yükün 

ihtiyacı olan enerji sağlanmış olur. Bu bağlamda aşağıda geri dönüşlü dönüştürücünün devre şeması 

paylaşılmıştır. 

 

Şekil 2. Geri dönüşlü dönüştürücünün devre şeması 

Şekil1’ de görüldüğü gibi geri dönüşlü dönüştürücü basit olarak iki anahtar bir bobin ve bir kapasite ile 

gerçekleştirilmektedir. Basit olarak bobinin enerji depolama prensibine dayanır. Mosfet iletimdeyken 

diyot ters polarlanır ve giriş gerilimine maruz kalan endüktansın akımı (1) eşitliğine göre artar. 

 

  IPRI= I1 + IPRI= I1 + 
(VIN−VDS(ON)) × tON

LP

                                                                                              (1) 

 

Burada I1 endüktans primerinden geçen akımın başlangıç değerini, VIN giriş gerilimini, VDS(ON) mosfetin 

iletim gerilim düşümünü, tON iletim süresini ve LP transformatörün primer endüktansını belirtmektedir. 

Endüktansın akımı arttıkça enerji depolamaya başlar. Bu aralıkta yükü çıkış kapasitesi beslemektedir. 

İkinci çalışma aralığı mosfetin kesime girmesiyle başlar bu aralıkta mosfet kesime girer, transformatör 

polarizasyon değiştirir diyotu iletime sokar ve bobinde biriken enerji yükü ve çıkış kapasitesini besler. 

Sekonder başlangıç akımı primer akımı ile dönüşüm oranının çarpımı kadardır. Endüktansın sekonder 

akımı aşağıdaki eşitliğe göre azalır. 

 

ISEC = 
IP× NP

NS

 - 
VO(+VD2)×tOFF×NP2

NS2×LP

                                                                                                       (2) 

 

Burada tOFF mosfetin kesim süresini VO çıkış gerilimini, ISEC sekonder akımını belirtir.  Dönüştürücü bu 

aralıkta yükü ve çıkış kapasitesini besler, bu aralıkta bobin akımının durumuna göre iki çalışma modu 

oluşmaktadır. Eğer bobin akımı bu aralık bitmeden sıfıra düşerse kesintili çalışma modu, aralık bitince 

akım hala sıfıra düşmemişse sürekli çalışma modu oluşur.  
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1.1) Kesintili Çalışma Modu 

Kesintili çalışma modu 3 ayrı çalışma aralığından oluşur bu çalışma aralıkları; mosfetin iletimde olduğu 

ve transformatörün primer akımının lineer olarak arttığı aralık, bu aralıkta transformatör enerji biriktirir. 

İkinci çalışma aralığı mosfetin kesime girmesi ile başlar, burada transformatörde biriktirilen enerji yüke 

aktarılır.  Üçüncü aralıkta ise transformatör sekonder akımı sıfıra düşer, bu aralıkta perimer ve sekonder 

akımları sıfırdır ve yükü çıkış kapasitesi beslemektedir. Akım sıfıra düştüğünde mosfet üzerinde giriş 

gerilimi kadar gerilim stresi oluşur. Aşağıda kesintili çalışma modunda primer ve sekonder akımı ile 

mosfet ve yardımıcı sargı üzerine düşen gerilimlerin dalga şekilleri verilmiştir. 

 

Şekil 3. Kesintili çalışma modunda; tetikleme sinyali, endüktans primer akımı, endüktans sekon-

der akımı ve anahtar gerilimi grafikleri 

1.2) Sürekli Çalışma Modu 

Sürekli çalışma modunda sekonder akımı sıfıra düşmez ve 3. Çalışma aralığı oluşmaz, sekonder akımı 

sıfıra düşmediği için mosfet kesimde olduğunda üzerinde giriş gerilimi ve çıkştan yansıyan gerilim oluş-

maktadır. Aşağıda sürekli çalışma modunda primer ve sekonder akımı ile mosfet ve yardımıcı sargı 

üzerine düşen gerilimlerin dalga şekilleri verilmiştir. 

 

Şekil 4. Sürekli çalışma modunda; tetikleme sinyali, endüktans primer akımı, endüktans sekon-

der akımı ve anahtar gerilimi grafikleri 

2.) Optokuplör Kullanılarak Çıkış Geriliminin Primere Aktarılması 

Optokuplör bir led ve bir foto transistörden oluşan devre elemanıdır. Foto transistörün karşısına konum-

landırılan ledin yaydığı ışık şiddeti ile orantılı olarak transistör akım geçirmektedir. İki malzeme ara-

sında elektriksel bir bağlantının olmaması yani galvanik izolasyonun sağlanması ile optokuplör izoleli 

dönüştürücülerde geri besleme elemanı olarak kullanılmıştır.  Aşağıda optokuplör ve referans gerilimi 

üreten bir entegre ile klasik bir geri besleme devre şeması verilmiştir.  
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Şekil 5. Optoküplör ve gerilim referansı entegresi devresi 

Yukarıda paylaşılan devre basitçe şöyle çalışmaktadır; dönüştürücü çıkışından alınan çıkış gerilim ör-

neğinin referans gerilim ile karşılaştırılmasıyla bir hata gerilimi üretilir. Bu hata gerilimi optokuplörün 

içindeki ledin anot ve katot uçlarına uygulanır. Böylelikle ledin ışık şiddetiyle orantılı olarak foto tran-

sistör akım geçirmeye başlar. Böylece sekonderden primere galvanik izolasyonlu şekilde bilgi aktarılmış 

olur. 

3.) Yardımcı Sargı Kullanılarak Çıkış Geriliminin Primere Aktarılması 

Trafo tasarımı yapılırken primer tarafta bulunan kontrol entegresinin besleme gerilimini sağlayabilmesi 

için yardımcı sargı eklenmektedir. Bu yardımcı sargı üzerine çalışma periyotlarına göre giriş ve çıkış 

gerilimleri yansımaktadır. Bu yansıma sayesinde çıkış gerilimi primer tarafta okunabilmektedir. 

 

Şekil 6. Kesintili çalışma modunda; tetikleme sinyali, endüktans primer akımı, endüktans sekon-

der akımı ve yardımcı sargı gerilimi grafikleri 

Devre grafiklerinde gözüktüğü gibi anahtarlama elemanı iletimdeyken yardımcı sargı üzerine yansıyan 

gerilim: 

VY = VIN × (NY/NP)                                                                                                                         (3) 

Olmakta. Burada görebileceğiniz üzere yardımcı sargı gerilimi, giriş geriliminin sargı oranı ile çarpılmış 

halidir. Buradan giriş gerilimi ile ilgili bilgi alınabilir. 

Anahtarlama elemanı kesim halindeyken yardımcı sargı gerilimi: 

VY = VO × (NY/NS)                                                                                                                        (4) 

Olmakta. Çıkış gerilimi sargı oranı ile orantılı şekilde yardımcı sargıya yansımaktadır. Bu şekilde opto-

kuplör, referans gerilim üreten entegre ve kompanzasyon için gerekli devre kullanımına gerek kalmadan 

çıkış gerilim örneği alınabilmektedir. 
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SONUÇ 

Geri dönüşlü dönüştürücüler düşük malzeme sayısı, düşük maliyet ve izoleli olması gibi avantajları ne-

deniyle çok farklı alanlarda en çok kullanılan DC-DC dönüştürücü olmuştur. Primer taraf regülasyonu 

ile dolaylı olarak çıkış gerilimi okunduğu için optokuplör kullanımına göre yüksek güçlerde regülasyon 

hatalarına ve kontrolde zorluklara neden olabilmektedir. Ancak bu yöntem sayesinde çıkarılan kompo-

nentler ile hem maliyet hem de boyut azaltılmıştır. Ayrıca optokuplörün düşük ömürlü olması ve sıcak-

lıktan çok fazla etkilenmesi durumunun önüne geçilmiştir. Bu çalışmada primer taraf regülasyonun ça-

lışma prensibi anlatılarak eleman sayısının nasıl azaltılacağı ve klasik yönteme göre avantaj ve deza-

vantajları açıklanmıştır. 
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THE EFFECT OF BAFFLE LOCATION ON SLOSHING IN THE RECTANGULAR TANK 
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Abstract: The sloshing creates a force dependent on pressure for all geometries that move with accele-

ration. Especially in tanks such as partially filled fuel and ballast in the ship, undesirable force and 

pressure occurs due to ship motion. In this study, the phenomenon of sloshing and sloshing reduction 

method has been investigated. Horizontal baffle has been used as the sloshing damping method. Hori-

zontal baffles were placed in different parts of the rectangular tank and their effects were examined. The 

study was carried out with CFD analysis using the volume of fluid (VOF) method. Numerical solution 

was validated with previous experimental study results obtained from the literature. Baffle effects were 

compared according to the pressure values obtained from certain points. The baffles are mounted at the 

sidewalls of tank with different points below and above of the free surface. In addition, the tank motion 

was assumed as a harmonic sway excitation at a single frequency value. As a result of the study, it has 

been observed that the baffles located in the regions close to the free surface reduce the sloshing effect. 

Especially, the baffle located at the free surface effectively reduces the pressure according to the unbaff-

led configuration. Consequently, these baffles play an important role in the damping of the waves for-

med on the free surface. 

Keywords: Sloshing, Baffle effect, Ship motion, CFD 

INTRODUCTION 

Sloshing is the motion of liquid in any container on its surface or on its entire surface. Sloshing occurs 

when a partially filled tank is disturbed by any external force, for example, sudden motion of a vehicle, 

liquid filled tanks of ships such as fuel and ballast tank under the effect of waves, aircraft fuel tanks 

during take-off and landing of aircraft. However, for emerging of sloshing, the container must have a 

free liquid surface. The type of tank motion, motion frequency and amplitude, liquid height, tank geo-

metry and fluid properties are the parameters that affect the amplitude and the magnitude of the sloshing. 

Sloshing can occur with different types in tanks. These sloshing types can be observed as free fluid 

surface motion, planar, non-planar, rotational, irregular, symmetrical, asymmetrical, semi-periodic and 

chaotic (Akyildiz and Ünal 2005). 

 A ship at sea moves in six degrees of motion. These motions are heave, sway, surge, roll, pitch and 

yaw. Ships are exposed to forces due to environmental and artificial influences. Tanks move in six deg-

rees of freedom under the force they are exposed to. These forces can cause the ship to move by the one 

or interaction of several of six freedom motions at the same time. These motions can be single-acting, 

sinusoidal, periodic, and random. The dynamic behaviour of the free fluid surface depends on these 

types of motion (Kaya et al. 2020).  

The motion of the liquid in the partially filled tank has an infinite number of natural frequencies. Large 

sloshing amplitudes are occurred when the frequency of the fluid motion in the tank is close to the 

natural frequency of the fluid in the tank. If both frequencies are close enough to each other, resonance 

will occur (Cruchaga et al. 2013). 
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While the ships are cruising, the tanks on the ship will not always be completely full, as in the fuel tanks. 

As a result of motion and force caused by external factors, sloshing will be observed in partially filled 

tanks. Sudden pressure increases and dynamic loads will occur on the tank walls during sloshing. These 

additional pressure and dynamic loads can damage the tank wall. In addition, the sloshing negatively 

affects the stability of the ship. Today, different methods have been used to prevent the sloshing effect. 

The most important and useful of these methods is the baffles method. (Erdogan 2018).  

AIM of STUDY 

In this study, the effect of baffle at different locations on the sloshing was analysed numerically by the 

computational fluid dynamics (CFD) method. Pressure and wavelength formed at free surface change 

in a rectangular tank were investigated. Thus, to minimize the motion of the fluid in the partially filled 

tank under a constant harmonic sway excitation, the location of the most suitable baffle has been tried 

to be determined. 

SCOPE 

As the scope of the study, a rectangular tank was considered, and the pressure differences created by the 

liquid in the tank on the walls of the tank under a sinusoidal acceleration were examined. In the study, 

baffles were positioned in five different regions and the same frequency and acceleration conditions 

were applied for each situation. In addition, the turbulence model in numerical study has been validated 

with experimental studies. Experimental and numerical study results are presented comparatively. 

METHOD 

CFD allows computer-based simulations of fluid movements, heat transfer and chemical reactions. This 

technique is very powerful and has a wide range of uses in industry. Compared to experimental analysis, 

it supplies significant advantages in terms of low cost and time. It could give high accuracy results, 

especially thanks to the computer solvers that have developed in recent years (H K Versteeg and W 

Malalasekera 2007). The motion of the flow in a partially filled rectangular tank was examined by CFD 

method and the model is shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Model geometry 

One of the most important points in numerical models is to determine the correct boundary conditions. 

Boundary conditions are important in the CFD method for the reliable solution. In the scope of the study, 

sloshing was modelled in a rectangular tank. The sloshing process is modelled as two-phase, air and 

h 
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water, in a partially filled tank. Modelling has been carried out with the VOF method. In addition, other 

boundary conditions used in the study are shown in Table 1. 

Table 1. Boundary conditions 

Boundary Conditions Units Value 

Turbulence model - Standard k-ε 

Wall  - Standard Wall Function 

Frequency Hz 4.58 

Excitation Amplitude mm 11 

Pressure Sensor Point 1 (P1) mm 50 

Pressure Sensor Point 2 (P2) mm 100 

h (baffle height) mm 25 

50 

90 

100 

125 

 

The model is managed by continuity and momentum equations. The continuity equation for any carte-

sian element taken over the computational domain is as follows equations (Chu et al. 2018). 

 

              
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0           (1) 

 

where, �̅�𝑖 indicates flow rate in any direction. The momentum equation, also known as the Navier-

Stokes’s equation in numerical analysis studies, is as follows. 

 

  
𝜕𝑢̅̅̅̅ 𝑖

𝜕𝑡
+ 

𝜕𝑢𝑖𝑢̅̅ ̅̅ ̅𝑗

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑔𝑖𝑗 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[

𝑒𝑓𝑓
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)] + 𝑓𝑖      (2) 

 

where i, j =1, 2, 3 represent the x, y and z directions, t is the time; u is the velocity; P is the pressure; ρ 

is the density of the water; g is the gravitational acceleration; 𝑖3  is the Kronecker delta; fi is the body 

force; and  
𝑒𝑓𝑓

 is the effective viscosity. The displacement of excitation equation (3) of the tank used 

in experimental and numerical studies is expressed as follows (Liu and Lin 2008). 
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𝑋 = 𝐴 sin(𝑤𝑡)                                                                                       (3) 

 

From this equation, respectively, the velocity (4) and acceleration (5) equations are expressed with the 

first and secondary derivatives of the displacement, as follows. 

 

         𝑉 = 𝐴𝑤 sin(𝑤𝑡)          (4) 

 

     𝑎 = 𝐴𝑤2sin(𝑤𝑡)                                                                                       (5) 

Where, A is the tank excitation amplitude, w is the motion frequency, and t is the time.  

In the study, the experimental pressure values were taken from the literature (Akyildiz and Ünal 2005) 

and compared with the results of the numerical study carried out under the same boundary conditions. 

The tank geometry that the experimental and numerical study performed is given in the Figure 2. Tank 

dimensions are 920x620x460 mm (LxHxW). Numerical study was carried out at 25% water filling rate 

of the tank. 

 

Figure 2. Experimental setup 

The numerical study has been carried out under sinusoidal wave and 2 rad/s frequency conditions at a 

slope angle of q=8°. In Figure 3, the pressure values at point 6, depending on time, were compared for 

the experimental and numerical study and the results were observed to be compatible with each other. 

 

Figure 3. Experimental and numerical pressure 
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FINDING 

In the study, sloshing with different baffle positions in the partially filled tank is simulated as numerical 

under harmonic sway excitation. Pressure values were obtained from P1 and P2 points at heights of 5 

and 10 cm respectively from the tank bottom. Pressure values have been obtained for solid baffles under 

constant tank surge excitation and amplitude. The baffles are positioned at 2.5, 5, 9, 10 and 12.5 cm 

from the tank bottom. Figure 4 shows the dimensionless pressure values for each baffle at point P1. 

 

 

Figure 4. Pressure value at p1 

According to the dimensionless pressure values taken from the P1 point, it was observed that the baffle 

having the least effect was placed at 2.5 cm. The most effective location is the baffles at 9 cm and 10 

cm, which are close to the free surface. In addition, it has been observed that baffles placed under the 

free surface cause a decrease in pressure values as they closer to the free surface. The reason for this 

situation is that it has been observed that the wavelength formed in the free surface region has been 

damped due to the baffles used. 

In Figure 5, dimensionless pressure values taken from P2 point where free surface is placed are displa-

yed. It has been observed that the pressure values occurring in the non-baffles state decreased conside-

rably with the use of baffles. Dimensionless pressure values taken from point P2 are smaller than pres-

sure values taken from point P1. The reason for this situation is the static pressure effect. 
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Figure 5. Pressure value at p2 

In addition, the changes in the free surface at the same time according to the un-baffled tank and three 

different baffle location configurations are presented in Table 2. According to the Table 2, it is observed 

that when the water is in motion, baffle prevents the fluid motion under the baffle. Therefore, the fluid 

cannot rise any further. The baffle configuration that prevents the most water movement is the baffles 

close to the free surface, which prevents the motion of fluid. The highest wave absorption was seen in 

the closed to the free surface region baffle configurations. it is observed that the baffles placed near the 

free surface cause a decrease in the maximum wave height. 
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Table 2. Sloshing motion at different times 

 No baffle h=50 mm h=90 mm h=100 mm 

t=0 

    

t=1.05 

    

t=1.45 

    

t=1.65 

    

 

CONCLUSION 

The phenomenon of sloshing in a rectangular tank was numerically investigated. Numerical study was 

carried out under constant tank harmonic acceleration conditions. In the study, the effect of five different 

baffle positions on the pressure caused by the sloshing at P1 and P2 points was investigated. The fol-

lowing results were obtained in the study. 

 The boundary conditions used in the numerical study have been verified with the experimental data 

obtained from the literature and it has been observed that the results are compatible with each other. 

 In the study, it was observed that the pressure values measured at P1 and P2 points decreased with 

the effect of baffles placed in different locations. 

 It has been determined that baffles positioned around free surface reduce the pressure values. 

 It has been observed that the maximum pressure value is in the unbaffled position, while the mini-

mum pressure value is in the baffle placed around the free surface. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

331 

 Horizontal baffle position is close to the free surface causes a decrease in hydrostatic force and 

maximum wave height. 
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SiO2 KATKISININ PET ŞİŞE MALZEMESİNİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Muhammed Cüneyt ARITÜRK1, Ali YARAŞ2, Bilal DEMİREL3 

1Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın / Türkiye 
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Öz: Bu bildiride SiO2 katkısının PET şişenin özellikleri üzerine etkisi derlenmiştir. Saf olan PET şişe 

malzemesinin bazı mekanik değerleri ölçülmüştür. PET şişe malzemesinin mekanik özelliklerini iyileş-

tirebilmek için SiO2 katkılı PET şişe üretilmiş ve elde edilen SiO2 katkılı PET şişenin özelliklerini gör-

mek için deneyler yapılmıştır. SiO2 katkı ilaveli PET şişe üretimi ile hedeflenen malzemenin mekanik 

değerlerini iyileştirmek, malzeme ömrünü arttırabilmek ve PET şişe endüstrisinde kullanılabilecek daha 

güçlü malzemeler üretebilmektir. Bu amaca binaen SiO2 katkısı çeşitli yüzdesel oranlarda(0,0125-0,025-

0,05-0,1) saf PET malzemeye uygulanarak deneyler yapılmıştır. SiO2 katkısının düşük oranlarda olan 

kullanımı sonucu PET şişe malzemesinde mekanik iyileşmeler gözlemlenmiş ve bu iyileşmelerin kulla-

nılan SiO2 katkısının oranına göre gösterdiği değişim analiz edilmiştir. Yapılan deneylerde saf PET şişe 

malzemesinin özellikleri belirlenirken bunun yanı sıra çeşitli oranlarda ilave edilen SiO2 katkı maddesi-

nin PET şişe malzemesi üzerindeki etkileri gözlemlerle aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pet, SiO2 , Mekanik Özellik 

GİRİŞ 

PET hafif bir malzeme olmasına karşın ağırlık başına dayanımı oldukça yüksektir. Bu sebepledir ki 

yıllarca kullanılan cam şişe yerine günümüzde PET daha çok tercih edilmektedir. Tercih edilmesinin bir 

sebebi de tabi ki cam gibi kırılgan olmayışındandır. 1970’li yıllardan itibaren popülerleşmeye başlayan 

PET malzemeler günümüze kadar kullanılagelmiştir. Bu durum PET malzemenin iyi bir performans 

gösterdiğini ve cam veya teneke gibi şişelere nispeten ucuz bir malzeme olmasının da bu durumu tetik-

lediği gözlemlenmektedir. Günden güne yaygınlaşan su ve meyve suyu markaları da doğal olarak PET 

şişelere yönelebilmektedir. Sadece bununla da sınırlı değil sıvı yağ, sirke, kolonya, sıvı sabun gibi çeşitli 

gıda ve temizlik malzemelerinde de PET şişe oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve bu kullanım 

günden güne artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı üretilecek ürüne en uygun PET şişenin seçilebilmesi 

adına mühendisler ve araştırmacılar çalışmaktadırlar. Bu bildiride de daha yüksek mekanik özelliklere 

ve dayanıma sahip ve daha uzun ömürlü bir PET şişe malzemesi üretebilmek adına SiO2 katkı malze-

mesinin PET malzemeye hangi oranlarda katılmasının bizlere ne gibi sonuçlar verebileceği değerlendi-

rildi. 

MALZEMELER 

1-)0,80 IV viskozite değerine sahip PET reçinesi 

2-)SiO2 katkı maddesi  

METOT 

SiO2 katkı maddesi saf PET içine çeşitli oranlarda ilave edilerek üretilen PET şişe malzemesinin meka-

nik özellikleri incelenmiştir; büzülme, basma ve çatlama dayanımına olan etkileri gibi bazı özellikleri 
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deney cihazları vasıtasıyla gözlemlenmiştir. Bu deneylerin yapılma şekli ve elde edilen sonuçlar tablolar 

halinde belirtilmiş ve tablolar grafikler halinde sunulmuştur. Elde edilen verilerden sonuçlar çıkartılarak 

yorumlanmış ve hangi orandaki katkı miktarlarının malzemeyi nasıl etkilediği gözlemler ile aktarılmış-

tır. 

BÜZÜLME DENEYİ YAPILIŞI 

1-)Büzülme deneyi yapılışında öncelikle farklı katkı oranından olan PET şişelerin kütleleri gram cinsin-

den ölçülmüş ve tabloya aktarılmıştır. 

2-)Kütleleri ölçülen PET şişeler soğuk su ile doldurularak hacimleri ml cinsinden belirlenmiştir. 

3-)Hacimleri belirlenen PET şişeler bu kez içlerine 95oC sıcak su doldurularak 3 dakika bekletilmiştir. 

4-)Oluşan büzülmenin belirlenebilmesi için büzülmüş numuneler içleri soğuk su doldurularak kütleleri 

ölçülmüştür. 

5-)Meydana gelen hacimsel azalma hesaplanmış ve ilk hacimle oranlanarak büzülme yüzdesi bulunmuş-

tur. 

6-)   (Azalan hacim / ilk hacim) X 100 = % büzülme  formülü ile büzülme yüzdesi hesaplanmıştır. 

BÜZÜLME DENEYİ SONUÇLARI 

Büzülme Öncesi Numune Hacmi Aşağıdaki Tablodadır 

KATKI ORANI DARA DARA+HACİM İLK HACİM 

SAF PET 9,3gr 164,2gr 154,9 ml 

%0,0125 SiO2 katkılı 9,6gr 161,7gr 152,1 ml 

%0,0250 SiO2 katkılı 9,4gr 161,5gr 152,1 ml 

%0,0500 SiO2 katkılı 9,2gr 162,0 gr 152,8 ml 

%0,1 SiO2 katkılı 9,4gr 162,1gr 152,7 ml 

 

İÇERİSİNDE 95oc SU İLE 3 DAKİKA BEKLEYEN PET MALZEMESİNDEKİ OLUŞAN BÜ-

ZÜLME GÖZLEMLENMİŞTİR 

KATKI ORANI DARA DARA+HACİM SON HACİM 

SAF PET 9,3gr 121,1gr 111,8 ml 

%0,0125 SiO2 katkılı 9,6gr 125,0gr 115,4 ml 

%0,0250 SiO2 katkılı 9,4gr 124,0gr 114,6 ml 

%0,0500 SiO2 katkılı 9,2gr 127,0gr 117,8 ml 

%0,1 SiO2 katkılı 9,4gr 124,1gr 114,7 ml 
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Azalan Hacim Miktarı Ve Yüzdesi Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir 

KATKI ORANI AZALAN HACİM BÜZÜLME YÜZDESİ(%) 

SAF PET 43,1 ml 27,82 

%0,0125 SiO2 katkılı 36,7 ml 24,12 

%0,0250 SiO2 katkılı 37,5 ml 24,65 

%0,0500 SiO2 katkılı  35,0 ml 22,90 

%0,1 SiO2 katkılı 38,1 ml 24,95 

 

 

Şekil 1. Büzülme deneyi sonucu oluşan hacimsel azalma miktarı ve yüzdesi 

Büzülme deneyi sonucu: Düşük orandaki SiO2 katkısının PET malzemenin büzülmesini azalttığı diğer 

bir ifade ile sıcaklık dayanımını arttırdığı gözlemlenmektedir. Bunun bir sebebi de saf PET malzemenin 

SiO2 katkısı ile viskozitesinin artmasından kaynaklanmaktadır. 

BÖLGESEL AĞIRLIK DAĞILIMI 

Deneyin yapılışı: Elde edilen saf PET şişeye ve çeşitli oranlarda SiO2 katkısı içeren PET şişelere yapılan 

kesme testi sonucu numunelerin bölgesel ağırlık dağılımı aşağıdaki şekildeki gibi ölçülmüştür. 

KATKI ORANI TABAN GÖVDE ÜST TOPLAM 

SAF PET 2,6 gr 1,0 gr 5,7 gr 9,3 gr 

%0,0125 katkılı 2,3 gr 1,3 gr  6,0 gr 9,6 gr 

%0,025   katkılı 2,2 gr  1,1 gr  6,1 gr 9,4 gr 

%0,05     katkılı 2,0 gr  1,5 gr  5,9 gr 9,4 gr 

%0,1       katkılı 2,0 gr  1,1 gr 6,2 gr  9,3 gr 
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Şekil 2. Bölgesel ağırlık dağılımı sonrası oluşan dağılım grafiği 

Sonuçların bu şekilde oluşma sebebi saf PET şişe malzemesinin üretim sırasında aşağıya doğru rahatça 

akabilmesi ve katkı maddesi olan SiO2 oranının artması ile ise bu malzeme akışın yavaşlaması diğer bir 

ifade ile viskozitesinin artması faktöründen kaynaklanmaktadır. Bu viskozite artışı nedeniyle numune-

lerin üst ile orta kısmı arasında bir gramaj fazlalığı oluşmakla beraber bu gramaj fazlalığı bazı numune-

lerde orta kısımda bazı numunelerde ise üst kısımda yoğunlaşmıştır. Bununla beraber alt kısma akan 

malzeme miktarı ise giderek düşmüştür. Bununda sebebi belirtildiği gibi katkı maddesinin artışı ile ilgili 

olması tahmin edilmektedir. SiO2 artışıyla taban kısmındaki azalmaya dikkat edecek olursak ilk durumda 

2,6 gramdan son durumda 2 grama kadar gerilemiştir bu durumu yüzdesel olarak hesaplarsak;  

Taban bölgesindeki azalma yüzdesi = (2,6 gr-2 gr) / (2,6 gr) X 100 =  %23,07 azalma  

Görüldüğü gibi %23,07 gibi ciddi sayılabilecek bir azalma gözlemlenmektedir. Bu durum katkılı numu-

nenin viskoziteyi arttırmış olması diğer bir deyişle akışkanlığı azaltmış olmasıyla açıklanabilir. 

BASMA DENEYİ SONUÇLARI 

Deneyin yapılışı: PET malzemeler basma cihazına konarak gövdedeki ilk burkulma anına kadar meka-

nik değer ölçümleri yapılıyor ve katkı oranına göre değişen değerler elde ediliyor. 

KATKI ORANI BASMA DAYANIMI GERİLME YÜZDE DARALMA 

SAF PET 84,9088 6,73995 1,67255 

%0,0125 KATKILI 177,344 14,0773 2,30390 

%0,025   KATKILI 189,972 15,0797 3,00784 

%0,05    KATKILI 149,608 11,8757 3,54118 

%0,1      KATKILI 129,890 10,3105 2,31365 
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Şekil 3. Basma deneyi sonrası oluşan değerlerin grafiği 

Bu sonuçlara göre SiO2 katkısı PET şişe malzemesinin basma dayanımını arttırmaktadır; ancak az mik-

tardaki katkı oranının PET şişenin basma dayanımını iyileştirmesi sonrası arttırılan katkı oranı ile bu 

iyileşmenin azaldığı görülmektedir. Yani % 0,0125 ve % 0,025 SiO2 Katkılı numuneler en iyi basma 

dayanımını vermiştir. Katkı oranının arttığı % 0,05 ve % 0,1 SiO2 Numunelerde ise bu iyileşmenin azal-

dığı gözlemlenmektedir. 

Sadece basma dayanımı değil aynı zamanda gerilme değeri de bu sonucu vermiştir % 0,025 SiO2 katkı-

sına kadar gerilme artarken % 0,05 ve % 0,1 SiO2 katkılı malzemelerde bu gerilme oranının düştüğü; 

ancak yine saf malzemeye oranla yüksek kaldığı görülmektedir. 

Bu sonuçlar ışığında düşük orandaki SiO2 katkısının basma dayanımını arttırıcı pozitif bir etki yaptığı 

gözlemlenmiştir. 

ÇATLAMA TESTİ SONUÇLARI 

Deneyin yapılışı: Yaklaşık 2 bar CO2 basıncı altındaki numuneler % 0.4 lük NaOH sulu çözeltisi ile 

hızlandırılmış çatlatma testine tabi tutulmuştur ve katkı oranı miktarına göre değişen çatlama süresi so-

nuçları gözlemlenmiştir sonuçlar aşağıdaki tablodaki gibidir. 

KATKI ORANI ÇATLAMA SÜRESİ(DK) 

SAF PET 1,5  

% 0,0125 SiO2 KATKILI NUMUNE 30  

% 0,025 SiO2 KATKILI NUMUNE 23 

% 0,05 SiO2 KATKILI NUMUNE 17 

% 0,1 SiO2 KATKILI NUMUNE 15 
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Şekil 4. PET şişelerin katkı oranlarına göre değişen çatlama süresi grafiği 

Sonuçlardan elde edilen veriler gösteriyor ki SiO2 katkısının düşük oranlarda katılması durumunda PET 

şişenin çatlamaya karşı dayanımının artmakta olduğu açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bununla 

beraber az olan SiO2 oranı belli bir seviyenin üzerine çıkartıldığı zaman ise artan oran ile çatlama daya-

nımının düştüğü görülmektedir; buna rağmen saf olan PET şişeye oranla daha iyi çatlama dayanımı 

verdiği gözlemlenmektedir. Yani sadece iyileşmede azalma olduğu görülüyor diyebiliriz. Bu sebepler-

den dolayı çatlama dayanımı iyi olan PET üretmek isteniyorsa düşük oranlı SiO2 katkısının etkili olabi-

leceğini söyleyebiliriz. 

PATLAMA TESTİ SONUÇLARI 

Deneyin yapılışı: Hazırlanan saf ve katkılı PET şişelerin katkı oranlarına göre yaklaşık olarak kaç bar 

basınca kadar dayanabildiğini gözlemlemek için PET şişe içerisinde giderek arttırılan basınç ile deneyler 

yapılmıştır. Bu deneyler sırasında PET şişenin patladığı basınç değeri PET şişenin dayanabileceği mak-

simum basıncı bizlere göstermektedir. 

KATKI ORANI BASINÇ DAYANIMI(BAR) 

SAF PET 2,8 

% 0,0125 SiO2 KATKILI NUMUNE 12,2 

% 0,025 SiO2 KATKILI NUMUNE 11,1 

% 0,05 SiO2 KATKILI NUMUNE 8 

% 0,1 SiO2 KATKILI NUMUNE 6,5 
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Şekil 5. PET şişelerin katkı oranlarına göre değişen basınç dayanıklılığı grafiği 

Yapılan deneyler sonucu elde edilen verilere göre düşük oranlı SiO2 katkısı yani % 0,0125 ve % 0,025 

SiO2 katkılı numuneler saf PET şişeye göre iyileştirme gösterdiği gözlemlendi. Artan miktardaki SiO2 

katkı oranının ise yani % 0,05 ve % 0,1 SiO2 içeren numunelerin sonuçlarının bu iyileşmeyi azalttığı 

gözlemlenmekte olsa bile saf numuneye göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu nedenle basınç 

dayanımı yüksek PET şişe ihtiyacı durumunda ideal olarak düşük oranlı SiO2 içeren PET şişeler öneri-

lebilir. 

Optik mikroskop görüntüleri 

 

Şekil 6. Saf PET 
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Şekil 7. %0,0125 SiO2 katkılı PET 

 

Şekil 8. %0,025 SiO2 katkılı PET 

 

Şekil 9. %0,05 SiO2 katkılı PET 
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Şekil 10. %0,1 SiO2 katkılı PET 

 

Şekil 11. % 0,0125 SiO2 katkılı PET görünümündeki kontrast farkı oluşumu 

MEKANİK ÖZELLİKLERİN SONUÇLARI 

Pet şişe malzemesinin içerisine çeşitli oranlarda ilave edilen SiO2 katkı maddesinin pet şişenin mekanik 

özelliklerini iyileştirdiği gözlemlendi. Bu sonuçlara göre % 0,0125 ve % 0,025 SiO2 gibi çok düşük olan 

katkı oranıyla malzemenin mekanik özellikleri katlamalı şekilde performans artışı gösterdi. Gözlemle-

rimize göre SiO2 katkı maddesinin pet şişe malzemesine düşük oranlarda tatbik edilmesi endüstriyel 

anlamda daha dayanıklı ve işlevsel pet şişelerin elde edilmesini sağlayabilecektir. Katkı maddesinin 

kullanılmadan önce nerede ve hangi amaçlarla kullanılacak pet şişe isteniyorsa bu amaca binaen katkı 

maddesi ve katkı oranı belirlenmelidir. Son olarak çok eski bir geçmişe sahip olmaması nedeniyle pet 

şişelerin özelliklerinin geliştirilebilecek pek çok yönü olduğu söylenebilir. 

OPTİK MİKROSKOP GÖRÜNTÜ ANALİZİ SONUÇLARI 

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere saf PET malzemenin görüntüsü olabildiğine net ve sade iken SiO2 

katkısı eklendikçe homojenliğin bozulduğu görüntüler ortaya çıkmaktadır. Özellikle % 0,1 SiO2 katkı 

miktarı katılan PET malzemedeki görüntüden anlaşılıyor ki belli bir seviyenin üzerindeki SiO2 katkısı 
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PET içeriğindeki homojenliği bozmaktadır. Aynı zamanda % 0,1’lik orana sahip numunede SiO2 katkı-

sının bölgesel yığılımları gözlemlenmektedir. Bu yığılmaların malzemeye bazı yönlerde olumsuz etkisi 

olabileceği düşünülmektedir. Aşırı sertlik gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için katkı oranı-

nın ve homojenliğin iyi ayarlanması gerekmektedir. 

SONUÇ 

SiO2 katkılı PET şişenin mekanik ve optik özelliklerinin incelendiği bildiride düşük SiO2 oranının PET 

şişe malzemesine mekanik açıdan büyük katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Mekanik açıdan geliştirilen 

özellikleriyle PET şişe endüstrisine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber SiO2 kat-

kısının artmasıyla iyileşmenin azalma durumu ise optik görüntülerden de tahmin edilebileceği gibi böl-

gesel yığılmalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Daha iyi bir netice alınmak isteniyorsa katkı mad-

desi, oranı ve homojenlik durumu iyi ayarlanmalıdır. Bu da tüm çalışmaların optimum şartlarda yapıl-

masıyla sağlanacaktır. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL PIPE DIAMETER AND PERFORMANCE ANALYSIS OF 

MARINE SCR SYSTEMS  

Kubilay BAYRAMOĞLU1, Güner ÖZMEN1 

1Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Izmir / Turkey 

Abstract: Various regulations have been introduced by International Maritime Organisation (IMO) to 

reduce NOX emissions of ships. There is a variety of emission reduction methods of these ships, which 

play an active role in the maritime industry. In this study, the design and NOX reduction performance of 

the SCR, which is a highly efficient after-treatment system in reducing NOX emissions, has been inves-

tigated. The investigation has been focused on the effect of the exhaust velocity and the Reynolds num-

ber change on the system performance for a marine diesel engine operating under two-stroke high-pres-

sure conditions. The velocity and the Reynolds number in the model change depending on the SCR 

system diameter. The study was carried out numerically with the Computational Fluid Dynamics (CFD) 

method. The CFD method has been implemented under the experimentally taken operating conditions. 

As a result of the study, the pressure drop of the system, diameter-dependent velocity change and NOX 

reduction performance of the SCR have been determined. It was observed that due to the increase in the 

SCR system diameter, the exhaust velocity and the pressure drop decreased. Thus, the NOX reduction 

performance can be improved. The study has provided important information on determining the opti-

mal SCR system diameter based on NOX reduction performance.   

Keywords: NOx Emissions, Marine Diesel Engine, HP-SCR, UWS 

INTRODUCTION 

NOx emissions are among the harmful gases formed because of combustion in diesel engines. NOX 

emissions from maritime transport are 10 million tons per year, accounting for about 15% of total NOX 

emissions. The regulation, known as MARPOL 73/8 by IMO, has entered into force to reduce NOX 

emissions of ships. The Annex 6 NOx emission limitation of the MARPOL 73/8 regulation first came 

into force in 1997. This regulation has been prepared to limit NOx and SOx emissions (Tian, 2016). The 

first regulation on NOX emissions was introduced with the Tier I in January 1, 2000. With the Tier I 

regulation, NOX emissions are limited to 17 g / kWh for heavy-speed marine diesel engines. Then, on 

January 1, 2011, the Tier II regulation came into force with 14.4 g / kWh NOX emission limitation. Tier 

I regulation is provided by fuel optimization, fuel emulsification, alternative fuel additions and desulfu-

rization of the fuel, while Tier II regulation is provided by two-stage turbochargers, alternative cycles, 

injection of the alternative fuels into the combustion chamber and engines operating in dual-fuel mode. 

However, the Tier III regulation, which entered into force on January 1, 2016 and is valid only in the 

ECA region, aims to reduce emissions of ships by 3.4 g / kWh. Tier III regulation, the last environmental 

regulation, aims to reduce NOX emissions by approximately 75% compared to Tier II. There are different 

approaches to meet the emission requirements. The first one is the use of diesel engines with LNG fuel, 

the second one is the use of Exhaust Gas Recirculation (EGR) system technology, and the third one is 

the use of the Selective Catalyst Reduction (SCR) system (Deng et al., 2021; Zhang et al., 2019; Deng 

et al., 2021; Zhang et al., 2019). Lack of sufficient fuel stations for LNG limits the use of this method 

for Tier III regulation. Likewise, in the use of EGR, since the amount of NOX reduction remains at 50%, 

it cannot be used in this method (Lu et al., 2020) SCR system is a highly efficient after-treatment system, 

capable of reducing NOX emissions by chemical reactions at the exhaust exit of diesel engines. SCR 
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system is based on spraying Urea-Water solution (UWS) into the exhaust gas mixture. The sprayed 

UWS solution (CO(NH2)2) turns into ammonia and isocyanic acid and isocyanic acid (HNCO) again 

into ammonia (NH3) and carbon dioxide (CO2) with the exhaust gas temperature. The ammonia and 

NOX components formed afterwards are transformed into water (H2O) and free nitrogen atoms (N2) in 

the catalyst. The evaporation, thermolysis and hydrolysis reactions that take place in the SCR system 

and the NO reduction reactions are given by following equations (Birkhold et al., 2006, 2007; Kim et 

al., 2004). 

 

 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(ç) → (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑘 𝑦𝑎𝑑𝑎 𝑠) + 𝑥𝐻2𝑂(𝑔)    (1) 

(𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑘 𝑦𝑎𝑑𝑎 𝑠) → 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻𝑁𝐶𝑂(𝑔)    (2)  

𝐻𝑁𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔)    (3) 

4𝑁𝐻3(𝑔) + 4𝑁𝑂 → 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂     (4) 

 

AIM of STUDY 

The study aims that exhaust velocity, Reynolds number variation were analysed numerically for differ-

ent Marine SCR system pipe diameters. The effect of exhaust velocity on NOx reduction performance 

in the SCR system has been investigated. In the parametric studies, the amount of NH3, HNCO and 

UWS solution was determined for different cross-sectional areas in the SCR system. In addition, SCR 

system pressure drop was also revealed depending on different exhaust velocities. Thus, in a SCR sys-

tem, optimum SCR system dimensions were determined according to maximum NOx reduction perfor-

mance.  

SCOPE 

The study examines the effect of system diameter on NOx reduction performance. Diameter-dependent 

exhaust flow characteristics and SCR system gas components were discussed separately. Two-stroke 

marine diesel engine was the subject of the research, and the data used in the system were provided from 

MAN energy solution company (MAN, 2017). Determining the most suitable exhaust flow conditions 

for high efficiency reduction of NOx emissions in ship diesel engines is the main subject of the study. 

METHOD 

The study was carried out numerically in three dimensions using the CFD method. CFD is a method that 

provides various advantages in terms of time and cost compared to experimental studies. In the study, it 

is ensured that chemical reactions, heat and mass transfer and system flow properties that occur in the 

SCR system are determined with the CFD method. In SCR numerical analysis, various physical models 

were defined. The SCR system modelled was designed for high pressure conditions for the ship diesel 

engine, whose features are given in Table 1. 
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Table 1. Diesel engine technical specifications 

Specification Unit Value 

Type - 2 Stroke-5G45ME 

Bore mm 450 

Stroke mm 2250 

Power (%100 

load) 

kW 5400 

 

The computational domain designed for the marine diesel engine whose specifications are given is 

demonstrated in Figure 1. The computational model has 1M elements. 

 

Figure 1. Computational model 
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The computational model has boundary conditions as velocity inlet, pressure outlet and wall. In addition, 

the catalyst structure has been defined as porous media. The numerical model was generated under the 

boundary conditions given in Table 2. The boundary conditions given were experimentally obtained by 

the diesel engine manufacturer for 85% load conditions. 

Table 2. Boundary conditions 

Boundary Condition Unit Condition and Value 

Geome-

try 

Inlet Mass flow  kg/s 10.4 

Temperature K 660 

Outlet - Pressure outlet 

Wall - Adiabatic wall 

Catalyst  pressure-jump coefficient 

(C2)  

1/m 1.12e7 

Permeability (
1

𝑎
) 1/m2 3.72 

İnjection Material UWS %40 urea-%60 water 

Mass flow l/h 90 

Velocity m/s 10.6 

Cone angle ° 70 

Mean diameter mm 0.022 

Spread parameter - 3.27 

The model consists of three main parts. The first is the inlet, outlet and wall conditions where the exhaust 

data are entered. Secondly, the catalyst is defined as porous media. Here, permeability and pressure-

jump coefficient are defined depending on the pressure drop. Finally, the injector and spraying proper-

ties, which are placed just in front of the mixing chamber, are given. The numerical model is solved as 

steady-state with the standard k-ε turbulence model. 

CFD method provides solutions according to governing equations such as continuity, momentum and 

energy (Tan et al., 2020). The continuity equation is given for Cartesian coordinates in the Equation 5. 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌𝑤

𝜕𝑧
= 0      (5) 

 

where ρ density, u, v and w represent the velocities in the x, y and z directions, respectively. The mo-

mentum equation, also known as Navier-Stokes, is expressed as Equation 6. 
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𝜕𝜌𝑢𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝑔𝑖 + 𝐹𝑖     (6) 

 

where p is the static pressure, 𝜏𝑖𝑗 is the stress tensor, 𝜌𝑔𝑖 is the gravitational volume force in the ith 

direction and 𝐹𝑖 is the source term that includes other relevant models, such as models of the porous 

media and custom source terms. The energy equation can be expressed as Equation 7. 

 

𝜕𝜌𝐸

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑖(𝜌𝐸+𝑝)

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕[𝑘𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
−∑ ℎ𝑗𝑗 𝐽𝑗+𝑢𝑗(𝜏𝑖𝑗)𝑒𝑓𝑓]+𝑆𝑘

𝜕𝑥𝑖
    (7) 

 

FINDINGS 

In the study, comparative analyses were made for five different SCR pipe diameters. Mixer chamber 

diameter (Dm) and catalyst diameter (Dk) for each condition were determined proportionally. For each 

diameter value, properties of exhaust gas such as density, velocity and Reynolds number at the SCR 

system inlet were determined and given in Table 3. For all analysis, exhaust gas viscosity was deter-

mined as 1.72E-05 kg/ms. 

Table 3. Exhaust gas properties 

Pipe diameter  

(D) 

Mixing zone diameter 

(Dm) 

Catalyst diameter 

(Dk) 

Velocity 

(m/s) 

Density  

(kg/m3) 

Reynolds 

number 

540 900 1540 87.484 0.519071646 1.43E+06 

620 1050 1770 66.32774 0.519355672 1.24E+06 

700 1190 2000 52 0.51968961 1.10E+06 

780 1320 2220 41.8 0.520688482 9.87E+05 

860 1460 2450 34.44 0.519856421 8.95E+05 

 

Exhaust gas, which comes out of the exhaust manifold without resistance is an important parameter in 

terms of engine performance in internal combustion engines. Figure 2 indicates the pressure drop oc-

curring in the SCR system. According to the figure, the pressure drop in the system decreases with the 

pipe diameter. Therefore, the maximum pressure drop occurred for the pipe diameter of 540 mm. 
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Figure 2. Pressure drop 

Figure 3 indicates the amount of NOx reduction in the SCR system. Increasing the pipe diameter accord-

ing to the shape also increases the NOx reduction amount. It has been observed that the flow velocity 

and Reynolds number increase for smaller pipe diameters. Therefore, the residence time of the fluid in 

the pipe is shorter. This situation negatively affects the reduction of NOx emissions with NH3 compo-

nents. As a consequence, the best NO reduction performance was realized under 860 mm diameter con-

ditions. 

 

Figure 3. NOX reduction performance 

In the modelled ship SCR system, the mixing chamber and catalyst diameters are larger than the normal 

pipe diameter. Therefore, the velocity values decreased where the cross-sectional area increased. Figure 

7 indicates the change in velocity for different diameter values. The regions where the x / L ratio is 0.6 

coincide with the catalyst region. Besides, due to the porous media model, laminar and almost the same 

velocity values were obtained in all pipe diameters. 
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Figure 4. Velocity distribution 

The NOx reduction rate occurring in the SCR system catalyst is given in Figure 5 and 6, depending on 

the different exhaust velocity and Reynolds numbers. This ratio is given as including the velocity and 

Reynolds number depending on the pipe diameters. NOx reduction performance increases with rising 

exhaust flow rate. While the highest NOx reduction ratio was obtained for 860 mm, the lowest ratio was 

obtained for the system for diameter of 540 mm. 

 

Figure 5. NOX reduction performance versus exhaust velocity 
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Figure 6. NOX reduction performance versus Reynolds number 

CONCLUSION 

In this study, exhaust flow properties and NOX reduction performance depending on different pipe di-

ameters were determined. Findings obtained from the results of the study can be listed as follows. 

 SCR system consisted of mixing chamber and catalyst sections, and pressure drop values were ob-

tained for each section. The results showed that the biggest pressure drop was obtained for 540 mm 

and the lowest pressure drop for 860 mm diameter values. 

 In the SCR system, velocity values were obtained throughout the system. 

 NO reduction performance values were obtained depending on the velocity and Reynolds number 

values. NOx reduction performance decreases due to increasing velocity. 

 The optimal diameter was determined as 780 mm for the system. 
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KENEVİR (Cannabis Sativa L.) BİTKİSİNDEN FARKLI MEKANİK ÖN İŞLEMLER 

KULLANILARAK NANOKRİSTALİN SELÜLOZ ELDESİ 

Ceren EMİR1, Furkan YAVUZ2, Cem ÖZEL3, Sevil YÜCEL4 

1-2-3-4Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bitkisel kaynaklı doğal ürünler endüstriyel uygulamalarda ve günlük yaşamda tercih edilmektedir. 

Bunların başında selüloz kaynaklı doğal ürünler gelmektedir. Selüloz doğadan kolaylıkla elde edilebil-

mesi, maliyetinin düşük olması, içeriğine eklendiği diğer malzemelere farklı özellikler kazandırması 

sebebiyle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde ve büyük ölçekte üretiminde kullanılmakta-

dır. Selülozun kimyasal yapısındaki fonksiyonel gruplarla ve modifikasyonları ile yenilikçi ve ideal 

özelliklere sahip malzemeler üretilebilmektedir. Selülozun nano boyutlu kristal formu (NCC) eklendiği 

malzemelere yüksek mukavemet ve elektromanyetik tepki gibi birçok farklı özellikler kazandırır. NCC 

ayrıca ince film malzemelerin yüzey morfolojisini etkileyerek, malzemelerin ışık ve su buharı geçirgen-

liğini, mukavemet, esneklik ve optik özelliklerini değiştirdiği bilinmektedir. NCC yeni, toksik olmama 

ve geri dönüştürülebilir olması sebebiyle günümüzde biyomalzeme, ilaç, gıda, kimya ve hatta uzay tek-

nolojilerinde kullanılmaktadır.Bu çalışmada NCC kaynağı olarak yüksek selüloz oranı, kolay yetiştiri-

lebilmesi sebebiyle kenevir bitkisi kullanılmıştır. Elde edilen nanokristalin selüloz numunelerin analiz-

leri FT-IR, XRD ve SEM ile karakterize edilmiştir. Kenevirden elde edilen NCC’lerin FT-IR sonuçla-

rına göre başarılı şekilde nanoselüloz elde edilmiştir. XRD sonuçlarına göre yüksek seviyede saflık ve 

kristaliteye sahip bir selüloz elde edildiği gözlemlenmiştir. SEM sonuçları, elde edilen liflerin yüzeyle-

rinin daha pürüzsüz hale geldiğini ve asit uygulamasında sonra liflerin boyutlarında küçülme geldiği 

gözlemlenmiştir. Tüm bu sonuçlar NCC’lerin başarılı bir şekilde sentezlendiği göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Selüloz, Nanokristal Selüloz, Kenevir, Polimer, Malzeme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Bitkilerin en önemli kısımlarından biri olan selüloz, çelik kadar yüksek mukavemete sahip olması ve 

pek çok farklı özellikleri sebebiyle endüstriyel anlamda ilgi çekmektedir. Selüloz (C6H10O5)n, üç bin ya 

da daha fazla glikozun birleşmesi ile oluşan ve bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan, 

kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrattır ve dünyadaki en bol 

bulanan organik polimerdir (Fortunati vd., 2012; Klemm vd., 2005). Selüloz bitkilerin sertlik ve muka-

vemet kazanmasına sağlar. Selüloz ve modifiyeli türleri sanayide seramik yapımında, üstün film yapıcı 

özelliği sayesinde boya üretiminde ve ekonomik olması ile tercihen edilmektedir (Fortunati vd., 2012). 

Günümüzde en genel kabul görmüş yaklaşıma göre, selüloz yapısında, mikrofibrillerin bir düzen içeri-

sinde ve yoğun hidrojen bağları ile demetler şeklinde bulunduğu kristalin bölge ile daha gevşek bir 

düzen içerisinde yer alan amorf bölge olmak üzere iki farklı kısımdan oluştuğu bilinmektedir. Kristal ve 

amorf bölgelerin oranı kaynağına göre değişmekle birlikte genel olarak selüloz; % 60-70 kristal, % 40-

30 amorf bölgeden oluşmaktadır (Luzi vd., 2014).  

Selüloz kenevir, odun, keten, bambu, pamuk ve diğer bitkisel materyallerin hücre çeperinin temel mad-

desini oluşturmakta olup, odunun hücre çeperinin %40 ila %60'ını kapsar. Selülozla beraber selüloz 

asetat, selüloz nitrat gibi türevleri de suni ipek, barut, plastik, fotoğraf filmi, selülozik vernik gibi ma-

teryallerin üretiminde kullanılmaktadır. Moleküler olarak lineer bir polimer olup zincir şeklinde mole-

küllerden oluşmaktadır. Yapı taşını glikoz anhidrit birimleri oluşturmaktadır. Bu birimler birbiri ile β-
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1,4 glukozidik bağlarıyla bağlanmıştır. Asidik hidroliz sonucu reaksiyon ürünü olarak sadece glukoz, 

ara ürün olarak da sellobioz, sellotrioz vb. oluşmaktadır (Abraham vd., 2016) 

Cannabis Sativa L. (Kenevir) tohumları yumurta şeklinde, sert yapıda ve yeşilimtırak renktedir. Tohum-

ların bin dane ağırlıkları 12-30 gr. arasında değişir. Kenevir tohumda %30-32 yağ, %22-23 protein ve 

%21 oranında karbonhidrat bulunmaktadır (Frassinetti vd., 2018). Kenevirin kendisi ise %74 selüloz, 

%18 hemiselüloz, %4 lignin ve %1 oranında pektin içermektedir. (González-García vd., 2010) Ayrıca 

kenevir pamuğa kıyasla daha güçlüdür. Kenevirin büyümesi ve üretim yapılması için daha az toksik 

kimyasallar kullanılmaktadır. Son yıllarda, kenevirin diğer kumaşlarla, özellikle de organik pamukla 

karıştırılması popüler bir uygulama haline gelmiştir. Kenevir de kolay bir şekilde keten ile harmanlana-

bilir. Kenevir tekstilleri ve giysileri, şapkalar, gömlekler, pantolonlar ve kazaklar gibi gündelik kıyafet-

lerde, ayrıca kenevir istisnai uygulamaları için özel olarak seçilmiş tasarımcı giysilerinde bulunur 

(Demirhan, 1978).  

AMAÇ 

Bu çalışmada Kastamonu Taşköprü’den sağlanan ve farklı mekanik adımlarla küçültülmüş Cannabis 

Sativa L. yani kenevir liflerinden nanokristalin selüloz elde edilmesi amaçlanmıştır. Farklı mekanik ön 

işlemler kullanılarak, bu işlemlerin NCC’lerin eldesine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

NCC eldesinde üç temel basamaktan oluşan bir proses oluşturulmuştur. Bu kapsamda boyutu mekanik 

ön işlemlerle küçültülmüş taraklanmış kenevirlerden kimyasal ön işlem, enzimatik ön işlem ve asit uy-

gulamaları ile NCC elde edilmiştir. Hazırlanan NCC’lerin karakterizasyonları Fourier dönüşümlü kızı-

lötesi (FT-IR), X-Işını Kırınım (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Materyaller  

Deneyde Kastamonu Taşköprü’den sağlanan taraklanmış Cannabis Sativa L. cinsi kenevir (şekil 1) kul-

lanılmıştır. Deneylerde kullanılan kimyasallar sırasıyla; Toluen (Merck, Almanya), Etanol (Merck, Al-

manya), Sodyum Klorit (Tekkim, Türkiye), Asetik asit (Merck, Almanya), Sodyum Bisülfat (Merck, 

Almanya), Sodyum Hidroksit (Merck, Almanya) ve Sülfirik asit (Merck, Almanya)’den oluşmaktadır. 

Pektinaz enzimi Novozyme (Novonzyme A/S, Bagsvaerd,Danimarka) tarafından sağlanmıştır. Kullanı-

lan tüm reaktifler analitik dereceye sahip ve daha fazla saflaştırılmadan kullanılmıştır. Millipore Milli-

Q Gradient sistemi (Merck Millipore, Burlington, MA, ABD) ile deiyonize su tüm deneylerde kullanıl-

mıştır. 

 

Şekil 1. Taraklanmış kenevirin görüntüsü 
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METOT 

Kenevirden NCC eldesi için ilk olarak taraklanmış kenevir lifleri farklı yöntemlerle mekanik ön parça-

lama yapılarak, liflerin boyutu kısaltılmış ve küçültülmüştür (Tablo 1). Birkaç kez distile su ile yıkan-

mıştır. Daha sonra, 24 saat 80°C'de etüvde kurutulmuştur. Mekanik ön işlemlerde sırasıyla; makasla 

lifleri kısaltma, blender ve bilyeli değirmen öğütücü yardımıyla lifleri küçük parçalara ayırma işlemleri 

yapılmıştır (Tablo 1). Ardından kimyasal ön işlem, takiben enzimatik ön işlem ve son olarak da asit 

işlemi ile birlikte istenmeyen selülozik yan ürünler uzaklaştırılıp NCC eldesi için çalışılmıştır (Fortunati 

vd., 2014). 

Tablo 1. Taraklanmış liflere uygulanan mekanik ön işlemler 

Numune adı Küçültme yöntemleri 

F1 Makas ile 1-3 mm parçalara ayırma 

F2  Makas işleminden sonra blender ile küçültme 

F3 Makas işleminde sonra sırasıyla blender ve bilyalı değirmen öğütücü ile 

küçültme 

 

Kimyasal Ön İşlem (P1) 

Boyutu kısaltılmış ve küçültülmüş lifler, 30 dakika boyunca toluen/etanol (2:1, h/h) kaynatılmış ve tek-

rar yıkanarak liflerdeki mumsu yapı (vaks) uzaklaştırılmıştır. Selüloz ekstraksiyonu  için %0,7 (a/h) 

Sodyum Klorit eklenip 2 saat kaynatılmış ve çözelti  ağartma için asetik asit vasıtasıyla yaklaşık pH'ı 

4'e düşürülmüştür. %5’lik (a/h) sodyum bisülfat çözeltisi muamelesi ile ligninin kademeli olarak uzak-

laştırılmış, holoselüloz (a-selüloz + hemiselüloz) elde edilmiştir. Ardından, holoselüloz %17,5’lik (a/h) 

NaOH çözeltisi ile muamele edildikten sonra distile su ile 3 kez yıkanmıştır. Elde edilen malzeme, va-

kumlu bir etüvde 60 ° C'de kurutulmuştur.  

Enzimatik Ön İşlem (P2) 

Kurumuş lifler yıkandıktan sonra 2 saat 150 °C’de manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Daha sonra, 

problu ultrasonik içerisinde 2 saat 80°C’de  sonikasyon işlemi yapılmıştır. Kenevir lifleri %2’lik (a/h) 

NaOH çözeltisi içerisinde 1,5 saat boyunca 98°C’de muamele edilmiştir. Alkali işleminden sonra lifler 

3 kez distile su ile yıkanmıştır ve 60°C’de 24 saat kurutulmuştur. Ardından, liflerden pektinin uzaklaş-

tırılması için kenevir:pektinaz:distile su (5/0,8/100, a/h/h) oranında pektinaz enzimi ile 3,5-4,0 pH’da 

37 °C’de 24 saat muamele edilmiştir. Yapıdan hemiselülozu uzaklaştırmak lifler 30 dakika 45 °C’de 

sülfirik asit ile muamele edilmiş ve distile su ile bolca yıkanmıştır. Konsantre selüloz kristal eldesi için 

5000 rpm’de 20 dakika santifrüj edilmiştir. Diyaliz membranda pH 7,0 elde edilinceye kadar çözelti 

distile su ile değiştirilmiştir.  

Asit Uygulaması (P3) 

Yapıdan hemiselülozu uzaklaştırmak ve nanokristal selüloz (NCC) eldesi için, lifler 30 dakika 45 °C’de 

%64’lük sülfirik asit ile muamele edilmiş ve distile su ile seri yıkamalar yapılmıştır. Konsantre selüloz 

kristal eldesi için solüsyon 5000 rpm’de 20 dakika santifrüj  edilmiştir. Ardından 5 gün boyunca NCC 
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solüsyonun pH 7,0 elde edilinceye kadar diyaliz membran uygulaması yapılmıştır. Selüloz kristalleri 

oluşturmak için solüsyon soğuk su banyosunda sonike edilmiştir.  

Karakterizasyonu İşlemleri 

Kenevirden elde edilen selüloz örneklerinin morfolojik özellikleri kimyasal ön işlem (P1), enzimatik ön 

işlem (P2) ve asit hidrolizi (P3) aşamaları sonrasında taramalı elektron mikroskobu (SEM, EVO® LS 

10, Carl Zeiss, Almanya) kullanılarak incelenmiştir. Örneklerin fonksiyonel grupları, 4000 cm-1 ve 650 

cm-1 dalga sayısı aralığında zayıflatılmış toplam yansıma-Fourier dönüşümlü kızılötesi (ATR-FTIR, 

IR Prestige-21, Shimadzu, Tokyo, Japonya) spektroskopisi ile incelenmiştir. X-ışınları kırınımı (XRD, 

X'Pert Pro, PANalytical, Hollanda) cihazı ile örneklerin kristal yapısı belirlenmiştir. 

BULGULAR 

FT-IR Analizleri 

Kenevirin yapısından elde edilen NCC sırasıyla kimyasal, enzimatik ön işlem ve asit işlemi uygulanıp, 

yapıdaki diğer organik ve inorganik malzemeler uzaklaştırarak elde edilmiştir. Şekil 2a’da farklı yön-

temlerle küçültülmüş kenevirden elde edilen NCC’nin FT-IR analizi sonuçları bulunmaktadır. 

Şekil 2a’da F1 örneği için P1, P2 ve P3 işlemlerindeki FT-IR spektrumları gösterilmiştir. 898 cm-1 dalga 

sayısında glikozit bağını gösteren C-O-C fonksiyonel grubuna ait şiddetli absorpsiyon piki gözlenmiştir. 

Bu dalga sayısındaki P1’in absorpsiyon pikinin, P2 ve P3’e ait bu dalga sayısındaki piklerden daha 

büyük olduğu görülmektedir. Yapılan enzimatik ve kimyasal ön işlem adımlarının istenmeyen madde-

leri uzaklaştırıldığı ve selüloz yapısının daha belirgin ortaya çıktığı görülmektedir. Ek olarak, 1370 ve 

1300 cm-1 ‘deki piklerin C-H fonksiyonel gruplarından kaynaklı bir titreşime ait olduğu gözlemlenmiş-

tir. 1500 cm-1 dalga sayısındaki pikin P3 işleminde, P1 ve P2’den daha şiddetli bir pik gözlenmiştir. Bu 

durum asit işleminin lignini giderdiğini göstermektedir. 1747 cm-1 dalga sayısında bulunan hemiselüloza 

ait pikin P2 ve P3’te işlemlerinde azaldığı gözlenmiştir. P1 aşamasında hemiselülozun yapıdan uzaklaş-

madığı gözlemlemiştir. 
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Şekil 2. (a) F1 örneği için P1, P2 ve P3, (b) F2 örneği için P1, P2 ve P3, (c) F3 örneği için P1, P2 

ve P3 d) F1, F2 ve F3 örneklerinin P3 adımlarına ait FT-IR spektrumları 

Şekil 2b’de F2 örneği için P1, P2, P3 işlemlerindeki FT-IR spektrumları gösterilmiştir. Selüloz yapısına 

işaret eden 894 cm-1 dalga sayısında pikin şiddeti P1 örneğinde diğer işlemlere göre daha az gözlemlen-

miştir. FT-IR analizinde, alkali ve ağartma işlemleri sayesinde hemiselüloz ve ligninin büyük bölümü-

nün liflerden atıldığını, sırasıyla C = O ve C-O'yu temsil eden 1716 ve 1207 cm-1'deki piklerin şiddetinin 

azaldığı gözlemlenmiştir.  

1370 cm-1 dalga sayısında bulunan pik C-OH bağlarının germesini göstermektedir. Aromatik halkaların 

lignin içindeki C = C gerilmesini yansıtan 1600 cm-1'de buluna pikin şiddetinin artması, hemiselüloz, 

lignin ve vaks maddelerinin kısmi eliminasyonunun meydana geldiğini belirtir.  P1 örneğinde bu pik 

gözlenmezken P2 ve P3 örneklerinde görülmektedir. 916 cm-1 dalga sayısında bulunan pik, selülozdaki 

yapısında bulunan β-glukozidik bağlantıların karakteristiği bağı olan glukozidik C1-H deformasyonunu 

temsil eder. 1506 cm-1 dalga sayısında bulunan pik lignindeki C=C bağlarını temsil etmektedir. P3 ör-

neğinde lignin varlığının azaldığı gözlemlenmiştir.  

F3 örneği FT-IR spektrumları Şekil 2c’de gösterilmektedir. F3 örneği bilyalı değirmen makinesi (PM 

400 MA, Retsch GmbH, Haan, Almanya) kullanılarak kenevirin yüzey alanı genişletilmiştir. 875 cm-1 

dalga sayısında bulunan ve glikozidik bağa işaret eden pik P1 ve P2 örneklerinde gözlenmezken asit 

uygulamasına sahip olan P3 örneğinde şiddetli bir pik gözlemlenmiştir. 1107 cm-1 dalga sayısında bu-



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

356 

lunan pik C-O bağlarının varlığına işaret etmektedir. P3 örneği için oldukça yoğun C-O varlığı gözlem-

lenmiştir. 1160 cm-1 dalga sayısında selüloz varlığına belirten pik P1 ve P2’ye göre oldukça şiddetli bir 

pik olarak gözlenmiştir.  

SEM Analizleri 

F2 numunesi için P1, P2, P3 işlemlerinin SEM görüntüleri Şekil 3-5’de gösterilmiştir. Şekil 3a’da  gö-

rülen yıpranmalar P1 adımında gerçekleşen vaks ve lignin giderme işlemlerinin yeterli olmadığını gös-

termektedir. Ön işlemlerde uygulanan çözeltilerin/asitlerin derişimlerinin arttırılması ile yapıdaki vaksın 

ve lignin parçalanarak uzaklaştırıldığı Şekil 3b'de görülmektedir. Şekil 4a'da P2 ön işleminde ise daya-

nıklı selüloz liflerinin daha çok yıprandığı, pektinaz enzimi sayesinde pektinin kısmen giderildiği gö-

rülmektedir. Selüloz fiber yüzeyinde bulunan pektinler sonikasyon işlemi yardımı ile uzaklaşmış, amorf 

yapının yerini kristalin yapıların almaya başladığı görülmüştür (Şekil 4c). P3 aşamasından sonra fiber-

lerin üzerindeki hemiselüloz büyük oranda giderildiği görülmüştür (Şekil 5c). Bu görüntüler sonucunda 

Sülfürik asit ve sonikasyon işleminin lignin ve hemiselülozü yapıdan uzaklaştırmakta başarılı olduğu 

görülmüştür. Ayrıca asit işlemimim fiberlerin çapında küçülmeye yol açmıştır. 

 

Şekil 3. P1 ön işlemi görmüş örneğin artan büyütmede oranlardaki (a) 1000x, (b) 20.000x ve (c) 

50.000x SEM görüntüleri 

 

Şekil 4. P2 ön işlemi görmüş örneğin artan büyütmede oranlardaki (a) 1000x, (b) 20.000x ve (c) 

50.000x SEM görüntüleri 

 

Şekil 5. P3 işlemi görmüş örneğin artan büyütmede oranlardaki (a) 1000x, (b) 20.000x ve (c) 

50.000x SEM görüntüleri 
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XRD Analizleri 

Kenevirden elde edilen nanoselülozun kristal yapısını belirlemek amacıyla XRD ile karakterizasyonu 

yapılmıştır. Şekil 6’de numunelerin XRD analiz sonuçları gösterilmektedir. Doğada, selüloz hem kristal 

hem de amorf bölgelerden oluşur. Oysa hemiselüloz ve lignin amorftur. Şekil 6’de verilen XRD analiz 

sonuçlarını literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında, kenevirden ekstrakte edilen selülozun 

3 ana piki bulunmaktadır. 2Ɵ = 16,4°, 22,4° ve 34,7° noktalarında gözlemlenen pikler tip 1 selüloza ait 

olan karakteristik kristal piklerdir. Sırasıyla, bu pikler (110), (200) ve (004) Miller indeksleri ile ilişki-

lidir (Battegazzore vd., 2014). Sonuç olarak, elde edilen selülozun literatürdeki çalışmalara dayanarak 

tip 1 kristal yapıya sahip selüloz olduğu aydınlatılmıştır. 

 

Şekil 6.  F2 numunesinin (a) P1, (b) P2 ve (c) P3 işlemleri için XRD sonuçları 

P1 işleminden sonra 22,4°  noktasında 506 pik yüksekliği değerinde bölgesel olarak %100 kristallik elde 

edildiği gözlemlenmiştir. Bu bölgede amorf yapının bulunmadığı tam kristalinitenin varlığı saptanmış-

tır. Ayrıca 34,7° noktasında %8’lik bir kristallik gözlemlenmiştir. Kristal oluşumunun sebepleri P1 aşa-

masındaki lignin ve vaks gibi amorf yapıların kenevirden uzaklaştırılma işlemleridir. P2 işleminden 

sonra 16,4° noktasında %14,3’lük kısmi kristallik gözlemlenmiştir (Şekil 6b). 22,4° noktasında ise 

%100 kristal yapıya ulaşıldığı gözlenmiştir. P1 aşamasında sırasıyla 16,4° ve 34°’teki %14,13 ve 

%8,47’lük kristalinite değerleri P2 aşamasında %22,1 ve %12,60 değerlerine yükselmiştir. P2 aşama-

sındaki sonikasyon ve pektin uzaklaştırma işlemleriyle beraber amorf yapının kısmen giderilmesi bu 

durumu açıklamıştır. P3 aşamasında ise 23° noktasında görülen pikin şiddetinin P1 ve P2’ye kıyasla 2 

kat fazla olduğu gözlemlenmiştir. Buz banyosunda yapılan sonikasyon işlemi neticesinde NCC kristal-

liğinin arttığı görülmektedir.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

358 

SONUÇ 

Türkiye Kastamonu ili Taşköprü’de yetiştirilen Cannabis Sativa L. cinsi kenevir bitkisinden NCC'nin 

eldesi için, taraklanmış liflere mekanik ön işlemlerle boyutları küçültüldükten sonra, üç aşamalı kimya-

sal ön işlem, enzimatik ön işlem ve asit uygulamaları işlemleri başarı şekilde gerçekleştirilmiştir. XRD 

ve FT-IR sonuçları NCC’lerin bölgesel olarak iyi seviyede saflık ve yüksek kristallik gösterdiğini ortaya 

koymuştur. SEM görüntüleri ile de liflerin yüzey morfolojilerinde meydana gelen değişiklikler ortaya 

konulmuştur. Bulgular, ülkemizde yetiştirilen kenevir bitkisinden elde edilen NCC’lerin endüstride öze-

likle yüksek performanslı bir takviye malzemesi olarak kullanılmasını değerli kılacaktır. 
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KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ NESİL BİYOMALZEMELERİN ÜRETİM 

TEKNİKLERİ  

Cem ÖZEL1, Pelda KIZIL2, Ceren EMİR3, Sevil YÜCEL4 

1-2-3-4 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Kemik dokusu, kısmi hasarlı bölgede destek materyal kullanmadan rejenere olabilme kabiliyetine 

sahiptir ancak hasarlı bölge büyük ve kritik boyutta olduğunda normal fizyolojik süreçlerle rejeneras-

yonun desteklenmesi için bölgedeki dokuların ihtiyacına uygun bir niş sağlanması gerekmektedir. Bu 

ihtiyaca yönelik, kemik hasarlarındaki rejenerasyon sürecini başlatan, hızlandıran ve hasta yaşam kali-

tesini arttıran, hasarlı dokuların mimik edildiği “doku iskeleleri” adı verilen biyomalzemeler, biyomü-

hendisler ve doku mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanmaktadır. Kemik doku iskelelerinin amacı 

kemik hücreleri ile hücrelerin büyüme ve farklılaşma faktörlerini içeren biyolojik molekülleri bir arada 

sağlayabileceği hücrelerin rejenerasyon sürecindeki doğal nişini taklit edebilen üç boyutlu biyomalze-

melerdir. Biyomimik bir çevre sağlayan bu yapılara somatik veya kök hücreler de eklenebilmekte, böy-

lelikle kemik dokusu oluşumu başlatılabilmektedir. Aynı zamanda biyoaktif camlar, hidrojeller gibi bi-

yolojik aktif organik/inorganik moleküller de doku iskelelerine eklenerek, kök hücrelerin de farklılaş-

masını uyarabilmektedir. Kemik dokusunun doğal ortamına mükemmel bir şekilde uyan ve klinik kul-

lanım ve maliyet açısından uygun bir kemik doku iskeleleri üretmek için çeşitli üretim ve malzeme 

stratejileri geliştirilmiştir. Kemik doku iskeleleri için bu biyomalzemelerin ve iskele üretim teknikleri 

çeşitliliği kemik yenilenmesinde daha ulaşılabilir ilerleme sağlayacaktır. Bir kemik doku iskelenin baş-

lıca yapısal gereksinimleri; yüksek gözeneklilik, yüksek mekanik özellikler, yüzey topografyası ve ya-

pıya özgü özelleştirilmiş bir şekle sahip olmasıdır. Tüm bu özellikleri karşılamak için farklı üretim yön-

temleri geliştirilmektedir. Doku iskeleleri çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, gaz köpürtme, ısıl et-

kiyle faz ayrımı (TIPS), emülsiyon dondurarak kurutma, elektrospinning, mikroküre sinterleme, katı 

serbest form (SFF) ve 3B biyobaskılama gibi çeşitli üretim teknikleriyle kemik dokusu onarımında kul-

lanmak üzere doku iskelesi üretimleri gerçekleştirilmektedir. Tüm bu yöntemlerin amacı kemik doku-

sunun orijinal yapısına rejenere olabilmesi için gereken ideal nihai bütün özellikleri kendi bünyesinde 

sağlamasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kemik Doku Mühendisliği, Kemik Doku İskelesi, Biyomalzeme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kemik, insan vücudunda önemli rolleri olan, vaskülarize, işlevselleştirilmiş bir tür bağ dokusu olan sert 

bir organdır. Tekdüze katı bir parçadan oluşmamış, biyomineral matris içinde bulunan canlı hücrelerden 

oluşmaktadır. Bu matrisin canlı kemik hücreleri etrafında sertleşmesi kemik dokusunu oluşturur 

(Behzadi vd., 2017).   

Kanser, travma, dejeneratif hastalıklarda ve enfeksiyonlardan kaynaklanan inflamasyonlarda kemik do-

kularında meydana gelen hasar ve kayıplar artmaktadır. Kemik dokusu hasarlarını yenilemek için birçok 

yöntem kullanılmaktadır. Kemik dokusu mühendisliği, kemik kusurlarını tedavi etmek için biyomalze-

meleri, hücreleri ve biyolojik molekülleri birleştirerek potansiyel çözümler sunmaktadır (Behzadi vd., 

2017). 
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Kemik doku mühendisliği, doku iskelesi olarak bilinen geçici matrisler kullanarak kemik rejenerasyonu 

sağlamak için kemik biyolojisi ve mühendislik ilkelerini temel almaktadır. Polimerler ve biyoaktif cam-

lardan oluşan iskeleler, son zamanlarda kemik, kıkırdak, sinir, deri, karaciğer ve kas dokuları dahil ol-

mak üzere farklı dokuların yenilenmesi için dikkate değer stratejiler oluşturmaktadır. Doku iskeleleri, 

yeni kemiğin oluşumu ve iyileştirilmesi için cesaret verici ve destekleyici yapılar olarak kullanılan bi-

yomalzemelerdir (Amini vd., 2012; Karakuzu-Ikizler vd., 2020; Karakuzu vd., 2016; Mistry & Mikos, 

2005; Yücel vd., 2015).  

YENİ NESİL KEMİK DOKU İSKELELERİNİN ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Kemik doku iskeleleri, ideal kemik iyileşme sonuçları sağlamak için üç farklı seviyede tasarlanmıştır: 

makroskopik, mikroskobik ve nano ölçekli seviyeler (Ur Rahman vd., 2018). Makroskopik seviye, is-

kelenin defekt boyutuna uymasını sağlar, mikroskobik seviye ise, iskelelerin osteokondüktif, osteoin-

düktif, mekanik özelliklerini ve vaskülarizasyonu geliştirir. Nano ölçekli seviye ise proteinin adsorpsi-

yonunu, hücre yapışmasını, büyümeyi, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlar. Kemik mimarisinin kont-

rolüne izin veren uygun bir üretim yönteminin seçilmesi oldukça çok önemlidir. Kemik iskeletlerinin 

üretim süreçleri hücre yapışması, proliferasyon, farklılaşma, osteointegrasyon, vaskülarizasyon ve me-

kanik stabiliteyi amaçlamaktadır (Huang vd., 2020). Kemik iskele üretim teknikleri, avantajları ve de-

zavantajları ile birlikte Tablo 1'de özetlenmiştir. Gözenekli kemik doku iskelelerinin üretimi için birden 

fazla üretim tekniği birlikte kullanılabilir (Chocholata vd., 2019).  Bu çalışmada kemik doku iskeleleri-

nin üretim teknikleri sunulmuştur.  

ÇÖZÜCÜ DÖKÜM/PARTİKÜL UZAKLAŞTIRMA 

Çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, basit, ucuz ve gözenek boyutunun ve gözenekliliğin tuz / polimer 

oranına göre ayarlanabildiği en yaygın tekniktir. Bu yöntem, kemik dokusu rejenerasyonu için oldukça 

gözenekli iskeleler üretme kabiliyetine sahiptir (Mozafari vd., 2019). Çözücü döküm/partikül uzaklaş-

tırma yöntemi Şekil 1a'da gösterilmektedir. Bu teknikte, bir polimer organik bir çözücü içinde çözülür 

ve ardından sodyum klorür (NaCl) tuzu ve sodyum sitrat (C6H5Na3O7) tuzu gibi suda çözünür bir porojen 

ile karıştırılır. Bu karışım daha sonra bir uygun bir kalıba dökülür. Çözücünün buharlaştırılmasından 

veya dondurularak kurutulmasından sonra, porojen-polimer kompozit su içinde süzülür. Porojen miktarı 

iskelenin gözenekliliğini etkilerken, tuzların kristal boyutu gözenek boyutunu etkiler. Bu yöntem için 

kullanılan alternatif porojenlerden bazıları için mumsu hidrokarbonlar veya jelatinler örnek olarak veri-

lebilir. Yüksek oranda gözeneklilik, kompozit içerisinde birbirine bağlı ağırlıkça %70 porojen kullanımı 

ile elde edilebilir. Porojen kullanımının en önemli dezavantajı; doku iskelesinde üretimden kalan toksik 

porojen moleküllerinin, iskele içerisindeki diğer biyolojik molekülleri denatüre edebilecek olması olup, 

bu moleküllerin aktivitelerini de azaltabilir. Öte yandan, bu yöntemde tüp veya levha gibi herhangi bir 

ek ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Yüksek gözenekli bağlantıya sahip 3 boyutlu gözenekli polimer-seramik 

iskele, düşük porojen miktarlarında üretilebilir (Chocholata vd., 2019; Okamoto & John, 2013). Bu tek-

niğin diğer dezavantajları, kalan çözücülerin implate edildiği alandaki hücrelere zarar verebilmesi ve 

sınırlı bir gözenek bağlantısına sahip olmasıdır. Bu yöntemle sadece tüpler ve düz levhalar gibi belirli 

şekiller elde edilebilir. Daha karmaşık doku iskelelerinin üretimi için bu yöntemin kullanılması uygun 

olmayabilir (Mozafari vd., 2019). 
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Tablo 7. Kemik doku iskele üretim tekniklerinin bazı avantaj ve dezavantajları (Huang vd., 2020) 

Yöntemler  Avantajlar  Dezavantajlar  Gözenek Bo-

yutu (μm) 

Çözücü Dö-

küm/Partikül 

Uzaklaştırma 

-Kontrol edilebilir 

gözenek boyutu ve 

gözeneklilik, 

-Basit üretim 

- Toksik çözücüye sahip, 

-Moleküllerin denatürasyon olasılığı, 

-Biyoindüktif moleküllerin aktivitesini 

azaltma, 

-Farmasötik ajan eklemesi yok 

-Sınırlı gözenek bağlantısı, 

-Karmaşık iskelelerin üretimi zor 

150-600 

Gaz Köpürtme - Porojen gaz kar-

bondioksittir, 

- Organik çözücü-

ler, 

-Yanıcı değil, 

-Düşük toksisite, 

-Ucuz ve basit 

-CO2'de çözünürlüğü düşük olduğundan 

camsı veya hidrofilik polimer kullanıl-

maz, 

-Zayıf mekanik özellikler, 

- Yetersiz gözenek bağlantısı 

20-500 

Isıl Etkiyle Faz 

Ayrımı (TIPS) 

-Düşük defekt olası-

lığı, 

- 3B iskelelerin gö-

zenekli polimer 

membranı 

- Osteoblast ekimi veya kemik dokusu 

büyümesi için uygun değil, 

-Organik çözücü kullanımı 

0.10-400 

Emülsiyon 

Dondurarak 

Kurutma 

-Düşük sıcaklık  -Küçük gözenek boyutu, 

-Uzun zaman 

40-300 

Elektrospin-

ning 

- Çok ince fiberler, 

-Büyük ölçekte üre-

tim, 

-İyi mekanik özel-

likler, 

- Geniş yüzey alanı 

-Gözenek boyutu ve iskele mimarisinin 

yetersiz kontrolü, 

-Yetersiz 3B yapı 

0.010-45 

Mikroküre Sin-

terleme 

-İyi mekanik özel-

likler 

- Daha uzun süre ve yüksek sıcaklık, 

-Daha küçük gözenek boyutu ve daha dü-

şük gözeneklilik 

~90 

Katı Serbest 

Form (SFF) 

-Son derece kesin 

ve karmaşık 3B 

ürünler 

- Porojen kullanımı, 

-Şekil sınırlaması, 

-Toksik çözücüler 

30-600 
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3B Biyobaskı-

lama 

-Bağlantılı göze-

nekler, 

- Yeterli gözenek 

boyutları 

-Zayıf bütünlük ve mekanik bütünlük 50-500 

 

GAZ KÖPÜRTME (SÜNGER KOPYALAMA) 

Gaz köpürtme yöntemi, düşük toksik etkilere sahip ve yanıcı olmayan bir porojen gaz olarak karbondi-

oksit (CO2) kullanır. Yaklaşık 100 μm gözenek boyutu ile %93'e varan gözeneklilik ile oldukça göze-

nekli köpük benzeri kemik doku iskelesi üretilebilmektedir. Ancak yüzeydeki gözenek bağlantısı sınır-

lıdır ve %10-30 arasında değişmektedir. Açık gözenekli yapı doku iskeleleri elde etmek için gaz kö-

pürtme/tuz süzme işlemi gerçekleştirilebilir (Thavornyutikarn vd., 2014). Gaz halindeki amonyak ve 

karbondioksit, yüksek sıcaklıklarda amonyum bikarbonat (NH₄HCO₃) tuzu ve asidin karıştırılmasıyla 

açığa çıkar. 100-500 μm  büyüklüğünde birbirine bağlı gözeneklere sahip mikro gözenekli doku iskele-

leri üretilir ve makro gözenekli yapı hücrelerin ekilmesine, büyümesine izin verir. Temelde düşük ma-

liyetli ve kolay bir üretim yöntemine sahiptir. Bununla birlikte, kitosan gibi hidrofilik ve camsı polimer-

ler için karbondioksitte düşük çözünürlüğe sahip oldukları için kullanılamaz. Bu polimerler bu teknik 

için kullanıldığında, bu sorunu önlemek için seyreltilmiş asit veya etanol gibi bir yardımcı çözücü kul-

lanılmalıdır (Huang vd., 2020; Roseti vd., 2017). 

ISIL ETKİYLE FAZ AYRIMI (TIPS) 

Isıl etkiyle faz ayrımı (TIPS), gözenekli anizotropik polimer doku iskeletlerinin üretimini içerir. Bu is-

keleler bu teknikle kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Polimer konsantrasyonu ve ikincil faz hacmi, 

gözenek yapısını, biyoaktiviteyi, mekanik özellikleri ve bozunma kinetiğini etkiler (Chen vd., 2008). 

Yüksek sıcaklıklarda, bir çözücü içinde bir polimer çözülür ve homojen bir karışım elde edilir. Daha 

sonra bu karışım soğutulur ve gözenekli bir polimer yapı iskelesi elde etmek için faz ayrılmasına neden 

olur. Mikro gözenekli yapı, çözücünün çıkarılmasından sonra oluşmaktadır. Elde edilen gözenek boyutu 

10-100 μm arasında değişmektedir, bu nedenle osteoblast ekilmesi ve kemik dokusu içe büyümesi için 

uygun bir yöntem değildir. Polimer konsantrasyonu, çözücü türü ve sıcaklık iskeletin özelliklerini etki-

lemektedir. Solvent süblimasyonu uzun süre gerektirdiğinden, bu organik solventlerin kullanılmasının 

bir dezavantajıdır (Abbasi vd., 2020; Chen vd., 2008). 

EMÜLSİYON DONDURARAK KURUTMA  

Liyofilizasyon olarak da bilinen dondurarak kurutma, faz ayrımına dayalı olarak emülsifikasyon ve don-

durarak kurutmayı içerir. Birbirine bağlı gözenekliliğe sahip oldukça gözenekli doku iskeleleri bu yön-

temle üretilebilir. İlk aşamada, emülsiyonun hazırlanması için bir polimer organik bir çözücü veya su 

içinde homojen hale getirilir. Daha sonra emülsiyon hızla soğutulur ve dondurularak kurutulmasıyla 

çözücü ve su (sıvı faz) ortamdan uzaklaştırılır. Elde edilen gözenekler birbirine yakın olmasına rağmen 

gözeneklilik %90'ın üzerindedir. Gözenek boyutu 20 ile 200 μm arasındadır. Bu yöntem, gözeneklilik 

elde etmek için emülsiyona sodyum klorür (NaCl) veya sakkaroz ilave edilerek partikül liçi ile uygula-

nabilir. Dondurularak kurutulduktan sonra partiküller yıkanmaktadır. Dondurularak kurutulduktan sonra 

partiküller yıkanır (Chocholata vd., 2019). Donma şekli değiştirilerek gözeneklilik kontrol edilebilir. 
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Dondurarak kurutma düşük sıcaklıklar gerektirir, bu nedenle hassas moleküllerin biyolojik aktivitesi 

korunabilir (Chen vd., 2008) 

ELEKTROSPINNING (ELEKTROEĞİRME) 

Elektrospinning, polimer sıvıların yüzey gerilimini düşürerek ve yüksek bir elektrik alanı kullanarak 

nanofiberler ve alt mikro fiberler üretebilen bir doku iskeleti üretim yöntemidir. Elektrik potansiyeline 

sahip doğal veya sentetik bir polimer çözeltisinin enjekte edilmesiyle bir yük dengesizliği yaratılır. Bu 

yük dengesizliği, elektrospinning fiberlerin herhangi bir alt tabaka üzerinde sabit ve kararlı bir birikime 

izin verir(Agarwal vd., 2008; Chocholata vd., 2019). Elektrospinning tekniğinde, sentetik (polikapro-

lakton (PCL), polivinil alkol (PVA) gibi) veya doğal (kollajen gibi) farklı polimerler ile çalışılarak na-

nofiberler üretilebilir (Komur vd., 2017; Sahin vd., 2018). Doğal ve sentetik polimerler çoğu zaman 

kemik doku iskeleleri üretiminde birleştirilir çünkü doğal polimerler zayıf stabiliteye sahipken ve sen-

tetik polimerlerin ise bozunma ürünleri (monomerler) zararlı olabilmektedir (Abbasi vd., 2020). Doku-

masız matrisler, nano ölçekli özelliklerle elektrospinning tekniği ile üretilebilir. Liflerin yönü ve kalın-

lığı, elektrospinning cihazında kullanılan voltaj, çözeltinin içinde olduğu şırınga iğnesinin çapı, iğne 

uzaklığı ile doku iskelesini oluşturan yüzey uzaklığı, varsa eğer döner tamburun hızı gibi cihazın teknik 

ayarlamaları ile birlikte, kullanılacak polimer çözeltilerinin konsantrasyonu, vizkozitesi ile de oluşacak 

olan doku iskelesi yapısı kontrol edilebilmektedir. Yüksek yüzey alanı ve gözeneklilik, nanofiber iske-

lelerin avantajlarıdır (Venugopal vd., 2007). 
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Şekil 1. Gözenekli doku iskelesi üretim teknikleri a) çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, b) 

Gaz köpürtme, c) emülsiyon dondurarak kurutma, d) elektrospinning, e) 3B biyobaskılama 

(Abbasi vd., 2020). 

MİKROKÜRE SİNTERLEME  

Mikroküre sinterleme yönteminde, emülsiyon / çözücü buharlaştırma, polimer ve seramikten oluşan bir 

mikroküre kompozitinin üretimi için kullanılır. Bu kompozit daha sonra sinterlenir ve 3 boyutlu göze-

nekli doku  iskele üretilir. Elde edilen doku iskelesinin gözenek çapı 90 μm ve gözeneklilik yaklaşık 

%40'tır. Bu yöntem, süngerimsi kemiğe uygun mükemmel mekanik özellikler sağlayabilmektedir. Daha 

uzun bir sinterleme süresi ve daha yüksek sinterleme sıcaklığı ile, daha düşük bir gözeneklilik ve daha 

küçük gözenek boyutuna sebep olacaktır ve ayrıca doku iskelesinin daha iyi mekanik özelliklere sahip 

olmasını sağlayacaktır (Rezwan vd., 2006; Shi vd., 2011) . 

Bir çözücü (en sık olarak metilen klorür ve aseton) kullanmak, sinterlenmiş mikroküre doku iskeleleri 

üretmenin başka bir yolu olabilir (Chocholata vd., 2019). En sık kullanılan sentetik polimer olan biri ise 

Poli(Laktik-ko-glikolik asit) (PLGA)’dır. Daha büyük gözenekler kan damarı ve kemik dokusunun bü-

yümesini sağlarken ve daha küçük yüzeyler de besinlerin geçişini iyileştirir. Daha küçük yüzey göze-

nekleri sayesinde, yüzey pürüzlülüğü artar ve hücresel bağlanma ve çoğalma iyileştirilir (Agarwal vd., 

2008). 
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KATI SERBEST FORM (SFF) (HIZLI PROTOTIPLEME) YÖNTEMI  

Hızlı prototipleme veya eklemeli üretim olarak da bilinen KATI SERBEST FORM (SFF), geleneksel 

üretim tekniklerinin aksine bir başlangıç aşamasından kalıp benzeri malzeme çıkarılmasını içermez. Bu 

teknik, bilgisayar destekli tasarım (CAD) dosyası aracılığıyla katman katman 3 Boyutlu (3B) iskelelerin 

oluşturulmasına dayanmaktadır. Geleneksel tekniklerin aksine, önceden tanımlanmış bir iç yapıya sahip 

doku iskeleleri üretilebilir. CAD kullanılarak, hastaların özgüllüğü iskelenin yapısal gereksinimlerine 

uyarlanır ve son derece hassas, karmaşık, 3B bir kemik doku iskelelerin üretilmesine ve biyomimikri 

temelli yaklaşıma olanak sağlarlar. Ayrıca toksik organik çözücüler kullanmadıkları için iskelelerin bi-

youyumluluğunu büyük ölçüde arttırırlar (Yuan vd., 2017; Zhang vd., 2018). Bu şekilde, iskele yapısı 

kontrol edilebilir ve ayrıca istenen mekanik cevaba ulaşmak, kemik yenilenme sürecini hızlandırmak ve 

anatomik kortikal-trabeküler yapıda kemik oluşturmak için optimizasyon yapılabilir (Yerli, 2015). Bu 

tekniklerle fabrikasyon için üç kategori vardır: Birincisi 3B baskı gibi baskı temelli teknik, ikincisi eriyik 

biriktirme ve eriyik ekstrüzyon gibi nozul tabanlı bir teknik ve sonuncusu ise seçici lazer sinterleme ve 

stereolitografi gibi lazer tabanlı tekniktir (Chocholata vd., 2019). 

Katmanlı imalatın ilk gereksinimi, katmanlı imalat makineleri tarafından iskele katmanları üretmek için 

kullanılan, verilere daha da dönüştürülen bir 3B modelin tasarımıdır. Bu teknik için kullanılan hammad-

deler, çoğunlukla seramik, polimerler, kompozitler ve metaller dahil olmak üzere katı, sıvı veya toz 

malzemeler olabilir. Özelleştirme ve hızlı işleme bu yöntemin temel avantajları olup, çok sayıda manuel 

işlem gerektirmediğinden iskeleler saatler ve günler içinde üretilebilmektedir (Huang vd., 2020). Kat-

manlı üretim yeni bir yöntemdir ve stereolitografi (SL), kaynaştırılmış biriktirme modellemesi (FDM), 

seçici lazer sinterleme (SLS) ve 3B baskı gibi teknikleri içerir. 

3 BOYUTLU (3B) BİYOBASKILAMA 

3 Boyutlu (3B) Biyobaskılama yöntemi, kemik dokusu mühendisliğinde giderek daha fazla kullanıl-

maya başlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan bazı 3B iskeleler kullanılmıştır, ancak gözenek boyutunun, 

ağ yapısının ve iskele mimarisi yetersiz kontrolü gibi dezavantajlara sahiptirler. 3B baskı, bir tür ekle-

meli üretim teknolojisidir ve bu dezavantajların aşabilmektedir. CAD, lazer teknikleri, 3B bilgisayarlı 

tomografi teknolojisi (manyetik rezonans görüntüleme (MRI), tarama, bilgisayar topografisi (CT) vb.) 

gibi yöntemler kişiye özgü ürünlerin tasarımların yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Mikro ve nano 

ölçekli yapılar, bu yöntemle yüksek verimli, ucuz ve esnek bir şekilde 3 boyutlu bir yapıya aktarılabilir. 

3B baskılama için herhangi bir kalıp veya fiziksel kalıp gerekmez. Biyomürekkep, hücrelerle dolu bi-

yomalzeme olarak bilinen biyo-baskı malzemesidir. Biyomürekkep, iyi yapılandırılmış biyomalzemeler 

ve/veya hücreleri 3B biyobaskılama yoluyla içerebilir (Chocholata vd., 2019). 

SONUÇ  

Kemik dokusu mühendisliği hızla gelişen bir alandır ve araştırmalar, vücudun biyolojik ortamını olabil-

diğince özgün bir şekilde taklit etmek için yeni malzemeler ve yöntemler geliştirmeye ve iyileştirmeye 

odaklanmışlardır. Kemik doku iskelesi, hücresel etkileşimleri kontrol etmek için fizikokimyasal sinyal-

ler sağlamalı, yapısal destek sağlamalı ve ayrıca hücre bağlanması, göçü ve doku büyümesi için fiziksel 

alanlar sağlamalıdır. In vitro ortamda olarak pek çok umut verici sonuç elde edilmesine rağmen maale-

sef, bunların sadece birkaçı in vivo başarılı olabilmiştir. 3B baskılamanın geliştirmesi, diğer yöntemlerle 
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beraber kullanımı ve hücreler ve biyolojik yapılarla beraber uygulanmasıyla kemik doku iskele yapıla-

rında önemli bir gelişme sağlanmıştır.  
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DERİN EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI KULLANARAK BİTKİ YAPRAĞI HASTALIKLARININ 

TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

Sena Nur BENLİ1, Salim CEYHAN2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik / Türkiye 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilecik / Türkiye 

Öz: Zirai üretimde bitki hastalıklarının hızlı bir şekilde tanınmasını sağlayacak ve kimyevi haşere ilaç-

larının kullanımında karar verme sürecini hızlandıracak otonom bir tespit sistemi ortaya koymak 

önemlidir. Birçok ülke otonom sistemlerin araştırılması üzerine yatırım yapmakta ve zaman harcamak-

tadır. Ülkemizde, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) kapsamında tarım ekosisteminde verim-

lilik ve akıllı tarım uygulamaları desteklenmeye başlamıştır. Bu çalışmamızda zirai bitkiler üzerinde 

yüksek doğruluklu hastalıklı bitki türü teşhisi için bir derin evrişimli sinir ağı modeli oluşturma çalış-

ması yapılmıştır. Bu çalışmada, açık bir kaynaktan alınan, görüntü çevirme, gama düzeltme, gürültü 

ekleme, PCA renk genişletme, döndürme ve ölçeklendirme olarak altı farklı veri genişletme tekniği ile 

oluşturulmuş yeni bir veri seti kullanılmıştır. Veri seti, 14 farklı bitki yaprağına ait 38 çeşit hastalıklı ve 

sağlıklı yapraktan oluşan toplam 83.107 adet görüntü içermektedir. Yeni oluşturduğumuz modellerin 

eğitiminden elde edilen doğruluk ve hatanın tatmin edici seviyelerde olmaması nedeniyle tüm veri setini 

eğitmekten vazgeçilmiştir. Bundan sonra iki yol izlenmiştir: birincisi, yeni bir model oluşturmak yerine 

önceden eğitilmiş iyi bilinen modellerden biri olan VGG-19 modelini kullanarak transfer öğrenme yön-

temi kullanmak. Transfer öğrenme yönteminden elde edilen doğruluğun ince ayarı da yapılarak, ADAM 

optimizasyon yöntemiyle 45 dönem (epoch) eğitilen veri setimizin doğruluğunun %95 civarında olduğu 

görülmüştür.  İkinci olarak, veri setinde yüksek sayıda veri içeren tek çeşide ait hastalıklı ve sağlıklı 

yaprak türleri olan elma, mısır, üzüm ve domates için yüksek doğruluklu yeni bir CNN modeli mimarisi 

geliştirme konusunda araştırılma yapılmıştır. Çeşitli denemelerle ortalama yaklaşık %98 doğruluklu 

yeni bir model mimarisi ve parametreleri elde edilmiştir. Modelimizin mimarisinde, 3 adet evrişimli 

katman, 3 adet maxpooling katmanı, 3 adet dropout katmanı, 3 adet tam bağlı katman, softmax katmanı, 

giriş ve sınıflandırma (çıkış) katmanı bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Derin Evrişimli Sinir Ağları, Derin Öğrenme Algoritmaları, Yaprak 

Hastalıklarının Tespiti, Transfer Öğrenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Bitki hastalıkları, gıda üretimini etkileyen ana faktörlerden biri olarak kabul edilir. Mahsul miktarını 

veya ekonomik verimliliği önemli ölçüde azaltan bir etkendir. (Altieri, M., 2018) 'e göre, üretim kayıp-

larını en aza indirmek ve mahsulün sürdürülebilirliğini korumak için bitki yaprağı hastalıklarının hızlı 

ve doğru teşhisi yapılarak sürekli olarak gözlemlenen mahsulün, hastalık yönetimini ve kontrol 

önlemlerinin alınmasını sağlayacağı açıktır. Tarım için en büyük zorluk, mahsulü etkileyen başlıca has-

talıkların semptomlarının doğru tanımlanmasıdır (Sharada, P.M., 2016, 7:14-19). Geleneksel uygulama-

lar, geniş ekim alanlarını kapsayamayacağından ve karar verme süreçlerinde gereken erken bilgileri 

sağlayamayacağından, karar verme sürecinde anlamlı bilgiler verecek şekilde bitkileri takip edebilen 

pratik, güvenilir ve ekonomik bir otonom sistem geliştirmek gereklidir. Gelişen teknolojiyle birlikte 

Bilgisayarla Görü ve özellikle Nesne Tanıma son birkaç yıldır muazzam bir ilerleme kaydetti. Eski usul 

kullanılan nesne tanıma uygulamalarında saatler ve hatta günler süren uygulamaların artık Derin Öğ-

renme uygulamaları ile çok hızlı, uçtan uca ve girdi olarak verilen görüntünün yüksek doğruluk oranıyla 
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çıktı oranını eşlenmesi günümüz şartlarında konumuz olan bitki hastalıkları hakkında ciddi bir bilgi 

birikim ve hızlanma sağlayacaktır. Bitki hastalıklarını tespit etmek ve sınıflandırmak için en yaygın 

kullanılan yapay zekâ yaklaşımlarının birkaçını anlatırken K-en yakın komşular (K-NN), lojistik reg-

resyon, karar ağacı, destek vektör makinesi (SVM) ve derin evrişimli sinir ağıdır (Derin CNN). Bu yak-

laşımlar, özellik çıkarımını geliştirmek için çeşitli görüntü ön işleme yöntemleriyle birleştirilir (Geetha-

ramani, G., 2019, 76:323–338). Görüntü sınıflandırmada Derin CNN kullanmanın en önemli faydala-

rından biri, özellik çıkarım sürecinin gerekliliğini azaltmasıdır. Derin CNN yönteminin bazı sonuçları, 

büyük ölçekli tanımlama görevlerinde insan uzmanlardan oldukça üstündür. Bitkilerin genetik çeşitliliği 

ve çok çeşitli hastalıkları sahip olması hala doğru bir sınıflandırılma yapılmasında büyük bir engel oluş-

turmaktadır. Hastalıklı bitki yaprağı kümesinin farklı özelliklerinin yanı sıra, sınıflandırma için kullanı-

lacak yapay sinir ağı mimarisinin türleri ve optimizasyon tekniklerinin karmaşıklığı, problemi daha da 

karmaşık hale getirmektedir. Transfer öğrenimi, derin öğrenme modelleri oluştururken eğitim verileri-

nin boyutunu, zamanı ve hesaplama maliyetlerini azaltan bir bilgi paylaşım yöntemidir (Sindhuja, S., 

2010, 72(1):1 – 13). Transfer öğrenimi, önceden eğitilmiş bir modelin öğrenimini yeni bir modele ak-

tarmamıza yardımcı olur. LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet, InceptionV3, ResNet ve DenseNet gibi 

ödüllü popüler mimariler bitki yaprağı hastalıklarının tanımlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Tüm veri kümesi için yeni bir mimarı oluşturmadan önce popüler bir mimari olan VGG-19 kullanılarak 

transfer öğrenimi yapılmıştır. Bunun yanı sıra dört çeşitten fazla sınıfa sahip elma, mısır, üzüm ve do-

mates bitki yaprakları için en uygun veri modeli ve optimizasyon parametreleri belirleme denemeleri 

yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda en iyi sonucu veren model bu çalışmada sonuçlarıyla verilmiştir. 

Böylece daha az veri kümeleri üzerinde oluşturulan model ile elde edilen olumlu sonuçlar sonucunda 

tüm bitki yaprağı hastalıkları için önerilebilecek model elde edilmiştir.  

AMAÇ  

Bitki hastalıklarının tespiti manuel olarak, görsel olarak, moleküler testlerle veya mikroskopla gerçek-

leştirilmektedir. Görsel değerlendirme ile hastalıkları tanımlamak, değerlendirmeyi yapan uzmanın 

önyargısı ve optik yanılsamalarla hataya yol açabilecek bir görev üstlenmiş olmasından dolayı hastalık 

tespitinde makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanılması daha güvenilir olmaktadır (Hanson A.M., 

2017:7,3). Bu çalışmada, makine öğrenmesi yöntemlerinin bir alt bölümü olan derin evrişimli sinir ağı 

modeli oluşturma çalışması ve transfer öğrenme yapılarak yüksek doğruluklu 14 farklı tür ve 38 çeşit 

hastalıklı veya sağlıklı bitki yaprağının teşhisi amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu çalışmada, çiftçiler için bitki hastalıklarının hızlıca tanımlanmasına olanak sağlayacak ve kimyevi 

haşere ilaçlarının kullanımında karar verme sürecini hızlandıracak bir tespit sistemi görevi gören oto-

nom bir sistem oluşturma çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Bitki yaprağı hastalığı verisindeki dokusal 

karmaşıklıklar ve yapısal farklılıklar nedeniyle sınıflandırma sonuçlarında az da olsa oluşan sapmaların, 

sınıflandırma sonucuna etkisinin az olması nedeniyle tarım ve zirai alanlarında umut verici gelişmelere 

sebep olacağı ve alternatif yol göstericiliği kaçınılmazdır. Bu kapsamda, tasarlanan yeni CNN mimarisi 

kullanılarak bitki yaprağı hastalıklarının hızlı ve yüksek doğrulukla tespitine yönelik otomatik bir çözüm 

için temel oluşturmaktır. Ayrıca oldukça karmaşık mimariler olan AlexNet, Vgg16, ResNet50, Google-

Net, InceptionV3 gibi popüler derin öğrenme algoritmalarının transfer öğrenme yöntemiyle tüm veri 

seti üzerindeki başarımları değerlendirilecektir.  
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YÖNTEM 

A. Transfer öğrenme: Sıfırdan bir sınıflandırıcı oluşturmanın kendi artıları ve eksileri vardır. Daha 

rafine bir yaklaşım, önceden eğitilmiş modelleri büyük karmaşık 38 sınıflı bitki yaprağı veri kümesi 

üzerinde kullanmaktır. Çeşitli, büyük veri kümeleri üzerinde ince ayar yapılmış ve eğitilmiş derin ve 

karmaşık mimarilere sahip, LeNet, ResNet, VGG-16, VGG-19 gibi birçok ünlü CNN mimarisi vardır. 

Transfer öğrenme kavramı, görevlerimiz için mevcut modellerden yararlanmamıza yardımcı olur. Te-

mel fikir, modelin büyük bir veri kümesi üzerinden eğitilmesinden öğrendiği öğrenmeden yararlanmak 

ve daha sonra bu öğrenmeyi, yeni görüntülerden özellikleri çıkarmak için aynı modeli yeniden kullana-

rak aktarmaktır. Transfer öğrenmeyi gerçekleştirmenin birkaç stratejisi vardır ve bunlardan bazıları aşa-

ğıda belirtilmiştir (Dipanjan, S., 2018): 

 Özellik çıkarıcı olarak önceden eğitilmiş model: Önceden eğitilmiş model, veri kümemizin 

özelliklerini çıkarmak için kullanılır. Bu özelliklerin üzerinde tam bağlantılı bir sınıflandırıcı oluşturu-

lur. Bu durumda, sadece tam bağlantılı sınıflandırıcıyı eğitmek gerekeceğinden, daha az işlem zamanı 

gerekir. 

 Önceden eğitilmiş modellerin ince ayarı: Katmanların bazılarını sabitleyerek ve diğerlerinin tam 

bağlantılı katmanlardan ayrı olarak ağırlıklarının öğrenmesine / güncellemesine izin verilerek önceden 

eğitilmiş bir modelin ince ayarını yapmak mümkündür. Genellikle, ilk katmanların genel özellikleri ya-

kaladığı, daha derin olanların ise özellik çıkarımı açısından daha spesifik hale geldiği gözlemlenir. Bu 

nedenle, gereksinimlere bağlı olarak, belirli katmanlar sabitlenir ve geri kalanına ince ayar yapılır. 

A. 11 Katmanlı yeni bir CNN mimarisi: Veri setimizdeki yüksek sayıda veri içeren tek çeşide ait 

hastalıklı ve sağlıklı yaprak türleri olan elma (4 çeşit, 9714 adet), mısır (4 çeşit, 9145 adet), üzüm (4 

çeşit, 9027 adet) ve domates (10 çeşit, 22930 adet) için yüksek doğruluklu yeni bir CNN modeli mima-

risi geliştirmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Çeşitli denemelerle bu 4 çeşit yaprak türü için ortalama yaklaşık 

%98 doğruluklu yeni bir model mimarisi ve parametreleri elde edilmiştir. Modelimizin mimarisinde, 3 

adet evrişimli katman, 3 adet maxpooling katmanı, 3 adet dropout katmanı, 3 adet tam bağlı katman, 

softmax katmanı, giriş ve sınıflandırma (çıkış) katmanı bulunmaktadır. Daha sonra oluşturulan bu model 

ile tüm veri seti üzerinde eğitim yapılmıştır. 
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Tablo 1. Dört çeşit bitki yaprak türüne ait bilgiler 

Bitki Yaprak 

Türü 

Çeşit 

Sayıs

ı 

Eğitim Görüntü 

Sayısı (%80) 

Test Görüntü 

Sayısı (%20) 

Toplam 

Görüntü Sayısı 

Doğrulu

k Oranı 

Elma  4 7771 1943 9714 %99.53 

Mısır 4 7316 1829 9145 %97.97 

Üzüm 4 7222 1805 9027 %99.44 

Domates 10 18345 4585 22930 %96.88 

 

A. Çeşitli popüler CNN mimarilerinin başarımlarının değerlendirilmesi: AlexNet, Vgg16, Res-

Net50, GoogleNet, InceptionV3 gibi popüler derin öğrenme algoritmalarının transfer öğrenme yönte-

miyle tüm veri seti üzerindeki başarımları çalışmamızın devamında değerlendirilecektir. 

BULGULAR 

Kullanılan veri seti 14 farklı bitki yaprağına ait 38 çeşit hastalıklı ve sağlıklı yaprak olan toplam 83.107 

görüntüden oluşmaktadır. Veri setimizde bulanan bitki yaprak isimleri yaban mersini, vişne, mısır, 

üzüm, portakal, şeftali, biber, patates, çilek, soya, domates, ahududu, kabak ve elma olarak görül-

mekte içerisinde çeşitli hastalık dosyalarıyla beraber sağlıklı dosyaları da bulunmaktadır (Tablo 2). Bi-

lindiği gibi, eğitim ve doğrulama veri kümesi için doğru sınıflandırılmış görüntülerin kullanılması 

önemlidir (Hanson, A.M., 2017:7,3).  Ancak bu şekilde uygun ve güvenilir bir sınıflandırma modeli 

geliştirilebilir. Bu kapsamda veri setimiz, yaklaşık olarak eğitim için %80, doğrulama için %20 olmak 

üzere iki gruba ayrılmıştır.  

Tüm veri setinin eğitimi çalışmalarından elde edilen doğruluk değerlerinin tatmin edici düzeyde olma-

ması sonucunda, çalışmada iki yol izlenmiştir. Birincisi önceden eğitilmiş bir mimari olan VGG-19 mo-

deli kullanılarak transfer öğrenme yöntemini kullanmak olmuştur. Biliyoruz ki sıfırdan bir sınıflandırıcı 

model oluşturmak, en azından süreci ve parametre değerlerini belirleyebilmek için transfer öğrenme 

yöntemi çalışmamızda çıkış yolu gösterecek eylemler arasına girmiştir. Bu çalışmada, VGG-19 mode-

lini seçmemizin nedeni yapılan araştırmalarda Alexnet ve Googlenet gibi modellere göre daha iyi so-

nuçlar vermesidir. VGG mimarisi, 19 katmana kadar desteklenen yenilikçi bir nesne tanıma modelidir 

ve hala en yaygın kullanılan görüntü tanıma mimarilerinden biridir (E.T. 2017). 83.107 adet veri, VGG-

19 mimarisine uygun olarak 224 × 224 boyutta yeniden düzenlenmiştir. Batch size, 32, dönem sayısı, 

45 ve optimizasyon yöntemi olarak ADAM kullanılarak yapılan eğitimin doğruluk değeri %87.22 ol-

muştur. Daha sonra VGG-19 modeline ince ayar yapılarak %97.70 doğruluk oranına ulaşılmıştır. Bu-

nunla birlikte eğitim kümesinde öğrenme oranını 0.61'den 1.00 (%100)’e yükselmiş olduğunu gözlem-

ledik (Şekil 1). 
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Şekil 1 VGG-19 Mimarisi 

Tablo 2. Bitki yaprak türleri: eğitim ve doğrulama sayıları 
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İkinci denemede tüm veri setine uyguladığımız ve kendi oluşturmuş olduğunuz ağın veri setimizde bu-

lunup yüksek veri oranına sahip olan tek çeşit bitki türleri dosyaları üzerinde eğitimini sağlamak üzere 

çalışmamızı tekrarladık (Şekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu türler: Elma (dört çeşit), Mısır (dört çeşit), üzüm (dört çeşit) ve domates (10 çeşit) üzerinde çalışma-

lar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken görüntülerin gerçek boyutu, 256 × 256 ‘lIk renkli veriler üze-

rinde çalışılmış ve 25 dönem eğitilip test edilmişlerdir. Oluşturulan CNN ağımızın eğitiminde kullandı-

ğımız başlangıç parametreleri Tablo 3’Te verilmiştir. Tablo 4’te eğitim sonunda test doğrulukları 5., 15. 

ve 25. dönem değerlerinde sunulmuş ve ayrıca grafiği verilmiştir. 

Tablo 3. Yeni CNN mimarimizin parametreleri 

Parametreler Değeri 

Batch Size 32 

Epoch 25 

Optimizer Adam 

Trainable parame-

ters.   

1.163.978 

 

Veri setimizdeki dört büyük yaprak çeşit için oluşturulan yeni CNN mimarisi, tüm veri setine uygulan-

dığında elde edilen sonuç yaklaşık %92 civarında olmuştur. Doğruluktaki bu azalma, veri seti içerisin-

deki sınıf sayısı çeşitliliği ve oluşturduğumuz mimarinin tam olarak yeterli olmamasından kaynaklan-

mıştır. Oluşturduğumuz ağın çeşitli parametre değerleri ve farklı modeller için araştırmalara devam edil-

mesi sonucunda daha yüksek doğruluk değerlerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

  

Şekil 2. Yeni Bitki Hastalığı CNN Mimarisi 
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Tablo 4. Dört tür bitki için dönemler ve doğruluk grafikleri 

Bitki Türü 5.dönem 15.dönem 25.dönem Doğruluk grafikleri 

 

 

 

 

 

Elma 

 

 

 

 

 

0.9844 

 

 

 

 

 

0.9688 

 

 

 

 

 

0.9911 

 
 

 

 

 

 

Mısır 

 

 

 

 

 

0.9441 

 

 

 

 

 

0.9567 

 

 

 

 

 

0.9797 

 
 

 

 

 

 

Üzüm 

 

 

 

 

 

0.9682 

 

 

 

 

 

0.9922 

 

 

 

 

 

0.9944 

 
 

 

 

 

 

Domates 

 

 

 

 

 

0.8601 

 

 

 

 

 

0.9480 

 

 

 

 

 

0.9688 

 

 

SONUÇ 

Bitki yaprağı hastalıklarının tespiti, artan veri sayısı ve oluşturulan yeni modeller göz önüne alındığında 

geliştirilebilir ve sürekli bir çalışmadır. Bu çalışmada, ele alınan 14 farklı bitki yaprağı ve 38 çeşit has-

talıklı ve sağlıklı bitki yaprağı veri seti sınıflandırma problemi için sıfırdan yeni bir model oluşturmak 

yerine görüntüler üzerinde çalışılan mimarilerden biri olan VGG-19 kullanılmıştır. Transfer öğrenme 

yönteminden elde edilen doğruluğun ince ayarı da yapılarak, ADAM optimizasyon yöntemiyle 45 dö-

nem eğitilen veri setimizin doğruluğunun %95 civarında olduğu görülmüştür. Daha sonra tüm veri kü-

mesi yerine alt kümeleri üzerinde hızlı sonuç alınabilmesi açısından yeni bir model oluşturulma çalış-

maları yapılmıştır. Ayrıca, yeni modele ait parametrelerde belirlenmiştir.  

Çalışmamızda çok farklı denemelerle oluşturulan yeni model ve parametreler kullanılarak veri setimiz-

deki yüksek sayıda çeşide sahip elma, mısır, üzüm ve domates yaprağı verileri için ADAM optimizasyon 

yöntemiyle 25 dönem eğitim ile elde edilen doğruluklar, sırasıyla, %99.53, %97.97, %99.44 ve %96.88 

‘dir. Bu sonuçları veren yeni bir CNN mimarisinin yüksek doğruluklarla, oldukça hızlı sonuca ulaştığı 

açıkça görülmektedir. Son olarak, bu yeni model kullanılarak 14 farklı bitki yaprağına ait 38 çeşit has-

talıklı ve sağlıklı yaprak (tüm veri seti) için yapılan eğitimde elde edilen doğruluk değerleri yaklaşık 
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%92 civarında olmuştur. Bu sonuç göz önüne alındığında söyleyebiliriz ki ele alınan veri setindeki yap-

rak türü ve hastalık çeşitliliği arttıkça modelin doğruluğu düşmektedir. Diğer önemli bir sonuçta, özellik 

çıkarımı için derin evrişimli sinir ağlarında verilere herhangi bir ön işlem yapılmasına gerek olmaması-

dır. Veri seti ham, doğal yapısında ve renkli görüntüler kullanıldığında başarım sonuçlarında herhangi 

bir azalma eğilimi olmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda yapılacak çalışmalarda ön işleme adımlarında 

kaybedilen zaman yerine veri seti artırımı ve model mimarisi üzerinde çalışmaların daha fazla önem 

kazanacağı görüşündeyiz. Gelecek çalışmalarımız, model mimarisinde yeni düzenlemeler yaparak doğ-

ruluğu arttırmak ve AlexNet, Vgg16, ResNet50, GoogleNet, InceptionV3 gibi popüler derin öğrenme 

algoritmalarının transfer öğrenme yöntemiyle tüm veri seti üzerindeki başarımlarını değerlendirmektir.  

Sunulan çalışma Intel(R) Core (TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 2.19GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD 

bellek ve x64 tabanlı kişisel bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: ANKARA 

ÖRNEĞİ 

Tolga SÖYLEMEZOĞLU1, Osman ŞİMŞEK2, Can DEMİREL3 

1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye 
2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Ankara / Türkiye 

3Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye 

ÖZ: Son yıllarda, Türkiye’de ulusal bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla 

sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu problemi çözebilmek, kayıpları azaltabilmek için 

yol güvenlik projeleri gerçekleştirilmektedir. Ancak bu projelere ayrılan bütçenin sınırlı olması nede-

niyle, bazı pratik ve ekonomik çözüm yöntemlerinin bulunması gereklidir. Bu yöntemlerin en önemlisi, 

trafik kazalarında tehlikeli kesimler olarak adlandırılan kaza kara noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi-

dir. Bu ise kara noktaların belirlenmesi, her bir noktadaki problemin incelenmesi (teşhis), uygun iyileş-

tirmelerin belirlenmesi, etkilerinin tahmin edilmesi, uygulanması ve son olarak izleme sonuçlarının de-

ğerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, karayolu trafik güvenliğinin sağlan-

masında coğrafi bilgi sistemleri kullanımının önemini ortaya koymak ve trafik kazalarının özelliklerinin 

belirlenmesi ile alınacak önlemler açısından sağlayacağı faydaları irdeleyerek trafik kazalarında ölümlü 

ve yaralanmalı kazaların azaltılması veya belirli bir sayının altına düşürülmesi için yapılması gereken-

lerin tespitidir. İlgili kuruluşlar arasında güvenlik konusundaki bilinçlendirmeyi artırmak, gelecekteki 

güvenlik çalışmaları açısından gereklidir. Bu amaçla çalışmada, kara noktaların kısa zamanda ve doğru 

şekilde tespiti, sonuçların yorumlanması ve uygulamaya geçirilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden 

yararlanılmıştır. Türkiye trafiğindeki aksaklıkların tespit edilmesinde trafik kaza analizlerinin payı bü-

yük olacaktır. Özellikle kaza kara noktalarını ve kazaya meyilli kesimleri tespit etmek için trafik kaza 

analizleri yapılmalı, kazaların gerçek nedenleri belirlenmeli ve bu aksaklıkları ortadan kaldıracak gerekli 

önlemler alınmalıdır 

Anahtar Kelimeler: CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konumsal Bilgi Sistemleri, Kara Nokta, Trafik Kaza 

Analizi 

GİRİŞ 

Yapılan denetimler ve alınan-verilen eğitimler ile trafik kazalarını önleme konusunda daha başarılı olu-

nacağı kesindir. Ancak her sürücünün farklı bir psikolojiye ve araç kullanma becerisine sahip olduğu da 

bir gerçektir. Ayrıca tespit edilmemiş, düzeltilmemiş yol kusurlarının da trafik kazalarına sebep olduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla trafik canavarının durdurulabilmesi için “Kim, ne zaman, nerede, nasıl ya 

da niçin kaza yapıyor?” sorularına en doğru cevapların belirlenmesi ve en uygun önlemlerin alınması 

gereklidir. Bu konuda kullanılabilecek en faydalı kaynak iyi düzenlenmiş Trafik Kazası Tespit Tutanak-

larıdır. Bu tutanaklar; kaza, kazanın meydana geldiği yer, yol durumu, kazanın oluş sekli, kazaya karısan 

araçlar ve sürücüleri, kazadaki ölü ve yaralı sayısı, maddi hasar, kazanın özeti ve kaza yerinin krokisini 

içeren, ayrıntılı bir formdur. Kazada olay yerinde ölenler ve yaralananlar, yas, cinsiyet gibi ayrıntılı 

olarak kaydedilmektedir. Trafik kazaları tarihsel olaylar olarak değerlendirilirse, trafik kazası tespit tu-

tanakları da bunların belgeleridir. Ancak bu belgelerdeki bilgilerden maksimum düzeyde yararlanılarak 

ve en etkili şekilde kullanılarak trafik kazalarını önleyebilecek analizler yapılabilir. Bunu gerçekleştir-

mek için, günümüz bilgi teknolojilerinden de yararlanılabilir. Bunun için özellikle harita bilgisi olarak 
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nitelendirilen, konuma bağımlı grafik ve grafik olmayan yazılı bilgiler bir sistem içerisinde bütünleşti-

rilerek, bu sayede depolanacak bilgiye hızlı ve sağlıklı bir ulaşım sağlanabilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) bu imkanı günümüzde kullanıcıya sağlayan önemli bir teknolojik araç olarak mevcuttur. Geniş 

bir uygulama alanı bulan CBS, Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Yapılacak 

uygulamalar neticesinde yararları daha da iyi görülebilecek olan CBS’ nin, trafik kazalarının analizinde 

etkin olarak kullanımının çok faydalı olacağı tahmin edilmektedir. 

CBS, kullanıcısının farklı disiplinlerden (uygulama gruplarından) olması nedeniyle, değişik şekillerde 

tanımlanmaktadır. Dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir 

merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve 

fikirler, CBS’ nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin verememiştir. CBS, bir takım araştırı-

cılara göre “konumsal bilgi sistemlerinin tümünü içeren ve coğrafik bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kav-

ram”, bazı araştırıcılara göre; “konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç”, 

geri kalan araştırıcılara göre de; “organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi” olarak 

nitelendirilmektedir (Yomralıoğlu, 2000;  Yomralıoğlu, 1994) 

Derinlemesine kaza analizinin yapılabilmesi içinde temel gereksinimlerin basında coğrafi bilgiler gel-

mektedir. Teknolojik alandaki hızlı gelişme, endüstri toplumundan bilgi toplumu olma yönünde ivmeyi 

arttırırken, aynı zamanda coğrafi ve arazi bilgisi kavramının önemini su yüzüne çıkarmıştır. Bilgisayar 

teknolojisi ve bu teknolojinin beraberinde getirdiği yeni olanaklar kullanılarak, arazi ölçmesi ve harita 

üretimi yapan kurum ve kuruluşlar ile diğer coğrafi bilgi kaynağı olan kurum ve kuruluşların bir bilgi 

sistemi içinde bütünleştirilmesi ve böylece bu sistemin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere coğrafi 

bilginin toplanması, depolanması, islenmesi ve sunulması işlemlerinin organize edilmesi gerekmektedir. 

Bu da ancak bir coğrafi bilgi sistemiyle gerçekleştirilebilir (Tekeli, 1994). 

Trafik kazalarının gerçek sebeplerinin tespiti için, trafik mühendisi meydana gelen kazalara ait yer, sık-

lık, şiddet ve tip bilgilerine sahip olmak zorundadır. Trafik güvenliği analizleri için doğru, anlamlı ve 

zaman açısından uygun bilgi gereklidir. Kazaların meydana gelişlerini tanımlayan detaylar olmadıkça, 

kazaların niçin olduğunun ve çözüm kriterlerinin belirlenmesine imkan yoktur. Coğrafi bilgi sistemleri 

bu tür bilgileri detaylı olarak sağlayabilirler. Coğrafi bilgi sistemlerinin ayrıca coğrafi konum sistemleri 

(GPS) ile entegrasyonuyla, eskiye ait kaza bilgilerinde eksik olan konum bilgileri de elde edilebilir 

(McPherson, et. all 1996). 

Bu çalışmamın amacı, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında coğrafi bilgi sistemleri kullanımının 

önemini ortaya koymak ve trafik kazalarının özelliklerinin belirlenmesi ile alınacak önlemler açısından 

sağlayacağı faydaları irdelemektir. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışmada Ankara ili şehir içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü so-

rumluluk sahası incelenmiştir. Çalışma sahası sınırları Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki (İstanbul 

Yolu) Çiftlik Kavşağı, Dumlupınar Bulvarındaki (Eskişehir Yolu) ODTÜ Köprüsü, Mevlana Bulvarın-

daki (Konya Yolu) Kepekli Köprü, 19 Mayıs Bulvarındaki (Samsun Yolu) Bayındır Barajı Kavşağı ve 

İrfan Baştuğ Caddesindeki Baraj Yol Ayrımı arasında kalan bölgedir. Bu bölgede yedi yılda (1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) meydana gelen trafik kazalarının tespit tutanakları alınmış ve in-

celenmiştir. Ancak, yapılan incelemede koordinat bilgilerinin 2004 yılından itibaren sadece yaralanmalı 
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trafik kaza tespit tutanaklarına ait olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile CBS ile yapılan analizlerde 2004 

ve 2005 yıllarına ait yaralanmalı kaza verileri kullanılmıştır. 

Kullanılan materyal ve izlenen yöntem Şekil 1’de gösterilmiştir. Elde mevcut verilerle Microsoft excel 

tabloları (Çizelge 1) kullanılarak veri tabanı hazırlanmıştır. 2004 yılı yaralanmalı kazaları için toplam 

4667 satır ve 106 kolondan, 2005 yılı yaralamalı kazaları için de toplam 5375 satır ve 106 kolondan 

oluşan veri tabanı oluşturulmuştur. Veri tabanı oluşturulurken, veri formatları uyumsuz veriler düzeltil-

miştir. Metinsel bilgiler (adres bilgileri vb.) tek anlamlı hale getirilmiştir. Excel formatındaki veri tabanı, 

CBS ile etkin kullanım için, dbf formatına (Çizelge 2) aktarılmıştır. Veriler veri tabanından ArcMap 9.0 

programına aktarılmıştır. Olay yeri koordinatları yardımıyla veriler otomatik olarak sayısallaştırılmıştır. 

Sayısallaştırılan veriler shape formatına dönüştürülüştür. Harita Genel Komutanlığından raster forma-

tında şehir planı ve ortofoto haritası ile vektör karayolları haritası temin edilmiştir. Daha sonra raster 

formatındaki ortofoto harita (Harita 1) ve şehir planı (Harita 2) ile vektör karayolları (Harita 3) haritası 

ArcMap 9.0 programına aktarılmıştır (Harita 4). 

Elde edilen görüntüler üzerinde sorgulama yapıldığında sorgulanan noktaya ait öznitelik bilgileri görü-

nür hale gelmiştir (Harita 5). Son olarak, grafik analiz sonuçlarının çıktı dosyaları oluşturulmuştur. 

Böylece Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2004 

ve 2005 yıllarında meydana gelen yaralanmalı kazalarla ilgili analizler çok kısa bir sürede yapılarak, 

kazaya meyilli güzergahlara ya da kara noktalara ulaşılabildiği görülmektedir. Ayrıca ilgili tüm trafik 

kaza bilgileri CBS’ nde mevcut olduğundan kazalarla ilgili değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. 

Meydana gelen trafik kazalarından sonra tutulan trafik kazası tespit tutanakları Çizelge 1’deki şekilde 

sayısal ortama aktarılır. 

 

Şekil 1. CBS uygulamasında kullanılan yöntem 

Excel formatındaki sayısal verilerin CBS ile kullanımı için dbf formatına dönüştürülmesi gerekir. Bu 

dönüşüm öncesinde verilerin uygun yazı formatında düzenlenmesi gerekir. Çizelge 2’de görüldüğü gibi 

kazanın meydana geldiği yeri belirten iki adet sütun (2004_kazanın_yeri ve 2004_kazanın_adresi) bu-

lunmaktadır. ilk adres sütunu sorgulamalarda kullanılmak üzere düzenlenerek standart hale getirilmiş, 

ikinci adres sütunu ise sadece bilgi amaçlı olarak muhafaza edilmiştir. Ancak her iki sütundaki bilgiler 

karşılaştırıldığında uygun şekilde düzenlenmeyen öznitelik bilgilerinin CBS ile yapılan analizlerde kul-

lanılamayacağı görülmektedir. 
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Çizelge 1. Kaza tutanaklarının excel formatına aktarılmıs örnek veri tabanı 

 

 

Çizelge 2. Kaza tutanaklarının dbf formatına aktarılmıs örnek veri tabanı 

 

Yapılacak analizlerde kazanın meydana geldiği yerin ve bu bölgedeki ayrıntıların çok büyük önemi var-

dır. Analizler sırasında uygun raster ve vektör haritalar altlık olarak kullanılmaktadır (Harita 1, Harita 

2, Harita 3). 
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Harita 1. Ankara ortofoto haritası (Raster Formatta)     Harita2. Ankara sehir planı (Raster for-

matta) 

 

Harita 3. Ankara karayolları haritası (Vektör formatta) Harita 4. Raster ve vektör Ankara hari-

talarının      2004-2005 yaralamalı trafik kazaları ile beraber gösterimi 

 

Harita 4’de 2004-2005 yıllarında meydana gelen yaralanmalı trafik kaza noktalarının raster ve vektör 

haritaların olusturduğu altlık üzerindeki analize hazır durumu görülmektedir. Trafik kazası tespit tuta-

nağında bulunan her türlü veri çok kısa bir zamanda sorgulanarak gerekli bilgiye ulaşılabilmektedir 

Şekil 2’de görüldügü gibi analiz sırasında görüntülenen herhangi bir kaza noktasının öznitelik bilgileri 

anında sorgulanabilir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

382 

 

Şekil 2. Görüntü üzerinden kaza bilgisi sorgulama 

BULGULAR 

Ankara İli Şehir İçinde Meydana Gelen Kazalara Ait Verilerin Detaylı Olarak İncelenmesi 

Veri tabanı sorgulaması yapılarak, kazaların meydana geldiği yerler ve sebepler ortaya çıkarılmıştır. 

Sorgulama sonuçları, grafik ve sayısal haritalar üzerinde gösterilmiştir. Son yedi yılda Ankara’da mey-

dana gelen trafik kaza dağılımı Çizelge 3’ te görülmektedir. Çizelge 3’ te görülen toplam kaza sayıları 

yıllara göre farklılık göstermektedir. 2000 yılından sonra kaza sayılarında 2 yıllık belirgin bir düşme 

görülmekte, ancak 2003 yılından itibaren hızlı bir yükselişin başladığı ve 2004-2005 yıllarında da devam 

ettiği görülmektedir. 

Çizelge 3. Ankara’da 1999-2005 yıllarında meydana gelen trafik kaza dağılımları [35]. 
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Harita 5. 2004–2005 yıllarında yoldan kaynaklanan sorunlar nedeniyle meydana gelen kazaların 

gösterimi 

Harita 6 da yapılan analizde de 2004 yılına ait kaza yoğunlukları CBS kullanılarak görselleştirilmiştir. 

 

Harita 6. 2004 yılı Ankara şehir içi yollarındaki kaza yoğunluğunun gösterimi 

2004 yılında Atatürk Bulvarında meydana gelen arkadan çarpma kazaları Gazi Mustafa Kemal bulvarı 

ile İnönü Bulvarı arasında yoğunlaşmaktadır. Bu bölümde 500 m içerisinde 6 kaza meydana gelmiştir 

(Harita 7). 2005 yılında arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazalar ise İnönü Bulvarı ile Kavaklı-

dere kavşağı arasında kalan bölümde yoğunlaşmaktadır. Bu bölümde de 1 km içerisine 11 kaza düşmek-

tedir (Harita 8). 

 

Harita 7. 2004 yılında Atatürk Bulvarında arkadan çarpma sonucu oluşan yaralanmalı kaza da-

ğılımı 
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Harita 8. 2005 yılında Atatürk Bulvarında arkadan çarpma sonucu oluşan yaralanmalı kaza da-

ğılımı 

 

Harita 9. 2004 ve 2005 yılında Atatürk Bulvarında meydana gelen yaralanmalı kazaların sürücü 

asli kusurlarına göre dağılımı 

Harita 9-b’ de 2005 yılında Atatürk Bulvarında sürücü asli kusurları sonucu meydana gelen yaralanmalı 

kazaların mekansal dağılımı görülmektedir. 18 kazanın sürücülerin doğrultu değiştirme manevralarını 

yanlış yapmalarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu kusurla meydana gelen kazaların yoğunlaştıkları 

kesimler İnönü Bulvarı-Kenedi Caddesi arasındaki 850 m.’ lik bölümdür. Bu kesimde 7 kaza meydana 

gelmiştir. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme kusuru 8 kazada 

görülmüştür. Kazaların yoğunlaştığı kesimler Kızılay Kavşağı ile Sıhhiye Işıklı Kavsak arasındaki 750 

m.’lik kesimdir. 4 kaza meydana gelmiştir. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama kusuruyla 8 kaza 

meydana gelmiştir. Kaza yoğunluğu 3 kaza olan Kızılay kavşağındadır. Arkadan çarpma kusuru 22 ka-

zada görülmüştür. Kazalar İnönü Bulvarı ile Kavaklıdere Kavşağı arasındaki güzergahta yoğunlaşmıştır. 

Bu kesimdeki 1 km içerisinde 10 kaza meydana gelmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada trafik kaza analizlerinde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmasının önemine dikkat çeke-

rek, kaza analizleri için geliştirilecek bir CBS’ yle trafik analizlerinin hem hızlı, hem de daha güvenilir 

şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. CBS veri tabanındaki detaylı verilerle, kazaların analizlerinde daha 

önceden elde edilemeyen istatistiksel bilgilerin kullanılabileceği ve bunların da kazaların gerçek sebep-

lerini tespit etmede etkili olacağı görülmüştür. 
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CBS’ nin en önemli bileşenlerinden biri veridir. Kaza analizlerinde kullanılmak üzere oluşturulan veri 

tabanının hatalardan arındırılması ve güvenilir olması gerekmektedir. Bu noktada en büyük görev trafik 

polislerine düşmektedir. Öncelikle bu raporların önemi ve kullanım amaçları polis memurlarına daha iyi 

anlatılmalı ve bu konuda verilen eğitim çok yönlü olmalıdır. Kaza raporlarının sadece kusur oranlarını 

belirlemek ya da sigorta firmalarına yol göstermek için değil, ilerde olabilecek kazaların engellenmesi 

için kullanılacağının da anlatılması gerekmektedir. Kazanın nasıl oluştuğu konusunda da çevre koşulları 

ve araç durumunun da göz önüne alınarak, bu faktörlerin kazaya katkılarının ne olduğu belirtilmelidir. 

Tespit edilen eksik ya da uygun olmayan hususlara göre kaza tespit tutanakları geliştirilmeli, meydana 

gelen kaza ile ilgili her türlü ayrıntı raporda belirtilmelidir. 

Bu çalışmada CBS ile yapılan trafik kaza analizinde Ankara ilinde 2004-2005 yıllarında meydana gelen 

yaralanmalı kazaların en çok Atatürk Bulvarında meydana geldiği görülmektedir. Bu güzergah An-

kara’da yayalar ve araçlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. 2004 ve 2005 yıllarında Atatürk 

Bulvarında meydana gelen kazalar oluşumuna göre değerlendirildiğinde en fazla yayaya çarpma, arka-

dan çarpma ve yandan çarpma kazalarının meydana geldiği görülmektedir. 

Atatürk Bulvarında meydana gelen yaya kazaları Ulus Kavşağında ve Sıhhiye-Adliye Sarayı bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. 2004 yılında Atatürk Bulvarında meydana gelen arkadan çarpma kazaları Gazi Mus-

tafa Kemal Bulvarı ile İnönü Bulvarı arasında yoğunlaşmaktadır. Bu bölümde 500 m içerisinde 6 kaza 

meydana gelmiştir. 2005 yılında arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazalar ise İnönü Bulvarı ile 

Kavaklıdere kavşağı arasında kalan bölümde yoğunlaşmaktadır. Bu bölümde de 1 km içerisine 11 kaza 

düşmektedir. 
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İSTANBUL’DAKİ TÜRK İNANÇ KAYNAKLI MOTİFLİ TARİHİ MEZAR TAŞLARININ 

BOZULMA NEDENLERİ VE RESTORASYON YÖNTEMLERİ 

Hayri YILMAZ1, Osman ŞİMŞEK2, Can DEMİREL3 

1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye 
2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Ankara / Türkiye 

3Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye 

Öz: İstanbul tarihi Türk mezarlıkları, Osmanlı dönemi ve sonrası mezarlıklarıdır. Bu mezarlıklarda bu-

lunan mezar taşları taşınabilir kültür varlıklarındandır. Türklerin İslam dinini kabul ettikten sonra ortak 

İslami motifleri kullanmaları yanında eski kültürlerinden gelen motifleri de terk etmedikleri görülmek-

tedir.  İstanbul’daki tarihi mezar taşları üzerinde inanç kaynaklı ve sembolik motifler mevcuttur. Bu 

inanç kaynaklı ve sembolik motiflerin başında çiçek motifleri (lale, gül, sümbül, çark-ı felek) gelmek-

tedir. Diğerleri sırasıyla hat yazıları, ağaç, meyve ağacı ve meyve motifleri, geometrik motifler (hilal, 

ay, yıldız), hançer ve kandil motifleri gelmektedir. Bu çalışmada İstanbul tarihi Türk mezar taşları ve 

bozulma nedenleri araştırılmıştır. İstanbul tarihi mezar taşlarının bozulma nedenleri iki gruba ayrılabilir. 

Bunlar sırasıyla iç (bünyesel) bozulma nedenleri ve dış etkilerle oluşan bozulma nedenleridir. Bozulma 

nedenlerinin başında atmosfer etkileri ve canlılara bağlı bozulma gelmektedir. Tarihi mezar taşlarının 

temizlenmesi mekanik ve kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Tarihi mezar taşlarının restorasyon aşa-

maları ise projelendirme, belgeleme (görünür belgeleme), bozulma nedenlerinin teşhisi, çevre temizliği, 

tarihi mezar taşının temizlenmesi (mekanik, kimyasal), tarihi mezar taşı sağlamlaştırma yöntemleri, ta-

rihi mezar taşlarında yüzeysel koruma (çevresel, kimyasal) ve bakım yöntemleri olmak üzere yedi aşa-

mada yapılmaktadır. Tarihi mezar taşlarının temizlenmesi mekanik veya kimyasal yöntemlerden biriyle 

veya birkaçıyla yapılır. Temizlenen mezar taşının daha uzun süre yaşayabilmesi için gerekirse taşa kim-

yasal sağlamlaştırıcı ve koruyucu malzemeler sürülmeli, düzenli aralıklarla bakımları yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler:  Tarihi Mezar Taşı, İnanç Kaynaklı Motif, Mezar Taşı Bozulma Nedeni, Mezar 

Taşı Restorasyonu 

GİRİŞ 

İstanbul tarihi Türk mezarlıkları, Osmanlı dönemi ve sonrası mezarlıklarıdır. Bu mezarlıklarda bulunan 

mezar taşları taşınabilir kültür varlıklarındandır. Tarihi mezar taşları üzerindeki motiflerin bir kısmı 

inanç (dini) kaynaklı motiflerdir. Bir motifin inanç kaynaklı olduğunu belirtmek için o motif hakkındaki 

ortak görüşlere bakılır. Yazma eserlerde o motifin dini, sembolik bir anlamı olması gerekir. Bu amaçla 

İstanbul tarihi mezarlıklarında Türk inanç kaynaklı motifleri tespit ederken kaynaklardan yararlanma 

yoluna gidilmiştir. İstanbul’daki tarihi Türk mezarlıkları Osmanlı döneminden sonraki mezarlıklar ol-

duğu için, mezar taşları üzerindeki inanç kaynaklı motifler de İslam sonrası Osmanlı dönemi motifle-

rinden oluşmaktadır. Türklerin İslam dinini kabul ettikten sonra ortak İslami motifleri kullanmaları ya-

nında eski kültürlerinden gelen motifleri de terk etmediklerini görüyoruz. Bu da bize Türk sanatının 

hiçbir zaman milli vasfını kaybetmediğini göstermektedir. İstanbul tarihi mezar taşlarının bozulma ne-

denleri iki gruba ayrılabilir. Bunlar sırasıyla iç (bünyesel) bozulma nedenleri ve dış etkilerle oluşan 

bozulma nedenleridir. 
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Tarihi mezar taşlarının restorasyonu sırasıyla; röleve ve restorasyon çizimleri, belgeleme, teşhis, çevre 

temizliğinden sonra mezar taşlarının temizlenmesi mekanik veya kimyasal yöntemlerden biriyle veya 

birkaçıyla yapılarak, sağlamlaştırılması, koruma ve bakım önlemleri işlemleriyle bitirilir. 

İSTANBUL’DAKİ TARİHİ MEZAR TAŞLARININ BOZULMA NEDENLERİNİN ARAŞTI-

RILMASI 

Tarihi mezar taşları, belli bir zaman sonra veya çeşitli nedenlerle bozulmakta, tahrip olmaktadır. Tarihi 

mezar taşlarının bozulma nedenlerinin başında jeolojik oluşumlara bağlı yapısal sorunlar gelmektedir. 

Aynı taş ocağından olmasına rağmen farklı ve kötü özellikli katmanlardan seçilen taşlar ileride karşıla-

şılacak pek çok bozulmalara neden olmaktadır. 

Nem ve atmosfer hareketleri, tarihi mezar taşlarını olumsuz etkiler. Rüzgâr, yumuşak taşlarda aşınma 

oluştururken, ısı farklılıkları ve don nemli ortamlarda taşların parçalanma ve kopmalarına yol açar. Kirli 

atmosfer, su ve organizmalar (liken, mantar, yosun, bakteri, vb.) mezar taşlarının bozulmalarına neden 

olur. 

Tabasso (1986), taşların bozulmalarına etki eden fiziksel özelliklerin başında gözeneklilik oranının gel-

diğini belirtmektedir. Taşların yoğunluğu da fiziksel bir özelliktir. Mezar taşlarında aranan yoğunluk 

oranı 2,4–2,8 gr/cm3’tür. Saf kalkerin yoğunluğu 2,7 gr/cm3’tür. 

Depremler bütün yapılara olduğu gibi mezar taşlarına da zarar vermektedirler. İnsanların farkında ol-

madan verdiği titreşimler; trafikten oluşan titreşimler, uçakların verdiği titreşimler, çeşitli iş makinele-

rinin oluşturduğu titreşimlerdir. Bu titreşimler de mezar taşlarına zarar verebilmektedir. 

Küçükkaya (2004), don olayının oluşması için ortamda suyun bulunmasının şart olmadığını, taşın kristal 

yapısının da aşırı soğuk karşısında deformasyona uğrayabileceğini söylemektedir. 

Yangınlar mezar taşlarına büyük zararlar verir. Yangında mezar taşlarının dış yüzünde hızlı bir hacim 

genişlemesi olur. Fakat ısı mezar taşlarının iç bünyelerinde aynı derecede olmaz. Kabarma ile taşların 

dış yüzeylerinde parça halinde kopmalar olur. Hafif yangınlarda ise mezar taşlarının yüzeylerinde ka-

rarmalar, lekeler oluşur. 

İstanbul’daki tarihi mezarlıkların denize yakın yerlerdeki mezar taşlarında tuz kristalizasyonu daha çok 

görülmektedir. 

İstanbul’daki tarihi mezarlıkların taşıt trafiğine ve yollara yakın, tozlu kısımlarında mezar taşlarında 

daha fazla siyah tabaka oluştuğu gözlenmiştir. 

İnsanlar, hazine aramak amacıyla bilinçli olarak tarihi mezarlıklara ve mezar taşlarına zarar verebilmek-

tedirler. Para eder düşüncesiyle mezar taşlarını, külah kısımlarını çalabilmektedirler. 
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Resim 1. Hava kirliliğine bağlı siyah tabaka oluşumu 

Karayosunları ve likenler, rüzgârların getirdiği toz, tohum, hayvan artıkları, bitki lifleri gibi organik 

kalıntıları yakalayarak taş üzerinde toprak oluşumuna katkıda bulunurlar. Likenler, taş üzerinde toprak 

tabakası oluşturarak daha yüksek bitkilerin gelişmesine yardımcı olurlar. Kalkerli taşların, biyolojik bo-

zulmasının en önemli şekli olan oyukların oluşumunda, taş yüzeyinde gelişen mantar, mavi-yeşil yosun, 

su yosunu (algler) ve likenler gibi bitkisel organizmaların etkileri büyüktür. Mezar taşlarında biyolojik 

bozulmaları oluşturan başlıca organizmaların başında bakteriler, su yosunları (algler), mantarlar, liken-

ler ve karayosunları gelmektedir. 

 

Resim 2. Tarihi mezar taşında yeşil yosunlaşma 

Tırmanıcı bitkiler arasında sarmaşığın mezar taşları üzerinde zararları vardır. Kökleri taşların derzleri, 

çatlakları arasına girerek tutunur, çatlakları büyütür, yapraklarıyla birlikte hava aldırmazlar. Bir diğer 

zararları da taşlarda sürekli nem bırakmalarıdır.  

 

Resim 3. Ağaç ve köklerinin tarihi mezar taşına verdiği zarar 

Hayvanlar içinde büyük kitleler halinde yaşayan güvercinlerin tarihi mezar taşlarına zararları az da olsa 

mevcuttur. Güvercinlerin dışkıları içinde % 2 oranında asit fosforik bulunur. Mezar taşları üzerinde mo-

tifleri örter, iz bırakır. Metal kenetleri korozyona uğratır. 
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Resim 4. Tarihi mezar taşında güvercin ve kuş pisliklerinin verdiği zarar 

TARİHİ MEZAR TAŞLARINDA RESTORASYON YÖNTEMLERİ 

Tarihi mezar taşları yukarda saydığımız nedenlere bağlı olarak bozulurlar ve restorasyona ihtiyaç du-

yarlar. Restorasyonun ihmal edilmesi durumunda ise tarihi mezar taşlarının başta motifli kısımları yok 

olmakta ve tarihi özelliğini yitirmektedir. 

Tarihi mezar taşları üzerinde yapılan yanlış uygulamalardan bazıları şöyledir: Örneğin su emmeyi önle-

mek amacıyla yüzeye sürülen hava geçirimsiz cila, boya ve yağlar, taştaki suyun buharlaşmasını engel-

leyerek, içindeki tuzlarında etkisiyle çatlamalara neden olmaktadır. Asitle yıkamalarda kenet demirleri 

korozyona uğrayarak pas lekelerine neden olmaktadır. Yalıtılmayan kenet demirleri yine korozyona uğ-

rayarak taşın ayrışmasına ve parçalanmasına neden olmaktadır. Tarihi mezar taşı onarımlarında yanlış 

malzeme kullanımı da çok yapılmaktadır. Bunun gibi hataları yapmamak için tarihi mezar taşları, uzman 

ekiplerce ele alınıp restore edilmesi, koruma ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

Röleve ve Restorasyon Çizimleri 

Restorasyona ihtiyaç duyulan tarihi mezar taşlarının ilk önce röleve çizimleri yapılarak ölçülendirilir. 

Tarihi mezar taşlarının bir kısmı karışmış, bazı parçaları kırılmış, kaybolmuş veya toprak altında kalmış 

olabilir. Bu amaçla mezar taşlarının tespiti ve eşleştirilmesi, kaybolan parçaların bulunabilmesi amacıyla 

uzman ekiplerce inceleme yapılır. Bulunan tarihi mezar taşı parçaları birleştirilerek numaralandırılır ve 

ölçüleri alınır. Bu aşamadan sonra tarihi mezar taşlarının restorasyon veya restitüsyon çizimleri (kon-

servasyon projesi) yapılır. Bu çizimlerde bozulma nedenleri, eksik ve onarılmaya ihtiyacı olan kısımları 

belirtilir. Mezar taşlarının temizlenme, sağlamlaştırma ve koruma önerileri yazılır. 

Belgeleme (Görünür Belgeleme) 

İstanbul tarihi Türk mezarlıklarında mezar taşlarının bir kısmı belgelidir. Bu belgeleme; fotoğraf çekme, 

üzerlerinde numaralandırma ve kayıt altına alma şeklinde yapılmaktadır. Toprak altında kalmış parça-

ların bulunabilmesi amacıyla taşlara zarar vermeden kazı yapılabilir. Başucu, varsa ayakucu, kapak ve 

sanduka taşları birleştirilerek eşleştirilir. Başucu taşı numaralandırılarak belgelenir. Resim 5 ’de tarihi 

mezar taşının numaralandırılmış (belgelenmiş) hali görülmektedir. 
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Resim 5. Tarihi mezar taşının belgelenmiş hali 

Teşhis 

Tarihi mezar taşlarına müdahale etmeden önce malzemenin tanınması, özellikleri, bozulma nedenleri 

(hava kirliliği, nem, ısı, biyolojik etkenler, is, toz, vb.) gibi veriler araştırılarak teşhis edilmelidir. Bu 

aşamadan sonra bozulma nedenlerini oluşturan sebepler ortadan kaldırılmalı ve uygun temizleme yön-

temi seçilmelidir. 

Çevre Temizliği 

İstanbul’daki tarihi mezarlıkların bir kısmı bakımsızlıktan, ilgisizlikten başta çevre temizliğine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bazıları her türlü atık maddelerle çevreleri kirletilmiştir. Bazı mezarlıklar çöp yığını 

halindedir. Bu halleriyle tarihi mezarlıklar bizden acil yardım beklemektedir. Mezar taşları üzerinde 

veya yakınındaki yabani ot, bitki ve ağaçları öncelikle kaldırmak gerekir. Bitki ve ağaçları kesmek bir 

çözüm olsa da yeniden büyümesi söz konusudur. Çünkü kökleri sağlamdır. Bu işlem gecikirse ağaç 

kökleri mezar taşlarını sarmakta ve sökülmesi imkânsızlaşmaktadır. Sökülmesi esnasında mezar taşla-

rına zarar verilebilmektedir. Bu nedenle kökleri sökmek ya da kesmek yerine bulundukları yerde kökleri 

kurutacak yöntemler tercih edilebilir. 

TARİHİ MEZAR TAŞLARININ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ 

Mezar taşı temizliğinin iki amacı vardır. 1. Tuz, biyolojik aktivite vb. tahrip edici maddelerin kaldırıl-

ması, 2. Gözeneklerin açılması Tarihi mezar taşları üzerindeki temizlik müdahalelerinin başında siyah 

tabakaların, pas lekelerinin, organik madde lekelerinin, tuzların, bitkisel kirlenmelerin, boyalı yüzeyle-

rin, alg, liken ve yosun gibi organizmaların temizliği gelmektedir. 

Tabasso (1986), temizleme sırasında taşlara özen göstermek gerektiğini ve işlemlerin ancak uzmanlarca 

yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Tarihi mezar taşı temizleme yöntemleri şunlardır: 

Mekanik Temizlik 

Tazyikli su püskürtme ile yapılan temizlik; Tarihi mezar taşlarında su ile yapılan temizlik etkili, az zararlı 

ve kolay kontrol edilebilen bir yöntemdir. Güleç, bu yöntemde suyun yüzeye direkt olarak püskürtül-

memesi gerektiğini, çok yıpranmış taşlarda uygulanmaması gerektiğini yazmaktadır (Güleç, 1990) 

Tabasso, bu yöntemde kullanılacak suyun şebeke suyuna oranla içindeki çeşitli çözünen tuzlardan arın-

dırılmış deiyonize suyun tercih edilebileceğini belirtmektedir. 
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Kuru olarak yapılan temizlik; Tarihi mezar taşlarında özel alet ve makinelerle kuru temizlik yapılabilir. 

Bu alet ve makineler bisturi, özel spatula, özel elmas kalemler (dar, geniş, çöp, vb.) ve el matkaplarıdır. 

Düz yüzeyler için ponza taşı, ince zımpara kâğıtları kullanılabilir. Kuru olarak yapılan mekanik temiz-

liğin başarılı olabilmesi için kullanıcının yetenekli olması, hassas ve yavaş çalışması gerekir. 

Mikro kumlama (hassas yüzey temizleme); Bu temizleme yöntemi, basınçlı hava veya azot kullanılarak, 

çapı 40 mikron olan kum, alüminyum, mikro cam kürecikler gibi aşındırıcılar düşük ve kontrollü ba-

sınçla (0.2-7 bar) püskürtülerek yapılır. Aşındırıcı maddeler memeleri ve ağızlıkları tıkayabilir. Bu yüz-

den azot ve kalsiyum klorür veya silika jel ile doldurularak kullanmak gerekir. Suyun işleve sokulması-

nın amacı tozlanmayı, dumanı azaltmaktır. Bu toz ve duman sağlığa zararlıdır ve özel giysi gerektirir. 

Ayrıca yüzey temizliğinde alüminyum silikat, kalsiyum silikat ve kalsiyum karbonat içeren maddeler 

kullanılır (Küçükkaya, 2004). 

 

Resim 6. a. Atmosferik olaylardan kirlenmiş, kabuklaşmış tarihi mezar taşı 

b. Tarihi mezar taşının mikro kumlama yöntemi ile temizlenmesi 

c. Tarihi mezar taşının mikro kumlama yöntemi ile bir kısmının temizlenmiş hali 

Kimyasal Temizlik 

Kimyasal temizleyiciler alkaliler ve asitler olmak üzere iki gruba ayrılır. Çoğu ya çözülebilir tuzlar 

ihtiva eder ya da taşın bünyesindeki tuzları açığa çıkartabilir. Bu yüzden temizlik çalışmaları sonunda 

taştan tamamen arındırılmalıdırlar. Bunun için en kullanışlı olanı hidroflorik asit (HF) olup çıplak elle 

kullanılamayacak kadar tehlikelidir. 

Alkali temizleyicilerle kimyasal temizlik; Rutubetli ortamlarda tarihi mermer mezar taşlarında çiçek yap-

rakları ve kuş artıkları gibi organik kökenli maddeler pembe, yeşil, vb. lekeler oluşturabilir. Bu lekeler 

bazen yağmur suyu ve güneşin etkisiyle kendiliğinden yok olabilir. Mermer mezar taşları için asit oranı 

düşük bir alkalin kullanılabilir. Kapalı bir ortamda, tarihi mezar taşı lekelerinin temizliğinde hidrojen 

peroksitten (H2O2) oluşan lapalar (her m2 mermer yüzeyi için 25 gram temizleyici toz malzemesi lapa 

kıvamına gelinceye kadar sıcak su ilave edilerek hazırlanır) veya bu eriyik ile yıkamalar iyi netice ve-

rebilmektedir. Pas lekeleri tazeyken kolaylıkla çıkarılabilirken uzun zaman kalmış ve taşın bünyesine 

işlemiş bir pas lekesi kolaylıkla çıkarılamaz. 

Asit temizleyicilerle kimyasal temizlik; Seyreltilmiş hidroflorik asit (florür asidi) en uygun olanıdır. 

Taşta birikim yapmaz. Fırça veya spreyle önceden ıslatılmış yüzeye tatbik edilir ve hemen akabinde 
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basınçlı suyla temizlenir. Uzun müddet taş üzerinde kalırsa lekeler oluşturur ve bu lekelerin temizlen-

mesi zordur. Mermerlerin cilalarını da etkilemektedirler. Metallerden akarak taşın içine yerleşen pas 

lekelerini çıkarmak için Küçükkaya şunları tavsiye etmektedir [20]: 

“Bünyeye yerleşen pas kolaylıkla çıkarılmak istendiğinde; fosforik, fosfatik, hidroklorik ve sitrik asitler 

emniyetli olarak kullanılabilir; fakat kalkerli taşlardan ve mermerlerden pası kaldırmak bu kadar kolay 

olmayacaktır. Araştırmalara göre, derinlere işlemiş pas lekelerini güvenli ve etkili bir şekilde kaldıracak 

bir metot henüz yoktur”. 

TARİHİ MEZAR TAŞLARINI SAĞLAMLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Kimyasallarla Sağlamlaştırma 

Küçükkaya, organik sağlamlaştırıcıları etil silikatlar ve alkil-alkolsi silanların karışımı, alkil-aril polisi-

loksanlar (silikon reçineler), akrilik reçineler (monomer veya polimer) olduğunu belirtmektedir (Küçük-

kaya, 2004). 

Uygulama şekilleri ise; püskürtme yönteminin derinlerde etkili olması zordur. Bu nedenle fırçayla mal-

zeme doyana kadar sürme işlemi tekrar edilir. Bu arada sürme işlemi sonrası, karışım içindeki çözücü-

nün çabuk buharlaşmasını önlemek ve sağlamlaştırıcının derinlere nüfuz etmesini sağlamak için yüzey 

iyice örtülmelidir. Taşa nüfuz etme, izole edilmiş ortamda veya laboratuarda kolay olmasına rağmen 

yerinde uygulamalarda kullanışlı olmamaktadır. Bunun için mezar taşının laboratuar ortamında doyu-

rulması tercih edilmelidir. Kullanılacak reçine solüsyonunun yoğunluğu, sağlamlaştırılacak olan taşın 

durumuna göre değişir (uygun çözücü içinde yaklaşık % 5–10). 

Tarihi Mezar Taşlarının Onarılması 

Tarihi mezar taşlarından kopan küçük parçalar polivinil asetat veya akrilik reçinelerle hazırlanan harç-

larla birleştirilebilir. Daha büyük parçaların birleştirilmesinde kuvvetli yapıştırıcılar; epoksi ve poliester 

reçineli harçlarla, gerekirse paslanmaz metal veya alüminyum kenetlerle daha sağlam yapıştırma sağ-

lanmalıdır. Tarihi mezar taşlarından kopan, kaybolan orijinal parça bulunamadığında aynı veya benzer 

taşla tamamlanması yoluna gidilir. Yeni taşın rengi, dokusu, sertliği, parlaklığı, bileşimi ile orijinaline 

uygun olmalıdır. Bunu için eski taş tahlil edilir ve uygun taş bulunur. Yapay taş üretiminde ve tarihi 

mezar taşlarının onarımında bağlayıcı olarak sadece çimento kullanmak sakıncalıdır. Bunun yerine suya 

karşı dayanıklı su kireci (hidrolik kireç) tercih edilmelidir. 

TARİHİ MEZAR TAŞLARINDA YÜZEYSEL KORUMA VE BAKIM YÖNTEMLERİ 

Tarihi mezar taşlarında koruma, önceden önlem alarak bozulmaya neden olacak oluşumları ortadan kal-

dırmak ve bu eserleri daha uzun süre yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Mezar taşları ocaktan 

çıkartıldıktan bir süre sonra renk değiştirmeye ve yüzeyi ince bir film tabakasıyla kaplanmaya başlar. 

Film tabakası zamanla sertleşmeye başlar. Taş yüzeyinde oluşan hafif kirli görünümlü bu film tabaka-

sına “patina” denir. Patina, tarihi mezar taşlarında koruyucu bir tabakadır. 

Tarihi mezar taşlarında başlıca koruma yöntemleri şunlardır:  
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İklimsel-Çevresel Koruma 

Çevresel faktörlere bağlı bozulma nedenlerini (yağmur, nem, ısı, hava kirliliği, vb.) kontrol altına alarak 

önlenebilir.  

Tarihi mezar taşları genellikle dış ortamda olduğu için dışarıdaki nem ve ısıyı değiştirmek çok sınırlıdır 

fakat kontrolün sağlanması birçok zararları önlemede faydalı olacaktır. Nem ve ısı kontrolü biyolojik 

gelişimi azaltır. Yüksek nemli bir ortamda koruyucu örtü, yoğun nem ve su emmeyi azaltır. Mezar taş-

larının korunmuş olması, geçirgenliği azaltır, suya direncini artırır. Açık alanlarda tam ısı kontrolü 

imkânsız olmakla birlikte basit gölge panelleri ve diğer gölgeleme metotları çok faydalı olacaktır. 

Bitki ve çevre faktörleri arasındaki bağlantı açısından bitkilendirme, koruma problemini çözer. Uygun 

seçilen bitkilendirme şunları sağlamaktadır: Bitkiler çevrenin su seviyesini azaltır. Ağaçlar rüzgârlara 

karşı koruma sağlar. Hava kirliliğini azaltır. Bitki seçimi önemli olup, köklerin mezar taşlarına zarar 

vermemesine dikkat edilmelidir. Güneşin olumsuz etkilerinden (renk değişimi, eritme, vb.) ve UV ışın-

larından mezar taşlarını korur. 

Yabani bitki öldürücüleri, insan ve hayvanlara karşı zehirli değillerdir. Tarım ürünlerine zarar vermez-

ler. Tarihi çevre içinde ve civarındaki ekili bitkileri öldürmezler, taşlara kimyasal veya fiziksel olarak 

zarar vermezler. Toprak içine nüfuz etmezler, böylece kirlenme tehlikesi söz konusu olmaz. Bitkiler 

üzerindeki etkileri uygulamadan 60 gün sonra başlar. 

Tarihi mezar taşlarını kuşlardan bilhassa güvercin ve kırlangıçlardan korumak için teller, siyah naylon 

ağlar ile tünemeleri ve yuva yapmalarını önlemek en çok kullanılan yöntemlerdir. Güvercinler üzerinde 

etkili koruyucu jeller, yumuşak zemin oluşturarak kuşları huzursuz etme prensibine dayanarak hazırlan-

mıştır. Bu jeller yapışkan değildir ve taşta leke yapmazlar. 

Kimyasal-Fiziksel Koruma 

Bazı tarihi mezar taşları yüzeylerinde yapılan temizlik çalışmasından sonra malzemenin aşınmaya de-

vam ettiği görülebilir. Tekrar kirlenmeye maruz mezar taşları kimyasal koruyucular kullanılarak koru-

nurlar. Yüzeysel koruyucu kimyasal malzemeler kullanılacağı yere ve taşın özelliğine göre seçilmelidir. 

Bu amaçla tarihi mezar taşları laboratuar ortamında araştırılır. Bu araştırma sonuçlarına göre yüzeysel 

koruyucu malzeme seçilmelidir. Yüzeysel koruyucular tarihi mezar taşlarına fırça ile sürülür. Bu sürme 

işi birkaç kez yapılabilir. Sürme sayısı arttıkça taş bünyesine nüfuz etme artacaktır. Bu tabaka belirli bir 

dönem için suyun, kirli gazların emilmesine karşı dayanıklıdır. Zamanla koruyucu maddenin fonksiyo-

nunu yitirmesi sonucunda, alt tabakaya zarar vermeden arındırılabilir (geri dönüşümlü) özelliğe sahip 

olması dikkate alınmalıdır. Bu malzemeler akrilik veya slikonik tür reçinelerden seçilmelidir.  

Güleç, taşlarda araştırma ve testler yapılmadan kimyasal sağlamlaştırıcı ve koruyucu malzemelerin kul-

lanılmasının sakıncalı olacağını yazmaktadır (Güleç, 1990). 

Bakım 

Tarihi mezar taşlarının uzun süre yaşamaları için düzenli aralıklarla bakımlarının yapılması gerekir. 

Belli aralıklarla yapılan düzenli bakımlarda, önlemler ve tamiratlar gerektiği anlaşılıp uygulamaya ge-

çilmesi halinde sorunlar büyümeden çözümlenmiş olduğu gibi ekonomik olarak da kazanç sağlanmış 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

394 

olur. Örneğin en az üç ayda bir tarihi mezar taşlarının özel kimyasal deterjanlarla yıkanıp bol suyla 

durulanması uygun olacaktır. 

SONUÇ 

İstanbul’daki tarihi Türk mezar taşları üzerindeki motiflerin bir kısmı inanç (dini) kaynaklı veya sem-

bolik motiflerdir. Bu mezar taşları üzerinde Kuran’da adı geçen narlar, üzüm asmaları, zeytin dalları ve 

hurma ağaçlarıyla süslüdür. Allah kabrini aydınlatsın düşüncesiyle zincire asılmış kandiller mezarları 

süslemiştir. Ayrıca üzerlerinde lale, gül gibi simgesel çiçekler, hat yazılı süslemeler, meşrep özelliklerini 

gösteren motifler mevcuttur. 

Tarihi mezar taşları üzerinde Türklerin eski kültürlerinden gelen hayat ağacı, güneş, çark-ı felek, ay, 

yıldız, geometrik, vb. eski Türk motiflerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu da Türk Sanatının hiçbir 

zaman milli vasfını yitirmediğini göstermektedir. 

Tarihi mezar taşlarının bozulma nedenleri iç (bünyesel) ve dış etkilerle oluşan bozulma nedenleri olmak 

üzere iki gruba ayrılabilir. İç (bünyesel) bozulma nedenleri daha çok taşın içyapısını oluşturan bileşim-

lere, dokulara, kimyasal ve fizikselözelliklere bağlı nedenlerdir. Dış etkilerle oluşan bozulma nedenleri 

dört gruba ayrılabilir. Bunlar; mekanik etkiler, ısı etkileri (sıcak, soğuk, vb.), atmosferik etkiler (su, nem, 

tuz, hava kirliliği, vb.) ve canlılara bağlı bozulma nedenleridir (insanlar, bitkisel organizmalar, hayvan-

lar). 

İstanbul’daki tarihi mezarlıkların denize yakın yerlerindeki mezar taşlarında tuz kristalizasyonu daha 

çok görülmektedir.  İstanbul’daki tarihi mezarlıkların taşıt trafiğine ve yollara yakın, tozlu yerlerdeki 

mezar taşlarında daha fazla siyah tabaka ve kirlenme oluştuğu gözlenmiştir. Tarihi mezar taşlarının ona-

rımlarında kullanılacak metal kenet ve demirler; korozyona uğramayan, paslanmayan metallerden seçil-

meli veya izole edilmelidir. 
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TÜRKİYE, IĞDIR İLİNDE 

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ İÇİN PİLOT ALAN BELİRLENMESİ   

Seda TÜRK 

Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Iğdır / Türkiye 

Öz: Dünya nüfusunun sürekli artması, enerji arzında da sürekli bir artış yaratmıştır. Sınırlı fosil kaynaklı 

rezervlerin azalması ve 30-40 yıl içinde bu rezervler Dünya’nın ihtiyaçlarını karşılayamayacak olması 

bunlarla birlikte fosil kaynak kullanımının zararlı etkileri olması sebebiyle var olan enerji kaynaklarını 

mümkün olduğunca verimli kullanmaya ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim olmuştur. Yapı sektö-

ründe de çevre dostu malzemeler tercih edip, enerji ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik sürdürebilir binalara 

yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Yeşil çatı sistemlerinin, enerji verimliliğini artırması, hava kalitesini 

iyileştirmesi, karbon emisyonunu azaltması, su tutulumunu artırması ve kentsel ısı adasını hafifletmesi 

gibi birçok faydası bulunmaktadır. Yeşil çatı, tüm dünyada şehirlerde sıcaklık artışına, kuraklıklara, 

kentsel alanlarda su baskınlarına ve hava kirliliğine neden olan iklim değişikliğini azaltmak için en 

önemli çözümlerden biri olarak algılanmaktadır. Ayrıca Iğdır ili, Türkiye’de karbon emisyonu ve çevre 

kirliliği en yüksek illerden biridir. Bu nedenle, yeşil çatı sistemi altyapısı, Iğdır’da insan kaynaklı kar-

bondioksit ve diğer “sera” gazlarının emisyonlarının etkilerini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Bu 

çalışmada, kurulum için bir pilot alan bulmak amacıyla nüfus yoğunluğuna göre seçilen 5 mahalleyi 

değerlendirmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanıl-

mıştır. Bu yöntemle 5 mahalle, ekonomik, çevresel ve sosyal yapı ile ilgili belirlenmiş 12 kritere göre 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yaklaşımın Bağlar mahallesinin yeşil çatı sistemi inşa etmek için pilot 

olarak en iyi alan olduğunu ortaya çıkardığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Binalar, Yeşil Çatı Sistemleri, Çok Kriterli Karar Verme Metotları, 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)   

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yeşil çatı, tüm dünyada şehirlerde sıcaklık artışına, kuraklıklara, kentsel alanlarda su baskınlarına ve 

hava kirliliğine neden olan iklim değişikliğini azaltmak için en önemli çözümlerden biri olarak algılan-

maktadır (Rosasco and Perini, 2019). Farklı iklim koşullarına sahip ülkelerde iklim değişikliğinin etki-

lerini azaltmak için birçok araştırmacı yeşil çatılara odaklanmıştır. Yeşil çatı sistemleri teknolojik ve 

ekonomik yönde incelenince, enerji tasarrufu sağladığı, bina dayanıklılığını artırdığı ve boşa giden su 

akışını azalttığı ortaya çıkmıştır (Tan et al., 2005; Coma et al., 2018). Yeşil altyapılar, karbon kütlesi 

seviyelerinde ve kentsel ısı adasında düşüşler sağlayarak hava kalitesini yükseltir. Bununla birlikte, yeşil 

altyapıların insanın termal konforu üzerinde olumlu etkileri de vardır (Razzaghmanesh er al., 2016). 

Uzun vadede, yeşil çatıların birçok ekonomik faydasının olduğu da saptanmıştır. Örneğin, uzun vade de 

daha iyi çatı ömrü sağlayarak yaşam döngüsü maliyetlerinde bir azalma ile birlikte, kışın ısıtmanın azal-

dığı ve yaz soğutmasının arttığı termal performansla birlikte enerji verimliliği artmıştır. Ek olarak, in-

sanlara sosyalleşebilecekleri ekstra bir alan da sağlar (Tabatabaee et al.,2019). Bunların dışında, yeşil 

çatılar, ortamdaki tozu, dumanı ve partikülleri de azaltabilir. Bu da seri gazı emisyonlarını düşürür. Yeşil 

çatılar, elektromanyetik radyasyon penetrasyonunu da azaltır (Herman, 2003). Bunlar dışında, yeşil çatı 

sistemlerin birçok faydası olduğu birçok çalışmada ortaya koyulmuştur. Tablo 1’de de yeşil çatı sistem-

lerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal faydaları verilmiştir.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

396 

 

Tablo 1. Yeşil çatı sistemlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan faydaları (Rosasco and Pe-

rini, 2019; Tabatabaee et al.,2019; Onder, 2014; Türk, 2021; Beyhan et al., 2013) 

Ekolojik Faydaları Ekonomik Faydaları Sosyal Faydaları 

 Yağmur suyunun kullanıl-

ması, 

 Enerji verimliliğini artırmak,  Bina estetiğini geliştir-

mek, 

 Kentsel ısı adası etkisini 

azaltmak, 

 Su tutma oranını arttırmak,  Kentsel estetik ve biyolo-

jik çeşitliliğin iyileştiril-

mesi, 

 Hava kalitesini artırmak,  Çatı ömrünü uzatmak,  İnsan termal konforu, 

 Gürültüyü azaltmak,  Olası yangının önlenmesini 

sağlamak, 

 Sosyalleşmek için ekstra 

alan sağlamak, 

 Elektromanyetik radyas-

yonu azaltmak, 

 Kentsel tarımı geliştirmek,  Sağlık. 

 Atık yönetimini geliştirmek,  Verginin düşürülmesi,  

 Kentleşmenin kuşlar üze-

rindeki olumsuz etkilerinin 

azaltılması. 

 İş istihdamını artırmak.  

 

AMAÇ  

Iğdır ilinde yeşil çatı sistemleri için plot alan bulma problemi daha önce Türk (2021) tarafından sezgisel 

bulanık tabanlı çok kriterli karar verme yaklaşımını kullanarak bulunmuştur. Bu çalışma da daha çok 

ikili karşılaştırmalarla sonuca ulaşan AHS yöntemi kullanılarak, hem diğer çalışmayla bir karşılaştırma 

yapılması sağlanmış olup, hem de Iğdır için en iyi potansiyele sahip olan alan 3 ana ve 12 alt kriterler 

dikkate alınarak bulunacaktır. Yine AHS yöntemi kullanılarak, karar vericilerin öznel yargılarından ikili 

karşılaştırmalar yaparak kaçınılmak amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Yeşil çatıların şehirlere sağladığı faydalar sebebiyle, devletler yeşil çatı sistemlerini destekleyici politi-

kalara geçiş yapmıştır. 1970'lerden bu yana, Alman hükümeti, Danimarka, Avusturya gibi birçok Av-

rupa ülkesi,  ayrıca Asya ülkelerinden Singapur, Japonya, Hong Kong yeşil çatı sistemlerini desteklemek 

için politikalar geliştirmiştir (Getter and Rowe, 2006; Brudermann and Sangkakool, 2013). Türkiye açı-

sından ise yeşil çatılar, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde ilgi görmeye başlamış olmasına rağmen 

henüz kentsel alanlarda yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca, Doğu Anadolu Bölgesi’nde herhangi 

bir uygulama bulunamamıştır. Bunumla birlikte, Türkiye'nin doğu kesiminde yer alan Iğdır ili, sahip 

olduğu hem konum hem de coğrafi özellik sebebiyle hava kirliliğinin en yoğun görüldüğü illerden biri-

dir. Iğdır, Ağrı Dağı gibi yüksek rakımlı alanlar çevrili olması, çanağın ortasında kalması sebebiyle hava 
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sirkülasyonunun olmaması da hava kirliliğine sebebiyet vermemektedir. Ayrıca 3 ülkeye; Ermenistan, 

Nahçıvan ve İran sınırı bulunması sebebiyle yoğun taşımacılık kaynaklı karbon salınımı da görülmek-

tedir. Kış aylarında ısıtma sistemlerinden kaynaklı partikül madde ve toz miktarı da küçümsenemeyecek 

kadar yüksektir (Sahin et al., 2019). Bu nedenle, Iğdır ilinde çatı sistemlerin yeşil çatıya dönüştürülmesi 

faydalı olacağı düşünülmüştür.  

YÖNTEM 

Analitik Hiyerarşi Süreci 

Saaty tarafından geliştirilen AHS yöntemi, karar vericilerin algılarını ve değerlendirmelerini en doğru 

şekilde hesaba katmak için ikili karşılaştırmalara dayanan bir yöntemdir (Saaty,1980). AHS yönteminde 

karar vericiler her bir kritere farklı ağırlıklar verme olanağına sahiptir. Yöntem ikili karşılaştırmaya 

dayalı olduğu için anlaması ve kullanımı da kolaydır. Bu sebeple literatürde de çok çeşitli uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Kısacası, AHS yöntemi ikili karşılaştırmaya dayalı bir hiyerarşi süreci kullanarak oran 

ölçeklerini bulmayı amaçlamaktadır. AHS’de genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir(Saaty, 1980): 

Tablo 2. İkili karşılaştırma için sayısal ölçek 

Dilsel Değişken  Sayısal Değer 

Son derece önemli  9-8 

Çok Kesinlikle daha önemli  7-6 

Kesinlikle daha önemli  5-4 

Orta derecede daha önemli  3-2 

Eşit derecede önemli 1 

1. Problem tanımlar, bu problem için kullanılacak kriterler ve bu kriterlere göre değerlendirilecek al-

ternatifler belirlenerek hiyerarşi oluşturulur.  

2. İkili karşılaştırma matrisi oluşturulur. Bu sayede kriterler birbiriyle kıyaslanabilir. Tablo 2’de dilsel 

değerlendirmelerin ikili karşılaştırma için sayısal ölçeği gösterilmektedir. 

3. Tablo 2’de gösterilen sayısal ölçek kullanılarak ilk olarak kriterlerin ikili karşılaştırması yapılarak 

göreli önemi hesaplanır ve gerekli göreli kriter ağırlıklarını elde etmek için matrisi normalleştirilir. 

Bu sayede ağırlık vektörleri bulunur.  

4. Alternatiflerin de yüzde önem dağılımı bulunur.  

5. İkili karşılaştırma matrislerinin tutarlılık oranına bakılır. Eğer kabul edilemeyecek aralıkta ise ikili 

karşılaştırmalar gözden geçirilir ve adımlar tekrarlanır.   

6. Bulunan bu matrisler birbirleriyle çarpılarak skor matrisi elde edilir.  

7. Skor matrisine göre de alternatifler sıralanır.  
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Karar Verme Kriterleri 

Bu çalışmada literatür taraması ve uzman görüşü dikkate alınarak 3 ana ve 12 alt kriter belirlenmiştir. 

Ana kriterler, Ekonomik (AK1), Çevresel (AK2) ve Sosyal (AK3) olurken, bunların 12 alt kriteri de göz 

önünde bulundurulmuş ve aşağıda tanımları verilmiştir.  

Ekonomik (AK1) olarak yeşil çatı sistemlerinin etkileri literatürdeki birçok çalışmada bahsedilmiştir 

(Giriş bölümünde ayrıntılı olarak bahsedildiği gibi).  Bu çalışma da 4 ekonomik kriter göz önüne alın-

mıştır;  

 Kurulum maliyeti (K1); kullanılan malzemeler, sarf edilen işçilik, donanım (kiralama veya satın 

alma), nakliye maliyetleri gibi kurulum esnasında katlanılan maliyettir (Shafique et al., 2018). Ge-

leneksel çatı maliyetleri, metrekare başına 80-100 avro arasıyken yeşil bir çatının maliyeti 139-249 

avro arası değişmektedir (Perini and Rosasco, 2016).  

 Bakım ve bertaraf maliyeti (K2); yeşil çatı sistemlerinin sürdürebilirliği için gerekli olan budama, 

gübreleme, onarım veya değişim maliyetlerini içerir. Bu sayede geleneksel çatıda çatı ömrü 20 yıl-

ken, yeşil çatılarda 40-45 yıl olur (Rosasco and Perini, 2019). 

 Enerji tasarrufu (K3); binanın yazın soğutma, kışın ise ısıtma için olan enerji talebinde azalma ile 

ilgilidir. Yeşil çatı sistemleri termal konforu iyileştirdiği için enerji açısından da tasarruf sağlamak-

tadır (Perini and Rosasco, 2016). 

 Mülk değerindeki artış (K4); estetik faktörler ve sosyalleşme için oluşturduğu ekstra alanlar se-

bebiyle oluşan artıştır. Örnek verilecek olursa, New York'ta daire kiralara yeşil çatıya sahip olan-

larda olmayanlara göre %16,2 daha fazladır (Ichihara and Cohen, 2011). 

Çevresel (AK2) olarak yeşil çatı sistemlerinin etkileri Tablo 1’de gösterildiği gibi hava kalitesinden 

yağmur suyunun kontrolüne kadar çeşitlilik göstermektedir.  Bu çalışmada seçilen 4 kriter:  

 Olası hasar (K5); rüzgar, yağmur veya güneşten kaynaklanan veya yeşil çatı sistemlerinde tesisatın 

kalitesi veya zayıflığının sebep olduğu hasarlardır (Vijayaraghavan ,2016).  

 Elektromanyetik radyasyonun azalması (K6): yeşil çatılar hem ultraviyole radyasyonu hem de 

baz istasyonlarının neden olduğu elektromanyetik radyasyonu % 99.4 oranında azalttığı kanıtlan-

mıştır (Herman, 2003).  

 Emniyet ve güvenlik (K7); yeşil çatı sistemindeki altyapının ve ekipmanların tehlikelerden korun-

ması ve insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmamak için alınan tedbirler ve önlemleri kapsar 

(Rahman et al.,2013).  

 Çevre bilinci (K8); yeşil çatı sistemlerinin olduğu yerlerde çevre bilincinin daha arttığı ve artan 

yerlerde de yeşil çatı sistemlerinin arttığı görülmektedir (Rahman et al.,2013). 

Sosyal (AK3) olarak yeşil çatı sistemleri insanlara sosyalleşebileceği ve rahatlayabileceği ekstra yeşil 

alan sağlayarak sosyal refahı artırır (Türk, 2021).  

 İlgili becerilerin eksikliği (K9); Kurulum için altyapısında çalışacak personelin, kullanılacak mal-

zemelere ulaşımın eksikliğini kapsamaktadır (Rosasco and Perini, 2019). 
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 İşbirliği seviyeleri (K10); yeşil çatının yapımı için mimarlar, inşaat mühendisleri, çevre mühen-

disleri ve bina sakinlerinden oluşan paydaşlar arası işbirliğini belirler (Rosato et al., 2015). 

 Estetik (K11); yeşil çatıların sağladığı bina sakinleri ve komşularının görsel tatminidir. Hem bina 

hem de kentsel estetiğe yeşil çatı sistemlerinin katkısı vardır (Rosasco and Perini, 2019). 

 Sağlık (K12); yeşil çatı sistemlerinin çevreye sağladığı faydalar direk insan sağlığı üzerinde de 

etkisi vardır. Bu da uzun vadede sağlık hizmeti taleplerinde düşüş sağlamaktadır (Onder, 2914). 

Alternatif Yerler 

Iğdır'ın merkezi 24 mahalleden oluşmaktadır.  Nüfuz yoğunluğuna göre en kalabalık 5 mahalle bu ça-

lışma için seçilmiştir; Bağlar (A1), Özgür (A2), Topçular (A3), Emek (A4) ve Karaağaç (A5). Bu çalış-

mada her mahalle belirlenen kriterler açısından AHS kullanılarak değerlendirilecektir. 

AHS Yönteminin Uygulanması 

Bu bölümde AHS yönteminin uygulaması anlatılacaktır:  

1. Bu çalışma yeşil çatı sistemi kurulumu için Iğdır ilinde plot alan değerlendirme problemidir. De-

ğerlendirme için 5 alternatif göz önünde bulundurulup, bu alternatifler 12 kritere göre değerlendi-

rilecektir.  

2. Tablo 4’ de gösterildiği gibi alternatiflerin kriterlere göre ikili karşılaştırması yapılır ve ikili karşı-

laştırma matrisi her bir kriter için oluşturulur.  

3. Tablo 5’ de sadece K1 için ikili karşılaştırma matrisi ve normalleştirilmiş ikili karşılaştırma matrisi 

verilmiştir, diğer bütün kriterler için ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur.  

4. Tablo 6 da gösterildiği gibi kriterlerin kriterlere göre değerlendirmesi yapılır ve bu matriste norma-

lize edilir.  

5. Tutarlılık oranına bakılarak çalışma bir sonraki adıma taşınır. 

6. Bulunan bu matrisler birbirleriyle çarpılarak skor matrisi elde edilir.  

7. Tablo 7’ de gösterildiği gibi skor matrisine göre de alternatifler sıralanır.  
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Tablo 4. İkili karşılaştırma değerleri 

Karşılaş-

tırma  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

A1/A2 3 3 5 7 5 5 8 5 3 6 5 3 

A1/A3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 4 3 2 

A1/A4 1 1 1 3 3 1 3 3 1 5 3 2 

A1/A5 3 3 1 3 3 3 5 3 1 4 3 2 

A2/A3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2 

A2/A4 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/2 1/2 1/3 1/2 

A2/A5 1 1 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1/2 1 1/2 1/2 

A3/A4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1/2 1 

A3/A5 1/3 1/3 3 3 1 3 3 1/3 1 3 1 1 

A4/A5 3 3 3 3 1 3 1 1/3 1 2 1 1 

 

Tablo 5. Kriter 1 için ikili karşılaştırma matrisi ve normalleştirmiş karşılaştırma matrisi 

Kriter 1 için karşılaştırma matrisi Normalleştirilmiş karşılaştırma matrisi 

Yerle-

şim 

A1 A2 A3 A4 A5 Yerleşim A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1.0

0 

3.00 1.00 1.00 3.00 A1 0.27 0.27 0.16 0.27 0.36 

A2 0.3

3 

1.00 0.33 0.33 1.00 A2 0.09 0.09 0.05 0.09 0.12 

A3 1.0

0 

3.00 1.00 1.00 0.33 A3 0.27 0.27 0.16 0.27 0.04 

A4 1.0

0 

3.00 1.00 1.00 3.00 A4 0.27 0.27 0.16 0.27 0.36 

A5 0.3

3 

1.00 3.00 0.33 1.00 A5 0.09 0.09 0.47 0.09 0.12 
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Tablo 6. Kriterlerin birbirleriyle karşılaştırma matrisi 

Kriterlerin İkili Karşılaştırma Matrisi 

Yerleşim K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

K1 1.00 7.00 7.00 1.00 1.00 3.00 0.14 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 

K2 0.14 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 0.14 5.00 5.00 3.00 3.00 1.00 

K3 0.14 1.00 1.00 0.33 0.33 3.00 0.14 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

K4 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.20 1.00 5.00 3.00 1.00 3.00 

K5 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 5.00 0.14 5.00 3.00 1.00 3.00 3.00 

K6 0.33 1.00 0.33 0.33 0.20 1.00 0.20 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 

K7 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 5.00 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 

K8 0.33 0.20 1.00 1.00 0.20 1.00 0.14 1.00 3.00 0.33 1.00 0.20 

K9 0.20 0.20 0.33 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 1.00 3.00 3.00 3.00 

K10 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 1.00 0.14 3.00 0.33 1.00 5.00 0.20 

K11 0.33 0.33 0.33 1.00 0.33 1.00 0.14 1.00 0.33 0.20 1.00 0.20 

K12 0.20 1.00 0.33 0.33 0.33 1.00 0.20 5.00 0.33 5.00 5.00 1.00 

 

BULGULAR 

AHS yöntemi kullanılarak Iğdır ili için yeşil çatı kurmaya yönelik plot alan arama çalışmasında değer-

lendirilen alternatiflerin sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 0.378 skor değeri ile Bağlar mahallesinin en 

iyi alternatif olduğu, ikinci olarak da 0.207 skor değeriyle Topçular mahallesinin olduğu gösterilmiştir. 

Bağlar mahallesi, Iğdır ilinde son yıllarda yapılaşmanın arttığı, gelir düzeyinin ve eğitim düzeyinin daha 

yüksek olduğu yeni yapılardan oluşan bir mahalledir. Bu özellikleri de, yatırımcıları yeşil çatı kurulum-

larını bu mahallede yapmaya yöneltebilir. Topçular mahallesi Bağlar ve Emek arasında bulunup, ko-

numu nedeniyle gelişmiş mahallelerden biridir. Sıralamada 3. sırada yer alan Emek mahallesi de hem 

merkezi yerlere yakın olması hem de üniversite kampüslerinden birini barındırması sebebiyle yeşil çatı 

sistemleri için uygundur. AHS yöntemine göre de 0.203 skorla 3. sırada olmasına rağmen 2. Sıradaki 

Emek mahallesi skoruyla aralarında küçük bir fark bulunmaktadır. Karaağaç mahallesi 4. sırada, Özgür 

mahallesi de 5. sırada yer almaktadır. Yine bu sıralamaya Özgür mahallesinde daha çok müstakil ev 

bulunması da sebep olmuş olabilir. 
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Tablo 7. Alternatiflerin AHS yöntemine ve Sezgisel bulanık yaklaşıma göre sıralanması 

Yerleşim AHS Yöntemi Sezgisel Bulanık Yaklaşım (Türk, 

2021) 

Skor Sıralama Skor Sıralama 

A1 0.378 1 0.6009 1 

A2 0.062 5 0.4038 4 

A3 0.207 2 0.5680 2 

A4 0.203 3 0.5507 3 

A5 0.151 4 0.3983 5 

Bununla birlikte, Türk (2021) çalışmasında sezgisel bulanık yaklaşım kullanılarak Iğdır ili yeşil çatı 

sistemleri uygulamak için plot alan bulmaya yönelik 5 alternatifin değerlendirildiği ve bu alternatifler 

için sıralama Tablo 7’de gösterilmektedir. İki metodun buldukları sonuçlar, ilk 3 alternatif için aynı 

olduğu sadece 4. ve 5. sırada olan mahallelerin yerlerinin değiştiği görülmektedir. İnsan yargılarında 

belirsizlik tam tanımlayamadıkları alternatif değerlendirmelerinde artığı ve bununda sonuçlar üzerinde 

değişikliğe sebep olduğu görülmektedir. Yine iki yöntemde de, Topçular ve Emek mahallerinin skorla-

rında ki yakınlık benzerdir.  Bu çalışma, daha güvenilir sonuçlara ulaşmak ve Türk (2021) çalışmasını 

doğrulamak için yapılmıştır ve sonuçlara göre iki çalışma da benzer sonuçlar üretmiştir. Bu çalışmada 

çevrede yapılan küçük değişimlerle, ekosisteme büyük katkılar sağlanabilecek yeşil çatı sistemlerinin 

kurulum yeri seçimi problemi Iğdır ili için ele alınmıştır. Bu çalışma tüm Dünya’da artan yeşil çatı 

sistemlerin Türkiye’de yaygınlaşması için bir örnek teşkil etmektedir. Iğdır, Türkiye'de hava kirliliğinde 

ilk sırada yer alan şehirlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışma literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmak 

için iyi bir girişimdir.  

SONUÇ 

Sürdürülebilir sistemler insan ve doğayı bir araya getirip, insanın doğaya ve canlılara daha duyarlı, mi-

nimum zarar verecek şekilde yaşaması için çeşitli değişiklikleri kapsamaktadır. Yeşil çatı sistemleri de 

sürdürülebilir sistemler için yer alıp, hava ve gürültü kirliliğini azaltma, atık suları yönetimini kapsayan 

sistemlerdir. Yeşil çatıların faydaları arasında kentsel ısı adası etkisini de azalttığı, uzun vadede ekono-

mik olarak da faydası olduğu görülmektedir. Dünya’da her geçen gün sayıyı artan uygulamalara karşı 

Türkiye'de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan çok az uygulama bulunmaktadır. Bu ça-

lışma da Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Iğdır ili ele alınmış olmaktadır. Iğdır ili hem hava kirliliği 

seviyesinin yüksek olması hem de şehrin mikroklimatik yönlerinin (bitki örtüsü ve bitkilerde geniş çe-

şitliliğe sahip) olması sebebiyle yeşil çatı uygulaması olması gereken şehirlerden biridir.  Bu sebepler-

den ötürü, Iğdır ili için yeşil çatı sistemi altyapısı, hava kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir. 

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Iğdır'daki yeşil 

çatı sistemleri için plot alan belirleme problemi için uygun bir yöntemdir. Bu yöntemle, alternatif olarak 

belirlenen 5 mahalle ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan seçilmiş 12 kriterle değerlendirilip, en iyi plot 

alanı bulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma, Türk (2021) yaptığı çalışmayla karşılaştırıp 

sonuçlarda ki benzerlikle önerilen yaklaşımın tutarlılığını kontrol edilmiştir. Ek olarak, bu çalışma, yeşil 
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çatılar inşa etmek için arzu edilen yerlerin bulunması açısından literatürdeki önemli bir boşluğu doldur-

muştur. Daha sonraki çalışmalarda, profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan daha geniş bir grup 

oluşturularak pek çok farklı kriter göz önünde bulundurulabilir. Yine anket çalışmaları yapıp, kriter 

ağırlıkları uygulanacak yere göre çeşitlilik gösterip göstermediği tespit edilebilir.  
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FOTO-FENTON REAKSİYONUYLA KRİSTAL VİYOLE’NİN BOZUNMASINDA CuFe2O4 

NANOPARTİKÜLLERİNİN KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI 

Eda KELEŞ GÜNER 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Üzümlü Meslek Yüksekokulu, Erzincan / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, foto-Fenton reaksiyonuyla Kristal Viyole (KV) boyar maddesinin bozunması hidro-

termal yöntemle sentezlenmiş CuFe2O4 nanoparçacıklarının varlığında görünür bölge ve UVA ışımaları 

altında incelenmiştir. Sentezlenen CuFe2O4 nanoparçacıkların yapısal ve morfolojik özellikleri X-ışını 

kırınım (XRD), Fourier Dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve enerji dağılımlı X-Işını analizi (EDX) teknikleriyle araştırılmıştır. XRD verileri sentezlenen 

CuFe2O4 nanoparçacıklarının tetragonal yapıda oluştuğunu ve herhangi bir safsızlık içermediğini gös-

termektedir. Bu durum numunenin EDX spektrumunda, sadece Cu, Fe ve O elementlerinin belirlenme-

siyle de desteklenmektedir. Ayrıca numunenin FTIR spektrumu da ferrit nanoparçacıklarının oluşumunu 

desteklemektedir. CuFe2O4 nanoparçacıklarının SEM görüntüleri, parçacıkların düzenli bir şekle sahip 

olmadığını ve taneciklerin istiflenmiş yapıda olduğunu göstermektedir. CuFe2O4 nano partiküllerin ka-

talitik performansı, hidrojen peroksit (H2O2) kullanılarak KV’nin foto-Fenton benzeri bozunmasında 

değerlendirilmiştir. Fotokataliz deneylerinde; hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonu, başlangıç boya 

konsantrasyonu ve katalizör miktarı parametrelerinin KV'nin foto bozunması üzerindeki etkisi araştırıl-

mıştır. Her iki ışık kaynağı altında da hemen hemen benzer sonuçlar elde edilmiş ve en uygun şartlar 25 

mmol L-1 hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonu, 10 mg L-1 başlangıç boya konsantrasyonu ve 50 

mgL-1 katalizör miktarı olarak belirlenmiştir. Bu şartlar altında KV’nin fotokatalitik bozunma verimleri 

görünür bölge ve UVA ışımaları altında sırasıyla %100 ve %96,4 olarak elde edilmiştir. Fotokataliz 

deney sonuçları, bozunmanın yalancı birinci dereceden kinetik ile uyumlu olduğunu göstermiştir. 

KV'nin CuFe2O4 nanoparçacıkları üzerindeki fotokatalitik bozunmasından sorumlu olan reaktif türleri-

nin katkısını belirlemek için radikal süpürücü deneyler yapıldı ve olası mekanizma önerildi. Yapılan 

radikal süpürücü deneylerine göre her iki ışık kaynağı için hidroksil radikallerinin KV’nin fotokatalitik 

bozunmasında başlıca role sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bakır Ferrit, Kristal Viyole, Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu, Fotokataliz, Me-

kanizma  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Canlıların yaşamında en önemli ve etkili maddelerden biri olan su, birçok endüstride kullanılır ve çeşitli 

kimyasallara maruz kalarak kirlenir. Son yıllarda, su kirliliği çevre sistemi için ciddi bir tehdit haline 

geldiği için çevreye boşaltılmadan önce endüstriyel atık sudan gelen kirleticilerin giderilmesi gerekmek-

tedir. Endüstriyel atık su genellikle insan ve su yaşamına zararlı olabilecek birçok organik ve toksik 

madde içerir. Boyalar, endüstriyel atık suların ilk kirleticilerindendir. Sentetik boyaların çoğu toksik ve 

kanserojendir. Bu nedenle bu tür atıklardan boyaların giderme yöntemleri büyük ilgi görmektedir (Guan, 

2020; Silva, 2020; Hariganesh, 2021,Palanisamy, 2021). Adsorpsiyon, membran filtrasyonu, kimyasal 

oksidasyon, iyon değiştirme ve fotokataliz gibi çeşitli fizikokimyasal yöntemler kullanılmaktadır (Wei, 

2018; Yang, 2018; Ayazi, 2021; Hassan, 2020). Fenton sistemi, organik molekülün bozunmasının 

Fe2+'nın H2O2 ile reaksiyonu sonucu hidroksil radikalleri oluşturarak elde edildiği bir gelişmiş oksidas-

yon süreçlerinden birisidir. Fenton veya Fenton benzeri reaksiyonlar olarak adlandırılan prosesler, bir 
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redoks döngüsünde hidrojen peroksit ile reaksiyona girdiğinde hidroksil radikalleri üreten çoklu oksi-

dasyon durumlarına sahip diğer geçiş metallerinin kullanımına dayanır. Cu/H2O2 fotokatalitik sistemleri, 

bakırın her iki oksidasyon durumunun da (Cu2+/Cu+) hidrojen peroksit ve Cu2+ kompleksleri ile kolayca 

reaksiyona girdiğini ve organik bozunma ara maddelerinin hidroksil radikalleri tarafından kolayca ay-

rıştırıldığını göstermektedir (Salazar, 2012; Bokare, 2014). Son zamanlarda, heterojen Fenton benzeri 

süreçler tehlikeli organik kirleticileri ortadan kaldırmak için daha pratik ve verimli bir alternatif teknik 

olarak kullanılmaktadır Sudaki organik kirleticilerin bozunması için H2O2'yi reaktif radikallere aktive 

etmek için birçok demir temelli katalizörler; Fe2O3, Fe3O4, α-FeOOH ve özellikle CuFe2O4 gibi spinel 

ferritlerin fotokatalizde ve Fenton tipi reaksiyonlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır (Dang, 2016; Pang, 

2016; Hou,2017; Çağlar, 2018; Cheng, 2019). Bunlar arasında spinel ferritler kimyasal olarak kararlı, 

uygun maliyetli, sentezlenmesi kolay vb. gibi çeşitli özelliklerinden dolayı daha fazla ilgi görmektedir. 

Spinel ferritlerinin yapısı, tetrahedral ve oktahedral olarak adlandırılan iki  sahip oldukları için oldukça 

belirgindir. Tetrahedral merkezlerde, Cu2+, Mg2+, Co2+, Zn2+ ve Cd2+ vb. gibi iki değerlikli metal kat-

yonları yer alırken oktahedral merkezler ise Fe3+, Al3+, Gd3+, Dy3+, Eu3+ ve Tb3+ gibi üç değerlikli metal 

katyonları yer almaktadır. Ferrit malzemeler, bu iki bölgeye katyonların yerleştirilmesine bağlıdır.  Spi-

nel ferritlerinin genel formülü MFe2O4'tür ve iki değerlikli M2+ metal iyonlarının, üç değerlikli Fe3+ 

metal iyonlarıyla yer değişmesiyle elde edilir (Rajesh, 2018; Gul, 2020). Spinel ferritler içinde CuFe2O4, 

farklı koşullara maruz bırakıldıklarında faz geçişleri, yarı iletkenlik, manyetik özellik, elektriksel özellik 

ve kimyasal kararlılık gibi fiziksel özelliklerinin değiştirilebilmesinden ötürü değerli bir spinel ferrittir 

(Guo,2019; Zhang, 2019). CuFe2O4 nanopartiküller mekanik öğütme, hidrotermal yöntem, mikrodalga 

yöntemi, sol-jel yöntemi, bilyeli öğütme tekniği, mikro emülsiyon yöntemi, birlikte çökeltme yöntemi, 

elektrokimyasal yöntem ve katı hal yöntemi gibi farklı sentez yöntemleriyle hazırlanabilmektedir (Sez-

gin, 2013; Rashad, 2015; Agouriane, 2016; Peymanfar,2018). 

Bu çalışma kapsamında, hidrotermal yöntemle CuFe2O4 nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Nanoparçacık-

ların karakterizasyonu için XRD, FTIR ve SEM-EDX teknikleri kullanılmıştır. CuFe2O4 nanoparçacık-

ların fotokatalitik özellikleri görünür bölge ve UVA ışımaları altında KV boya çözeltisi üzerinde araştı-

rılmıştır. Kinetik, yalancı birinci dereceden modelle açıklanmıştır. CuFe2O4 nanopartiküllerinin fotoka-

talitik bozunmasından sorumlu reaktif türlerin katkısını belirlemek için radikal süpürme deneyleri yapı-

larak olası bir mekanizma önerilmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı CuFe2O4 nanoparçacıkları ortama NaOH ilavesiyle hidrotermal yöntemle sentezlemek ve 

elde edilen numuneyi FTIR, XRD, SEM-EDX teknikleri ile detaylı olarak incelemektir. Ayrıca, CuFe2O4 

fotokatalizörün Kristal Viyole boyar maddesi ile UVA ve görünür bölge ışınlaması altında foto-Fenton katalitik 

bozunma reaksiyonunda fotokatalitik aktivitesini incelemek hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında KV boyar madde giderimi için hidrotermal yöntem kullanılmış; farklı iki ışık 

kaynağında fotokatalizörün en yüksek giderim verimine ulaşmak için H2O2 konsantrasyonu, başlangıç 

boya konsantrasyonu, katalizör miktarı ve süre gibi bazı değişkenlerin en uygun değerleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Buna ilaveten, KV'nin CuFe2O4 nanoparçacıkları üzerindeki fotokatalitik bozunmasından 

sorumlu olan reaktif türlerinin katkısı belirlenerek radikal süpürücü deneylerle olası mekanizmayı içer-

mektedir.  
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YÖNTEM 

0,04 mol Fe(NO3)3.6H2O ve 0,02 mol Cu(NO3)2.6H2O içeren 10 mL’lik iki ayrı çözelti hazırlandı ve 

daha sonra bu çözeltiler tek çözelti olacak şekilde karıştırıldı. Bu karışıma, pH 13 olana kadar karıştırma 

altında NaOH (3M) damla damla ilave edildi. Ardından karışım 80 ° C'de 3 saat karıştırıldı. Bu sürenin 

sonunda çözelti otoklava aktarıldı ve 100° C'de 8 saat tutuldu. Otoklav oda sıcaklığına soğutulduktan 

sonra çökelti birkaç kez damıtılmış su ve etanol ile yıkandı, süzüldü ve 100 ° C'de 24 saat kurutuldu. 

Son olarak kurutulan katı ürün 600 ° C'de üç saat süreyle kalsine edildi. 

BULGULAR 

1. Karakterizasyon Teknikleri 

X-ışını toz kırınımı, sentezlenen numunenin faz yapısını belirlemek için kullanıldı. Şekil 1, hidrotermal 

yöntemle hazırlanan kalsine edilmiş CuFe2O4 numunesinin XRD spektrumunu göstermektedir. XRD 

spektrumu, CuFe2O4 nanoparçacıklarının tetragonal yapıda oluştuğunu göstermektedir (JCPDS No. 34-

0425) (Kanagaraj, 2014; Tang, 2016). XRD verilerinde başka bir faz oluşumu gözlenmemiştir.  

 

Şekil 1. CuFe2O4 nanopartiküllerin XRD 

örnekleri 

Şekil 2. CuFe2O4 nanopartiküllerin FTIR spekt-

rumları 

 

CuFe2O4 nanoparçacıklarının FTIR spektrumunda 513 ve 404 cm-1'de sırasıyla Fe-O ve Cu-O gerilme 

titreşimlerinden kaynaklanan IR pikleri gözlenmiştir. Bu pikler aynı zamanda spinel yapılı CuFe2O4 

nanokristallerinin oluşumunu da doğrulamaktadır ve literatür verileriyle de uyum içerisindedir (Su-

mathi, 2017; Kothandan, 2018).  
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Şekil 3. CuFe2O4 nanopartiküllerin SEM gö-

rüntüsü 

Şekil 4. CuFe2O4 nanopartiküllerin EDX analizi 

  

CuFe2O4 nanoyapılarının yüzey morfolojisi ve kimyasal bileşimleri SEM-EDX analizleriyle belirlen-

miştir. Şekil 3'teki SEM görüntüsü, taneciklerin istiflenmiş nanoyapıda olduğunu ve parçacıkların dü-

zenli bir şekle sahip olmadığını göstermektedir. CuFe2O4 numunesinin EDX verileri, nanopartiküllerin 

herhangi bir safsızlık olmadan sadece Cu, Fe ve O elementlerinden oluştuğunu göstermektedir.   

2. Fotokataliz Çalışmaları 

Katalitik aktivite testlerinde KV’nin foto bozunması üzerine H2O2 konsantrasyonu, başlangıçtaki boya 

konsantrasyonu ve katalizör miktarının etkileri incelenmiştir. 

H202 konsantrasyonunun KV'nin foto bozunması üzerindeki etkisi, CuFe2O4 katalizörü için boyanın baş-

langıç pH’sı olan pH 7 civarında, 50mg katalizör varlığında, 10 mgL-1 başlangıç boya konsantrasyo-

nunda bir dizi bozunma deneyi yapılarak araştırılmıştır (Şekil 5).  

 

Şekil 5. H202 konsantrasyonunun KV'nin fotobozunması üzerinde ki etkisi (Katalizör miktarı: 50mgL-

1, başlangıç boya konsantrasyonu:10 mgL-1) 

Her iki ışık kaynağı içinde, hidrojen peroksit konsantrasyonundaki 12.5 mmolL-1'den 50 mmolL-1''e yük-

selmenin, başlangıç çözeltisinden daha yüksek bir boya giderme oranına yol açtığı ve % 79' dan % 100'e 

çıktığı belirlendi. UVA ve görünür bölge ışımaları altında H202 konsantrasyonunun 37,5 ve 50 mmolL-
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1 olduğunda, KV’nin bozunma verimleri yaklaşık 15 dakikada % 100'e ulaşmıştır (Şekil 5). Ancak ki-

netik verilerini daha detaylı incelemek için en uygun H202 konsantrasyonu olarak 25 mmolL-1 belirlen-

miştir. 

Şekil 6. Başlangıç boya konsantrasyonunun KV'nin fotobozunması üzerinde ki etkisi (H202 konsant-

rasyonu: 25 mmolL-1, Katalizör miktarı: 50mgL-1) 

Başlangıç boya konsantrasyonunun KV'nin foto bozunması üzerindeki etkisini belirlemek için, UVA ve 

görünür bölge ışınlaması altında 25mmolL-1 H2O2 ve 50mg katalizör varlığında, 5 mgL-1'den 20 mgL-

1'e farklı başlangıç boya konsantrasyonların varlığında bir dizi bozunma deneyi gerçekleştirildi (Şekil 

6). 5 mgL-1'den 20 mgL-1'e artan başlangıç boya konsantrasyonunun, boya molekülleri tarafından kata-

lizör yüzeyinde daha fazla fotokatalitik aktif merkezlerin işgali sebebiyle KV'nin fotobozunma verim-

lerinin kademeli olarak azaldığı belirlenmiştir. Buna ilaveten fotokatalitik çalışmalarda artan boya kon-

santrasyonuyla boya çözeltisinin şeffaflığınının azalması ışımaların katalizör yüzeyine nüfusunu azalt-

tığı bilinen bir durumdur. UVA ve görünür bölge ışımaları altında KV'nin başlangıç konsantrasyonu 5.0 

mgL-1 olduğunda, her iki ışık kaynağında bozunma verimleri 20 dakikada % 100'e ulaşmıştır (Şekil 6). 

Ancak kinetik verilerini daha iyi detaylı incelemek için en uygun başlangıç boya konsantrasyonu 10 

mgL-1 olarak belirlenmiştir. 

Katalizör miktarının KV'nin foto bozunması üzerindeki etkisini belirlemek için, UVA ve görünür bölge 

ışınlaması altında 25mmolL-1 H2O2 ve 10 mgL-1 başlangıç boya konsantrasyonununda 25'den 67,5 mg 

'e farklı katalizör miktarları varlığında bir dizi bozunma deneyi gerçekleştirildi (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Katalizör miktarı KV'nin fotobozunması üzerinde ki etkisi (H202 konsantrasyonu: 25 mmolL-

1, Başlangıç boya konsantrasyonu: 10 mgL-1) 
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Şekil 7'de, UVA ışıması altında KV'nin foto bozunma oranının, katalizör miktarının 25'den 67,5 mg'e 

artırılmasıyla % 68,8’den %96,4’e yükseldiği; görünür bölge ışınlaması altında ise % 78,8'den % 100'e 

yükseldiği görülebilir. Bu durum artan katalizör miktarı ile katalizördeki aktif merkezlerin sayısının 

artmasıyla daha çok miktarda KV boyar maddesinin yüzeye tutunmasına imkân sağlamasıyla ilişkilidir 

(Khani,2013). Her iki ışık kaynağı içinde 67,5 mg katalizör miktarı varlığında KV’nin yaklaşık 15 da-

kikada tamamen bozunduğu görülmektedir. Ancak kinetik çalışmalarını daha detaylı çalışmak için ka-

talizör miktarı 50 mg olarak seçilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, KV'nin fotokatalitik bozunması için en uygun şartlar, her iki ışık kaynağı 

için 25mmolL-1 H2O2 varlığında, 10 mgL-1'lik baş langıç KV konsantrasyonu, 50 mg'lik katalizör miktarı 

olarak belirlenmiştir. Fe/Cu tipi katalizörlerin varlığında KV’nin foto katalitik bozunması Langmuir-

Hinshelwood kinetik modelinden türetilen yalancı birinci derece kinetik davranışı izlemektedir (Ren, 

2019).  Elde edilen veriler Eşitlik 2’de verilen yalancı birinci derece kinetik modele göre değerlendiril-

miştir (Şekil 8).  

 

Ct= Co.e-kt         (2) 

 

Burada; C0 adsorpsiyon/desorpsiyon dengesinden hemen sonra ve ışınlamadan hemen önce KV'nin ilk 

konsantrasyonudur, Ct, ilgili ışınlama zamanında KV konsantrasyonunu, k, yalancı birinci dereceden 

hız sabitidir (dak-1) ve t ışınlama süresidir (dak). 

Şekil 8. KV'nin fotobozunması için yalancı-birinci dereceden kinetik 

Fotokatalitik deneylerde kirletici ve boyaların bozunmasında hidroksil radikalleri (•OH), süperoksit ra-

dikalleri (O2•-), boşluklar ve elektronların (e-) sorumlu olduğu bilinmektedir (Jiang, 2015; Vinoth, 

2016). Fotokataliz sırasında rol oynayan bu reaktif türlerin katkısını tayin etmek amacıyla bir dizi serbest 

radikal süpürme deneyi gerçekleştirildi. Farklı radikal türlerin KV fotobozunmasında katkısını 

değerlendirmek için fotokatalizörün eklenmesinden önce KV çözeltisine çeşitli süpürücüler eklenmiştir. 

Bu süpürücüler L-askorbik asit (LA), etilendiamintetraasetik asit sodyum tuzu (EDTA-2Na) ve 

izopropanol (IPA) sırasıyla süperoksit radikal (O2•
-), boşluk (h+) ve hidroksil radikal (•OH) 

süpürücüleridir. KV reaksiyon çözeltisine sodyum EDTA tuzu eklendiğinde ise, KV bozunma verimi 

UVA ve görünür bölge ışımaları için sırasıyla  % 92 ve % 88 olarak belirlenmiştir. Bu durum da, KV'nin 
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fotokatalitik bozunmasında foto indüklenmiş boşlukların (h+) rolünün az olduğunu ortaya koymuştur.  

L-askorbik asit ilavesinde KV’nin bozunma verimi UVA ve görünür bölge ışımaları için sırasıyla  % 44 

ve 61’e düşmüştür. Bu sonuçlar, KV moleküllerinin fotokatalitik bozunmasında süperoksit radikallerini 

etkisinin olduğu, ancak bozunmanın sadece süperoksit radikalleri (O2•
-) aracılığıyla gerçekleşmediğini 

göstermektedir. •OH radikali süpürücü olarak kullanılan 2-propanolün ilavesiyle KV’nin bozunma ve-

rimi UVA ve görünür bölge ışımaları için sırasıyla % 12 ve 7 olarak tespit edilmiştir. Bu önemli ölçüdeki 

azalma, •OH radikallerinin KV'nin bozunması için başlıca sorumlu reaktif türler olduğunu ortaya koy-

muştur (Şekil 9).  

Radikal süpürücü deneylerinde oluşan reaktif türlere göre aşağıdaki mekanizma önerilmektedir. Öneri-

len mekanizmaya göre; CuFe2O4'nin yüzeyi, Fenton benzeri bir işlemle Fe3+'ü Fe2+'ye indirgeyen H2O2 

moleküllerini adsorbe edebilir ve Cu2+, Fe3+ / Fe2+ dönüşümünün verimliliğini artırmak için Denklem 

(4) ile açıklandığı gibi Cu+ ve Fe3+ üretmek için Fe2+ ile reaksiyona girebilir ve Cu2+ / Cu+ ile ardından 

·OH radikalleri serbest kalabilir. Fe3+/ Fe2+ ve Cu2+/Cu+'ın H2O2 tarafından dönüşümü, bozunma 

sürecinin kritik adımıdır (Ren,2019). OH- oldukça aktiftir ve muhtemelen KV ile reaksiyona girebilir. 

Daha sonra, oluşan bu reaktif türler (•OH ve (. 𝑂2
−) radikalleri) ve boşluklar ( hVB

+ ) boya ile etkileşerek 

boyayı parçalarlar (boyanın bozunmasını sağlarlar). 

CuFe2O4 + hv → CuFe2O4 (ℎ𝑣𝑏
+ /𝑒𝑐𝑏

− )        (3) 

𝑒𝑐𝑏
− + 𝑂2 → . 𝑂2

−                        (4) 

Fe3+ + H2O2  → Fe2+ + ·HOO + H+                                   (5) 

Fe2+ + Cu2+   → Fe3+ + Cu+        (6) 

Cu+ + H2O2  → Cu2+ + ·HOO + OH-       (7) 

Fe3+ + HOO  → Fe2+ + O2 + H+           (8) 

Fe2+ + H2O2  → Fe3+ + ·HO + OH-        (9) 

KV+ ·HO → ara ürünler → bozulmuş ürünler            (10) 

KV+ . 𝑂2
− → ara ürünler → bozulmuş ürünler            (11) 

 

Şekil 9. KV'nin fotobozunması için radikal süpürücülerin etkisi 
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SONUÇ 

CuFe2O4 nanopartikülleri Fe(NO3)3.9H2O, Cu(NO3)2.6H2O ve NaOH kullanılarak hidrotermal yöntem 

ile sentezlendi. XRD verileri, numunenin tetragonal yapıda oluştuğunu doğrulamıştır. FTIR, CuFe2O4 

nanopartiküllerinin ferrit oluşumunu desteklemektedir. SEM analizi, numunenin düzensiz yapıda oldu-

ğunu göstermektedir. EDX analizi, gerekli stokiyometrik oranda metal iyonlarının varlığını göstermek-

tedir. UVA ve görünür bölge ışımaları altında CuFe2O4 nanoparçacıklarının katalizör olarak kullanıldığı 

KV’nin fotokatalitik bozunması için en uygun şartların 25 mmolL-1 H202 konsantrasyonu, 10 mg L-1 

başlangıç KV konsantrasyonu ve 50 mg katalizör miktarı olduğu belirlenmiştir. En uygun şartlar altında, 

CuFe2O4 varlığında 60 dakika içerisinde UVA ve GB ışımaları altında sırasıyla KV’nin % 96.4 ve % 

100’ün bozunmaya uğradığı tespit edilmiştir. Foto bozunmanın birinci dereceden kinetiği takip ettiği 

belirlenmiştir. Radikal süpürücü deneylerine göre fotokatalitik bozunmada •OH radikallerinin başlıca 

etkiye, süperoksit radikalleri ve hollerin ise daha az etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışma 

CuFe2O4 nanopartiküllerin çeşitli boya ve diğer kirleticilerin fotobozunmasında katalizör olarak kulla-

nıbileceğini ortaya koymuştur.  
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GOFRET FIRINLARINDAKİ BİR KALIP KİLİTLEME MEKANİZMASININ 

PARAMETRİK TASARIM OPTİMİZASYONU 

Mesut BİTKİN1, Abdullah Sadık TAZEGÜL1, Murat MAYDA2 

1Tüfekçioğulları Mak. Gıda İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. /Ar-Ge Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi, 

Karaman / Türkiye 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ka-

raman / Türkiye  

Öz: Gıda makineleri sanayi, yüz yılı aşan geçmişiyle birlikte sürekli gelişmekte olan bir sektördür. Gof-

ret üretim hattının en önemli kısımların biri de gofret pişirme fırınıdır. Bu fırınların en önemli bileşeni 

ise pişirme kalıplarıdır. Gofret hamuru, önceden belirli dereceye kadar ısıtılmış döküm kalıplar arasında 

dökülerek pişirilmektedir. Bu hamurun %50’den fazlası su olması sebebiyle pişme esnasında kalıp içe-

risinde oluşan yüksek basınç, gofret pişirme kalıplarından maşalara ve dolayısıyla kilitleme sistemine 

önemli miktarda yük olarak etki etmektedir. Pratikte, maşa takımlarının sık kilitlenme ve açılma hare-

ketini yerine getirmesinden ötürü, özellikle kilitleme sisteminde beklenmedik deformasyonlar oluşmak-

tadır. Bu yüzden hali hazırda kullanılan kilit sistemlerinin tasarımları maruz kaldığı sınır ve yük şartla-

rında optimize edilmelidir. Mekanik bileşenlerin tasarım optimizasyonunda, parametrik tasarım optimi-

zasyonu sıkça kullanılmaktadır. Burada genellikle Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ile birlikte senaryo 

araştırma yaklaşımı bütünleşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, benzetim tabanlı yöntem kulla-

nılarak gofret fırınları içerisinde bulunan döküm pişirme kalıbına ait bir kilitleme mekanizmasının tasa-

rım optimizasyonu amaçlanmıştır. Takip edilen tasarım optimizasyon işleminde öncelikle gerekli tasa-

rım değişkenleri, sınırlandırmalar ve optimizasyon hedefleri belirlenmiş olup SolidWorks yazılımının 

tasarım etüdü modülü kullanılmıştır. Tasarım optimizasyonunda maksimum Von Mises eşlenik gerilme 

sınırlandırmasına bağlı olarak en düşük kütle değeri tasarım çıktısı olarak hedeflenmiştir. Tasarım opti-

mizasyonu sonucunda, kilitleme mekanizmasının kütlesi %33.5 hafifletilmiş; Von Mises maksimum 

eşlenik gerilme değeri ise %29 azaltılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gofret Fırını, Gofret Pişirme Kalıbı, Sonlu Elemanlar Analizi, Tasarım Optimizas-

yonu 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Gıda makineleri sanayi, yüz yılı aşan geçmişiyle birlikte sürekli gelişmekte olan bir sektördür. Gofret 

üretim hattının en önemli makinesi gofret pişirme fırınıdır. Pişirme fırınlarının en önemli mekanik bile-

şeni ise pişirme kalıplarıdır. Pişirme kalıpları, birbirlerine zincir şeklinde bağlı, raylar üzerinde hareket 

etmekte ve bu hareket esnasında ocaklar yardımıyla ısıtılmaktadır. Gofret hamuru, önceden ısıtılan ka-

lıplar arasına dökülerek pişirilmektedir. Gofret hamuru içerisinde %52-58 oranında su bulunmaktadır. 

Bu su miktarı, pişme esnasındaki ortaya çıkan sıcaklık değerlerinin doğrusal olmayan bir davranış gös-

termesine neden olmaktadır. Bu durum, pişme süresini ve oluşacak su buharı miktarının değişkenlik 

göstermesiyle sonuçlanmaktadır. Gofret hamuru kalıplar arasında piştiği esnada, maksimum seviyeye 

çıkan buhar basıncı gofret kalıbına 1-1.3 bar basınç değerinde etki ettiği literatürde bilinmektedir (Tie-

fenbacher 2017). Şekil 1’de pişirme süresine bağlı olarak, sıvı hamurun pişirme kalıbı içerisinde oluş-

turduğu basınç değişimi verilmiştir. 
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Şekil 1. Pişirme süresine bağlı olarak, sıvı hamurun pişirme kalıbı içerisinde oluşturduğu basınç 

değişimi (Tiefenbacher 2017: 446) 

Gofret pişirme fırınları genellikle üstün mukavemet ve ısı yayılımı özelliklerinden dolayı döküm mal-

zemelerden oluşmaktadır. Dökme demirlerin avantajlarının yanında, ağır olması da önemli bir dezavan-

tajdır. Örneğin; 350x500 mm boyutundaki gofret pişirme kalıbının, yaklaşık kütlesi 220 kg’dır. Fırın 

içerisinde kalıp sayısı arttıkça kütle değeri de artmakta ve temas halinde çalıştığı parçalara ekstra yük 

oluşturmaktadır. 

Döküm malzemeden oluşan gofret pişirme kalıpları maşa, kalıp ve kilitleme mekanizması olarak üç ana 

parçadan oluşmaktadır. Döküm kalıp, sıvı hamuru aldığı anda kapanmakta ve mekanik kilit sistemi dev-

reye girmektedir. Kilitlenen döküm kalıp pişirme süresi içerisinde, buhar basıncı ve ısıl etkilere maruz 

kalmaktadır. Buhar basıncı ve döküm kalıbın kütlesi, kilitleme sistemini açmaya zorlamaktadır. Bahse-

dilen etkiler ile sürtünme ve sürekli çalışma koşulları sebebiyle, kilit mekanizması zamanla aşınmakta-

dır. Dolayısıyla, tüm fırın sisteminin işleyiş ve performansının olumsuz etkilenmemesi için kilit siste-

minin emniyetli bir şekilde tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Mekanik bir parça veya bileşenin 

tasarım optimizasyonu hakkında aşağıda bir literatür taraması sunulmuştur. 

Literatürde sonlu elemanlar yönteminden faydalanılarak yapılan analizler sonucunda optimizasyon ça-

lışması ile ilgili pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Tazegül ve Mayda (2020) sonlu elemanlar yöntemi ile 

gofret fırını şaseleri üzerine gelen yükleri analiz ederek kütle hafifletme çalışması yapmışlardır. Yapılan 

bu çalışmada mevcut kullanılan döküm şaselere göre yeni şase tasarımının kütlesini %29.6 azaltmışlar-

dır. 

Chiriță ve ark. (2017), mekanik enerji depolamada kullanılan volanların, Solidworks simulation sistem-

lerini kullanarak tasarımını optimize etmek için bir çalışma yapılmıştır. Solidworks’de geometri için 44 

farklı senaryo oluşturularak analiz yapılmıştır. Optimizasyon analizinden çıkan sonuçlarda, volanın bi-

riktirdiği kinetik enerji üzerindeki en büyük etkinin volanın dış çapı olduğunu gözlemlemişlerdir. Diskin 

kalınlığının azalması kinetik enerjide bir azalmaya yol açmaktadır. Slavov ve Bakalova (2019), iki ka-

demeli düz dişli redüktör gövdesi ve kapağı üzerinde SolidWorks Simulation’da sonlu elemanlar yön-

temi kullanılarak bir topoloji optimizasyon çalışması yapmışlardır. Dişli redüktör gövdesi, yapılan op-

timizasyon çalışması ile parçanın kütlesi %7.33 değerinde azalmıştır. Avcı (2019), H tipi hidrolik pres 
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gövdesini sonlu elemanlar yöntemi (SEA) ve parametrik tasarım optimizasyonu yöntemi kullanarak 

kütle hafifletmesi çalışması gerçekleştirmiştir. Batu ve ark. (2021), bir kompozit yaprak yay, parametrik 

optimizasyon kullanılarak gerilme, kütle ve doğal frekansı açısından optimize edilmiştir. Yapılan opti-

mizasyon çalışmasında malzemenin kütlesinde %46.15’lik bir iyileştirme sağlanmıştır. Malzeme üze-

rindeki gerilmeleri eşdeğer bir seviyede tutarken malzeme maliyetlerini düşürmüştür. Optimize edilen 

kompozit yaprak yay, çelik yaprak yaya göre karşılaştırıldığında daha yüksek sertlik ve doğal frekansa 

sahip olduğu görülmüştür. Literatürde yer alan bu araştırmalar, mekanik bileşenlerin optimizasyonu 

amacıyla genellikle topoloji ve parametrik optimizasyon yöntemlerinden faydalanmıştır. Bu yöntemler 

neticesinde ürün kütlesini hafifletmede verimli sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise, 

sınırlayıcı ve tanımlı parametrelerle çalışılacağından parametrik optimizasyon yöntemi tercih edilmiştir. 

Üzerinde çalışılacak tasarım ise, gofret fırınlarında hali hazırda kullanılan bir kilitleme mekanizmasıdır.  

AMAÇ 

Bu çalışmada, gofret fırınlarındaki bir kalıp kilitleme mekanizmasının parametrik tasarım optimizas-

yonu amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, bir kilitleme mekanizmasının parametrik tasarım optimizasyon yöntemi ile kütlesinin ha-

fifletilmesi ve üzerindeki gerilmenin azaltılması amaçlanmaktadır. Solidworks/Simulation yazılımında 

ilk olarak mevcut kilitleme sistemine gelen statik yükler ve sınır şartları belirlenerek maksimum Von 

Mises eşlenik gerilmesi ve o anki tasarıma karşılık gelen kütle değerleri bulunmuştur. Bundan sonra, 

Solidworks Design Study (Tasarım Etüdü modülü) kullanılarak belirlenmiş tasarım değişkenlerinin ara-

lık değerlerine göre farklı tasarım senaryoları denenmiştir. Sonuç olarak ise; bu senaryolar içinde tasa-

rım çıktı hedeflerine en uygun çözüm, optimum tasarım çözümü olarak seçilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışma içerisinde analizi yapılan bu kilit mekanizmasının parçalarının malzemesi, AISI 1040 seçilmiş-

tir. Kilit mekanizmasına zemin teşkil eden parçaların malzemesi ise 1.2080 varsayılmıştır. Kullanılan 

AISI 1040 ve 1.2080 malzemelerin karakteristik mekanik özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de 

verilmiştir.  

    Tablo 1. AISI 1040’a ait mekanik özellikler             Tablo 2. 1.2080’a ait mekanik özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellik Değer Birimler 

Elastikiyet Modülü 2e+011 N/m^2 

Poisson Oranı 0.29 Yok 

Yırtılma Modülü 8e+10 N/m^2 

Kütle Yoğunluğu 7700 Kg/m^3 

Gerilme Mukavemeti 75e+7 N/m^2 

Akma Mukavemeti 45e+7 N/m^2 

Termal Genleşme Kat-
sayısı 

1.15e-005 /K 

Termal İletkenlik 25 W/(m.K) 

Özgül Isı 460 J/(kg.K) 

Malzeme Sönüm Oranı  Yok 

 

Özellik Değer Birimler 
Elastikiyet Modülü 2.100000031e+011 N/m^2 

Poisson Oranı 0.28 Yok 

Yırtılma Modülü 7.9e +010 N/m^2 

Kütle Yoğunluğu 7740 Kg/m^3 

Gerilme Mukave-
meti 

15e+8 N/m^2 

Akma Mukavemeti 12e+8 N/m^2 

Termal Genleşme 
Katsayısı 

1.1e -005 /K 

Termal İletkenlik 14 W/(m.K) 

Özgül Isı 440 J/(kg.K) 

Malzeme Sönüm 
Oranı 

 Yok 
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Kilit mekanizmasının başlangıç tasarım geometrisine göre ilk olarak sonlu elemanlar yöntemi ile 

maksimum Von mises eşlenik gerilmesi hesaplanır ve o andaki tasarımın kütlesi bulunur. Bu çalışmada 

termal etkiler ihmal edilmiştir. Burada kilit mili düşey yönde 8000 N kuvvetle çekmeye zorlanmıştır. 

Kilit belirli bir noktaya geldikten sonra dönme hareketi yaparak açılmaktadır. Kilidin orta kısmına an-

kastre menteşe şartı verilmiştir. Kilidin karşılık lamalarına sabit geometri şartı tanımlanmıştır. Şekil 2’de 

kilit mekanizmasına uygulanan sınır ve yük koşulları gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Kilit mekanizmasına uygulanan sınır ve yük koşulları 

Sonlu elemanlar ağı (mesh) oluşturma işleminde Solidworks yazılımında bulunan üçgensel prizmatik 

elemanlar kullanılmıştır. Ağ yapısı; en boy oranı <3 olan elemanların oranı, %90 üzerinde olacak şekilde 

oluşturulmuştur. Mevcut kilit mekanizmasının ağ örüntü kalitesi %98.3 olarak elde edilmiştir.  

Tasarım optimizasyon işleminde; ilk olarak mevcut tasarım üzerinde kritik tasarım değişkenleri belir-

lenmiştir. Burada mevcut tasarıma ait kritik tasarım değişkenleri aşağıda Şekil 3’te gösterilmiştir. Sınır-

landırma olarak ise maksimum Von Mises eşlenik gerilmenin 75 MPa’yı geçmemesi istenmiştir. Tasa-

rım çıktıları olarak seçilen parametre ise tasarım kütlesidir. Bu tasarım optimizasyon çalışmasında ana 

hedef kütleyi en aza indirmektir. Bu doğrultuda, her tasarım değişkenine belirli minimum ve maksimum 

aralık değeri atayarak 51 adet tasarım senaryosu oluşturularak aralarında hedefe en yakın çözüm, opti-

mum tasarım olarak seçilmiştir.  
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Şekil 3. Mevcut kullanılan kilit sisteminin tasarım değişkenleri 

BULGULAR 

Bu çalışmada, altı tasarım değişkenine bağlı optimum tasarım çözümünü bulmak için 51 senaryo çözül-

müştür. En uygun çözüm olan senaryoda kütle 1298 g’dan 864 g’ye; Maksimum Von Mises eşlenik 

gerilmesi 57 MPa’dan 41 MPa’ya düşmektedir. Şekil 4’te tasarım değişkenlerinin sınır değerleri ve op-

timum tasarım senaryosunun değerleri verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  
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b) 

Şekil 4. Tasarım değişkenlerinin sınır değerleri (a) ve optimizasyon sonuçları (b)                                                                                

Statik yük altında mevcut kullanılan ve optimize edilmiş kilit sisteminin gerilme sonuçları Şekil 5’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                         b) 

Şekil 5. Kilit sistemi üzerindeki gerilme dağılımı: a) Mevcut tasarım b) Optimum tasarım 

Mevcut kullanılan ve optimize edilmiş tasarım çözümü için kütle ve maksimum Von Mises eşlenik ge-

rilmesi iyileştirmeleri Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 incelediğinde takip edilen tasarım optimizasyon 

yönteminin kilit mekanizmasının kütlesinin ve üzerindeki gerilmelerin düşürülmesinde önemli bir etkisi 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3. Mevcut ve optimum kilit tasarımına ait değişken verileri 

Parametre Başlangıç Tasarımı Optimum Tasarım İyileşme (%) 

Kilit kütlesi (g) 1298 864 33.5 

Maksimum Von Mi-

ses Eşlenik Gerilmesi 

(MPa) 

57 41 29 

 

SONUÇ 

Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgu ve yorumlar aşağıda özetlenmiştir. 

 Optimize edilmiş kilit sisteminin kütlesi, mevcut sistem tasarımına göre %33.5 azalmıştır. Burada 

kilit mil çapı, uzunluğu ve kilit baş çapının düşürülmesiyle doğrudan kütle azalmıştır. 

 Optimize edilmiş bu kilit sisteminde Von Mises gerilme değeri, mevcut sisteme göre %29 azalmış-

tır.  

 Takip edilen parametrik yöntem ile bir mekanizmanın veya sistemin tasarım optimizasyonunun 

pratik ve kolay biçimde yapılabileceği görülmüştür. Bu sayede Ar&Ge süreçleri kısaltılarak daha 

etkili ve verimli tasarım çözümleri elde edilebilir. 

 Bu çalışmanın devamında, tasarım değişken sayısı artırılarak kilit sistemi tasarım sonuçları opti-

mize edilebilir. Ayrıca, ısıl yükler analiz ve optimizasyona dahil edilebilir. Öte yandan, farklı kilit 

mekanizmaları farklı malzemeler ile tasarlanarak optimizasyon işlemine tabi tutulabilir ve her tasa-

rım girdisinin tasarım çıktısı üzerindeki etkisini gösteren bir duyarlılık analizi yapılabilir. 
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ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE POST ENDÜSTRİYEL MİRASIN İŞLEVSEL 

DÖNÜŞÜMÜ 

Hatice YILDIRIM1, Latif Gürkan KAYA2 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekansal Planlama ve Tasarım 

Anabilim Dalı, Burdur / Türkiye 

2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Burdur / Türkiye 

Öz: 1970’li yılların sonlarında nüfusun hızla artması, tarımın azalması ve makine kullanımının ilerle-

mesiyle endüstrileşme dönemine adım atılmıştır. İngiltere’de başlayan endüstrileşme hareketiyle halkın 

çalışma alanları ve yaşam merkezleri de hızla yön değiştirmeye başlamıştır. Buhar gücüyle çalışan ma-

kineler ve ulaşım araçları Sanayi Devrim’inin ilerlemesini sağlamıştır. Sanayi devrimiyle yapımları hız-

lanan ve yeni merkezler oluşmasına neden olan sanayi yapıları 20.yy ın başlarında eski görkemli günle-

rini kaybetmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte çağa ayak uyduramamış ve işlevlerini kay-

betmeye başlamışlardır. Yeni gelişimlere ayak uyduramayarak eskiyen ve işlevini yitiren bu yapılar 

20.yy ın ikinci yarısına kadar büyük çoğunluğuna dokunulmadan terk edilmiştir. Onarım ve bakım ya-

pılmadan geçen yıllar sonucunda yakın çevrelerinde kurulan yerleşimleri de etkileyerek kentlerde çö-

küntü alanlar olarak kaderine terk edilmişlerdir. Döneminin teknik, kültürel ve sosyal özelliklerini gü-

nümüze taşıyan bu özgün yapıların 20.yy ın ikinci yarısında endüstriyel miras olarak incelenmesi ge-

rektiği görülmüştür. Kaderine terk edilmiş bu alanların taşıdığı değer ve potansiyellerin yeniden anlam-

landırılıp işlevsel hale gelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Uluslararası Endüstri Mi-

rasını Koruma Komitesi (1973) tarafından endüstri mirası bir dönemin sanayi kültürünü yansıtan; tarihi, 

sosyal, mimari veya bilimsel değeri olan alan ve yapılar olarak ifade edilmiştir. Mimarlar Odası da bu 

alanların geçmişe tanıklık ettiği dönemin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel özelliklerini günümüze 

ulaştırdığını ve bu özgün değerlerinden dolayı korunması gerekli kültür mirası olduğunu açıklamıştır. 

Türkiye’de post endüstriyel alanların korunmasına ve atıl hale gelen yapıların yeniden tasarlanmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişin kültür ve mimarisinin geleceğe miras kalması ve günümüz çevresiyle 

dinamik bir ilişki kurabilmesi amacıyla bu alanların yeniden tasarlanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Post-Endüstriyel Peyzaj, Tarihi Endüstriyel Yapılar, Endüstri Mirası, Yeniden İş-

levlendirme, Yeniden Kullanım, İşlevsel Dönüşüm 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalmak için yaptık-

ları işler değişmiştir. İnsanların ilk dönemleri ilkel toplum yapısındadır. Bu topluluklarda herhangi bir 

işbirliği ve iş bölümü yoktur fakat topluluk içerisinde öne çıkanlar fiziksel yönden daha çok güce sahip 

erkekler olmuştur (Şenel, 1982; Gültekin, 2017). Toplayıcılıkla geçinen toplum yapısının avcılığa geçi-

şindeyse iş bölümüyle görev paylaşımının olduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerin kendi aralarında iş 

bölümüyle avcılık yaptığı kadınların da toplayıcılık yaptığı düşünülmektedir. Küçük gruplar halinde 

yaşayan ilkel topluluklar zamanla nüfusun artması ve nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için yeni ara-

yışlara girmek zorunda kalmışlardır. Bu sebeplerin sonucunda da toprağı kullanmayı öğrenmiş ve hay-

vanları evcilleştirmişlerdir (Gültekin, 2017). 

MÖ 8.000’li yıllarda başlayan tarım devrimini yaşayan topluluklar eski göçebe hayatlarından yerleşik 

hayata geçiş yapmışlardır. Hayvancılığın yanında ana geçim kaynaklarından biri de toprak olmuştur. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

424 

Uzun yıllar boyunca üretim insan ve hayvan gücüyle devam etmiştir. Zamanla iş gücünün daha verimli 

kullanılabilmesi için geliştirilen aletlerle üretim hızlanmıştır (Günay, 2002). Tarımın sayesinde yerleşik 

hayata geçen topluluklar kendi arasında toplumları ve devletleri ortaya çıkarmışlardır. Topluluklar ta-

rımdan ürettikleri fazla gıdalarla diğer ihtiyaçlarının değişimini yaparak çiftçilik harici mesleklerin or-

taya çıkmasını sağlamışlardır. Şehir toplum yapısının bileşenlerini oluşturan bu farklılaşma asiller, köy-

lüler, köleler ve tüccarlar gibi sınıflaşmaya neden olmuştur (Gültekin, 2017).  

1970’li yılların sonlarında nüfusun hızla artması, tarımın azalması ve makine kullanımının ilerlemesiyle 

endüstrileşme dönemine adım atılmıştır. İngiltere’de başlayan endüstrileşme hareketiyle halkın çalışma 

alanları ve yaşam merkezleri de hızla yön değiştirmeye başlamıştır. Buhar gücüyle çalışan makineler ve 

ulaşım araçları Sanayi Devrim’inin ilerlemesini sağlamıştır. Başlangıçta demir-çelik ve tekstil sektörle-

rinde sonrasında diğer sektörlerde devam etmiştir. İngiltere’den sonra endüstrileşme Kuzey Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da devam etmiştir (Özolcay, 2018). Sanayi devrimi dört aşamada gerçekleşmiştir (Şekil 

1). Birinci aşamada, tekstil ve çelik sektörlerinin payı en yüksektir. Bu sektörlerde kömür ve buhar ma-

kinaları kullanılmıştır. İkinci sanayi devriminde buharlı makinelerin yerini petrol, doğalgaz ve elektrikle 

çalışan makineler almıştır. Otomobil ve uçağın icadıyla üretim alanı tüm dünya genelinde hızla ilerle-

miştir. 1910 ve 1980 yılları aralığında hızla gelişen endüstriyel alanlar beraberinde kimya sanayisinin, 

taşımacılığın, çelik endüstri mimarisinin, hammadde üretiminin de beraberinde gelişmesini sağlamıştır 

(Özolcay, 2018). Üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri 1960’lı 

yıllardan itibaren bilgisayarların ve otomasyonun üretime dâhil edilmesidir. Günümüzde içinde bulun-

duğumuz dönem dördüncü sanayi dönemidir. Dördüncü sanayi döneminde yapay zekâ, robot teknolo-

jisi, internet, üç boyutlu yazıcılar ve sinir ağları ortaya çıkmaktadır1.  

 

Şekil 1. Endüstrinin tarihsel gelişimi26 

Dünyada gerçekleşen endüstriyel gelişimden Türkiye’de etkilenmiştir. Osmanlı devleti endüstrileşmeyi 

geriden takip etse de Avrupa’daki sanayi alanlarında ki ilerlemeden faydalanmıştır. Ufak zanaatkârlar 

ve işletmelerle el işçiliği sayesinde endüstriyel ihtiyaçları karşılamıştır. Küçük atölyelerde işlerini sür-

dürmüş ve loncalar halinde teşkilatlanmışlardır. Ülkenin pamuk ipliği, bez, ipekli ürün ihtiyacını karşı-

lamasının yanında ihracatta yapan bu ufak işletmeler Avrupa’da ki teknolojik üretim hızına rekabet ede-

meyerek Tanzimat döneminde çökmüştür. Osmanlı Dönemi ekonomik sıkıntılar ve kapitülasyonların 

olumsuz etkileriyle çöken sanayi yeniden düzeltilememiştir. Bu sebeplerle 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ülke ihtiyacının tamamına yakını ithalatla karşılanmak zorunda kalmıştır (Evsile, 2018). 1923’te 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte sanayileşme için önemli kararlar alınmıştır. 1922 yılında 

                                                            
26 https://www.stendustri.com.tr/haberortak/sanayi-devrimi-nedir-tarihi-ve-sonuclari-h99489.html 

https://www.stendustri.com.tr/haberortak/sanayi-devrimi-nedir-tarihi-ve-sonuclari-h99489.html
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kurulan Milli Türk Ticaret Birliği ve Atatürk’ün önderliğinde İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiştir. 

Kongrede ele alınan başlıca konular sanayinin korunması, özendirilmesi, finansmanı ve sanayicinin eği-

timi olmuştur. 1934-1937 yıları arasında “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı” uygulamaya konulmuştur. 

Dokuma, Maden, Selüloz, Seramik ve Kimya olmak üzere beş sanayi koluna yönelik işletmeler açılmış-

tır (Afet İnan, 1972). Bu uygulamaların başarılı olmasından dolayı 1938 yılında “İkinci Beş Yıllık Sa-

nayi Planı” uygulamaya konulmuş fakat İkinci Dünya Savaşı nedeniyle plandaki projelerin büyük kısmı 

iptal edilmek zorunda kalmıştır27. İstanbul’da 18.yy sonrasında başlayan sanayileşmeyle bu tür yapıların 

sayısı 19. yüzyılda 256’ya ulaşmıştır. Kültürel mirasın yaşatılması için teknolojik, mimari ve tarihi miras 

olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Böylece geçmişin izleriyle birlikte yeniden kullanıma 

açılması ve bulunduğu çevreyle aktif ilişkiler sağlayan mekânlar haline getirilmesi gerekmektedir 

(Ahunbay ve Köksal, 2006).  

POST ENDÜSTRİYEL ve KAHVERENGİ ALANLAR 

Çeşitli çevresel zarara uğrayan bölgelerin restorasyonu literatürde post endüstriyel alan ya da eski işle-

vini kaybetmiş endüstri alanları olarak ifade edilmektedir. Post endüstriyel alanlar döneminin mimari, 

teknolojik, teknik ve estetik özelliklerini günümüze kadar taşımışlardır (Emanet, 2020).  Altınoluk 

(1998), bu alanların gelecek nesillerin geçmişten esinlenebileceği korunan sanayi arkeoloji mirası oldu-

ğunu ifade etmiştir. Şehrin gelişimine, siluetine ve doğal çevreye olan etkisi bu alanların korunma se-

beplerindendir. Endüstri mirası alanları mimari açıdan ilgi çekici görsel yapılardır ve mekânsal açıdan 

geniş alanlara sahip olduklarından yeniden işlevlendirmeye olanak sağlamaktadırlar. Sıra dışı tasarım 

fikirleriyle kültürel kullanımlarla şekillenebilmektedirler (Cihangir, 2012). Post endüstriyel alanların 

yaratıcı tasarımlarla kent yaşamına yeniden katılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için 

projeler geliştirilmiştir. Post endüstriyel alanlar kendi çevresiyle değerlendirilmekte ve tasarım strateji-

lerinin ortak noktası ekolojik sürdürülebilirlik olmaktadır. Sanayi alanları için tercih edilen bölgeler ne-

hir kıyıları ya da kıyı alanları olduğu için kıyı alanlarının sağlıklaştırma ihtiyacını da ortaya çıkarmış ve 

nehir rehabilitasyonunu içeren tasarım yaklaşımlarını gerekli kılmıştır. Bu tür alanların öncelikle mevcut 

drenaj sistemleri gerekiyorsa korunmalı ve çevresine hizmet edebilecek işlevlere sahip olması gerek-

mektedir. Bitkisel malzeme seçiminde öncelik bulunduğu bölgenin doğal bitki örtüsü olmalı ve sürdü-

rülebilir yapısal malzemeler tercih edilmelidir (SKB, 2016).  

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA, 2021) kahverengi alanları, mevcutta işlevlerini devam ettirirken teh-

likeli kirleticiler, atıklar ya da maddelerle kirlenerek faaliyetlerini devam ettiremez hale gelen bölgeler 

olarak tanımlamıştır. Kahverengi alan (Brownfield) terimi tehlikeli atığa bağlı toprak kirlenmesi de dahil 

olmak üzere kullanım geçmişinde endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanıldığı bilinen veya şüpheleni-

len kirlilik içeren araziyi tanımlamak için de kullanılmaktadır28. ABD'de 450.000'den fazla kahverengi 

alan olduğu tahmin edilmektedir. Bu arazilerin tehlikeli madde ve kirlilikten temizlenmesi çevre iyileş-

tirilmesi için önemlidir. Yeni yatırımlarla yeniden işlevsel hale getirilerek bölgesel kalkınmaya fayda 

sağlamaktadır29. Eski aktif kullanımlarını kaybeden bu bölgelerin yeniden değerlendirilmesi için çeşitli 

stratejiler geliştirilmiştir. En başta çözülmesi gereken problemlerden bazıları kirlilik sorunu, sağlıklaş-

tırma çalışmaları, toprağın temizlenmesi ve bunları gerçekleştirebilmek için gereken yüksek maliyetler 

                                                            
27 https://www.altayli.net/1923-1938-doneminde-turkiyenin-sanayi-politikasi.html 
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Brownfield_land 
29 https://www.epa.gov/brownfields/overview-epas-brownfields-program 

https://www.altayli.net/1923-1938-doneminde-turkiyenin-sanayi-politikasi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownfield_land
https://www.epa.gov/brownfields/overview-epas-brownfields-program
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olmuştur (Kılınç Ürkmez ve Atanur, 2016). Literatürde “brownfield” olarak tanımlanan alanların kap-

samı ülkeden ülkeye değişmektedir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), “Genişlemesi ya da yeniden 

kullanımı üzerinde bulunan mevcut ya da muhtemel tehlikeli madde ya da kirleticiler nedeniyle güçlük-

ler içeren araziler” olarak ifade ederken; İngiltere bu alanları, “Daha önce kullanılmış ve eski işlevini 

kaybetmiş alanlar” olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeyse bu alanlar “terk edilmiş” 

(abandoned) ve ya  “kirletilmiş toprak” (contaminated soil) terimleriyle ifade edilmektedir (Kılınç Ürk-

mez, 2015). Avrupa Birliği ülkelerinde post endüstriyel alanların arazi ıslahı ve sürdürülebilir kalkın-

ması üzerine dikkat çekildiğini ifade eden Guglielmi (2006), bu terimlerin birbirleriyle aynı anlama 

geldiğini ifade etmiştir. Türkiye’de bu konuyla ilgili 2010 yılında “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Nok-

tasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte kirlenmiş top-

rak; “mevcut toprak kullanımı veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, bünye-

sinde insan ve çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden kaynakla-

nan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen top-

rak” şeklinde tanımlanmıştır (Koçak, 2013).   

POST ENDÜSTRİYEL ALANLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEN 

ÖRNEKLER  

SEKA PARKI 

İzmit şehrinin merkez kıyı şeridi bölgesinde bulunan SEKA Kâğıt Fabrikası Kocaeli Büyükşehir Bele-

diyesi’ne devredilmesinin ardından kâğıt fabrikası kimliğinden bir kent parkı kimliğine dönüşmüştür ve 

adı SEKA Park olarak değiştirilmiştir. SEKA Park’ta 15 m yüksekliğinde 150 m çapında dev yapay çim 

tepe, tırmanma duvarı, yapay kum plajı, 10.000 kişilik konser ve performans platformu, yürüyüş ve 

bisiklet yolu, 600 araçlık yer altı otopark alanı ve silo kafeler bulunmaktadır (Şekil 2). Bu yeşil alanla 

birlikte kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 kat artmıştır (Oğuz ve ark., 2010).   

  

Şekil 2. SEKA Park, İzmit/Kocaeli30 

LAVUAR 

Lavuar Mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na ait olan ve 1950’li yılların teknolojisi ile şeh-

rin tam ortasına kurulan kömür yıkama tesisleridir. 141 bin metrekare alanda, günde yaklaşık 5 bin ton 

kömür yıkarken, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle, 2006 yılında, sökülmeye başlanmıştır. 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 2006’yı “Dünya Endüstri Mirası Yılı” ilan ettikten 

                                                            
30 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/gezilecekyer/sekapark-zmit 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/gezilecekyer/sekapark-zmit
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sonra yıkımı başlanan alan tartışma konusu olmuştur. Yerinde incelemeler sonucunda “Cumhuriyet dö-

nemi ilk sanayi tesislerinden biri olduğu, kentin bir döneminin kültürünü belirlediği, geçmiş değerlerin 

gelecek nesillere aktarılması sorumluluğuyla yeni işlevler ve tasarımlarla yaşatılması” için, “taşınmaz 

kültür varlığı” olarak tescili istemiyle yıkımı durdurulmuştur. Yıkımdan geriye kalan bir yapı, üç kule 

ve yeraltı siloları tescil edilmiş ve alınan karara göre Kurul’un onaylamadığı hiçbir projenin gerçekleş-

tirilemeyeceği kararlaştırılmıştır31 (Şekil 3).  

  

Şekil 3. Zonguldak Lavuar Alanı Mevcut Durumu ve Proje Yarışması’ndan bir örnek32 

BEYKOZ KUNDURA ve DERİ FABRİKALARI  

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 1800’lü yılların başında kurulan Beykoz Debağat ve Kundura Fabrikaları 

182.000 m2 arazi üzerine kurulmuştur. Osmanlı ordusunun ayakkabı ihtiyacını karşılaması için açılan 

fabrika cumhuriyetin kurulmasıyla Sümerbank Deri ve Kundura Sanayi ismini alarak üretime devam 

etmiştir. Zamanla bölgenin içerisinde ki yapılar artırılmış ve İstanbul halkı için önemli merkezlerden 

biri haline gelmiştir. Geçmişte arıtma tesisi olmadığı ve Boğaz’ı kirletmesi nedeniyle deri ve ayakkabı 

üretimi sonlandırılmıştır. 2005 yılında yenileme çalışmaları başlamıştır. Bu tarihi mekân günümüzde 

film, dizi, reklam çekimleri ve çeşitli projeler için kullanıma açılmıştır (Şekil 4)33.  

  

Şekil 4. Beykoz Kundura ve Deri Fabrikaları, Beykoz/İstanbul9 

HASANPAŞA GAZHANESİ 

1892 yılında İstanbul’un yakıt ihtiyacının karşılanması için kurulan gazhane talebin azalması nedeniyle 

1993 yılında kapanmıştır. Osmanlı endüstriyel mirasının en eski yapılarından biridir ve 1994 yılında 

                                                            
31 https://www.arkitera.com/gorus/beceriksizlerce-yazilan-bir-yilan-hikayesi-zonguldak-lavuar-alani/ 
32 https://v3.arkitera.com/yp446-zonguldak-lavuar-koruma-alani-ve-cevresi-koruma-planlama-kentsel-tasarim-

ve-peyzaj-duzenleme-proje-yarismasi.html. 
33 https://gezilmesigerekenyerler.com/gezilecek-yerler/beykoz-kundura-fabrikasi-tarihi-simdiki-hali-istan-

bul.html 

https://www.arkitera.com/gorus/beceriksizlerce-yazilan-bir-yilan-hikayesi-zonguldak-lavuar-alani/
https://v3.arkitera.com/yp446-zonguldak-lavuar-koruma-alani-ve-cevresi-koruma-planlama-kentsel-tasarim-ve-peyzaj-duzenleme-proje-yarismasi.html.
https://v3.arkitera.com/yp446-zonguldak-lavuar-koruma-alani-ve-cevresi-koruma-planlama-kentsel-tasarim-ve-peyzaj-duzenleme-proje-yarismasi.html.
https://gezilmesigerekenyerler.com/gezilecek-yerler/beykoz-kundura-fabrikasi-tarihi-simdiki-hali-istanbul.html
https://gezilmesigerekenyerler.com/gezilecek-yerler/beykoz-kundura-fabrikasi-tarihi-simdiki-hali-istanbul.html
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SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.  32.000 m2 alanda yer alan Hasanpaşa Gazhanesi’nin 

uzun yıllar süren yenileme çalışmaları neticesinde açık hava iklim müzesi olarak kullanılması kararlaş-

tırılmıştır. Tarihi dokusu korunan yapının içerisinde atölye binası, restoran, kafe, tiyatro salonları, kü-

tüphane, sergi salonları ve müze bulunmaktadır34(Şekil 5).   

  

 

 

Şekil 5. Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul35 

İZMİR HAVAGAZI FABRİKASI  

İzmir Havagazı Fabrikası 1902 yılında faaliyete başlamış ve şehrin havagazı ile aydınlatmasını sağla-

mıştır. Günümüzde eski işlevini kaybetmiş olan fabrika 2007-2008'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından restore ettirilerek kültür merkezine dönüştürülmüştür. Fabrikanın bulunduğu 24 bin metreka-

relik alanın 2.850 m2 inşaat alanına sahip tescilli yapılar dışındaki tüm yapıları yıkılmıştır. Aslına uygun 

olarak restore edilen tescilli yapılar kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır (Şekil 6 ve Şekil 7) 

(Kaya ve ark., 2015). 

  

Şekil 6. İzmir Havagazı Fabrikası, İzmir36 Şekil 7. İzmir Havagazı Fabrikası, İzmir37 

SONUÇ 

Post-endüstriyel alanların / yapıların sıra dışı mimari özellikleri ve geçmişin izlerini taşıyan özgün yan-

ları her zaman ilgi çekici olmuştur. Bu tür alanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için işlevi sona 

                                                            
34 https://www.haberturk.com/gazhane-ye-bir-de-simdi-bakin-3036763 
35 https://kulturenvanteri.com/yer/hasanpasa-gazhanesi/#16/40.997139/29.0434 
36 https://www.haberler.com/tarihi-havagazi-fabrikasi-restorasyonuna-bir-odul-5295123-haberi/ 
37 https://www.izgazete.net/belediye/konak-hattinda-alsancak-esigi-asiliyor-h17012.html 

https://www.haberturk.com/gazhane-ye-bir-de-simdi-bakin-3036763
https://kulturenvanteri.com/yer/hasanpasa-gazhanesi/%2316/40.997139/29.0434
https://www.haberler.com/tarihi-havagazi-fabrikasi-restorasyonuna-bir-odul-5295123-haberi/
https://www.izgazete.net/belediye/konak-hattinda-alsancak-esigi-asiliyor-h17012.html
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erdikten sonra gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Yıkım en pratik yöntem olarak görülse de geçmiş 

işlev ve miras özelliklerinin korunarak yeniden aktif hale getirilmesi amaçlanmalıdır. Böylece geçmişin 

üretim teknolojisi, toplulukların yaşam biçimleri, dönemin mimarisi gelecek kuşaklara aktarılabilir. En-

düstriyel mirasın korunumu için öncelikle ayrıntılı bir envanter çalışması yapılmalıdır. Bu tür yapı veya 

alanlar tespit edilerek uzman kişilerin desteğiyle çevresine fayda sağlayabileceği işlevsel özellikler ka-

zandırılmalıdır. Bulunduğu alanının çevresine sağlayacağı fayda sayesinde kentin bir parçası haline ge-

lerek geleceğe taşınması kolaylaştırılabilir.  

Türkiye’de çöküntü merkezi haline gelen eski sanayi yapılarının çoğunlukla kaderine terkedildiği göz-

lenmektedir. Eski sanayi alanlarının günümüzde yeniden işlev kazandırılarak insanların kullanımına 

açılması başarılı örnekler sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “Santralistanbul” projesiyle eski 

Silahtarağa Elektrik Santrali’ni kültür-sanat merkezi haline getirmesi en güzel örneklerden biridir. Ko-

runarak Santralistanbul’a dönüştürülen Silahtarağa Elektrik Santralı, Osmanlı Devleti’nin kent ölçekli 

ilk elektrik santralidir ve tesis, İstanbul’un en eski endüstri bölgesi olan Haliç’te kurulduğu 1914'den 

1983’e kadar kente elektrik sağlamıştır. İstanbul’da 18. yy da kurulan Tophane-i Amire günümüzde 

Mimar Sinan Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Diğer dönüşümlerden biri de Rahmi Koç 

Endüstri Müzesi olan Hasköy Lengerhane ve Şirket-i Hayriye Tersanesi’dir. 1833 yılında kurulan Fes-

hane Fabrika-i Humayunu günümüzde Feshane Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür Merkezi olmuştur. 

1884 yılında kurulan Cibali Tütün Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesi’ne dönüştürülmesi de başarılı 

örneklerden biridir (Ahunbay ve Köksal, 2006). Bu yapıların büyük çoğunluğu Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemlerinin mirasıdır.  
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DÜNYA’DAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI VE GELECEK VİZYONLARI 

Hatice YILDIRIM1, Latif Gürkan KAYA2 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekansal Planlama ve Tasarım 

Anabilim Dalı, Burdur / Türkiye 

2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Burdur / Türkiye 

Öz: İnsanoğlu ilk yıllarında avcı ve toplayıcı yaşam biçimiyle hayatına başlamıştır. Devamında ilk alet-

lerin keşfiyle beraber toprak kullanılmaya başlanmış, yerleşik düzene geçilmiş ve yerleşim kültürü or-

taya çıkmıştır. Yerleşik düzene geçişte günün imkânlarından faydalanarak yaşam alanları yaratmışlardır. 

İnsan yaşamının merkez noktalarından biri haline gelen şehirler insanlarla birlikte gelişip büyüyerek 

günümüze ulaşmıştır. Geçmişten günümüze şehirlerin düzeni de o dönemin sosyal düzeni ve teknoloji-

siyle farklı evrelerden geçmiştir. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son çalışmalara göre dünya nüfusunun 

yarısı 2014 yılı sonrası kentlerde yaşamaya başlamıştır. Mega kent olarak tanımlanan büyük kentler 

başta olmak üzere artan nüfus yoğunluğu kentsel sorunların ve hizmet problemlerinin de yaşanmasına 

neden olmaktadır. Akıllı şehirler kavramı her ülke için farklı gelecek hedefleriyle tanımlanmaktadır. 

Yapay zekanın şehir yaşamına entegre edilmesiyle enerjinin daha verimli kullanılması, fosil yakıtların 

kullanımının azaltılması, atıkların enerji zincirine dahil edilmesi, trafiğin kontrol edilebilir ve düzenli 

hale getirilmesi, karbon emisyon oranlarının düşürülmesi akıllı şehirleşmede temel hedefler olmuştur. 

Bu çalışmada, akıllı şehir kavramının literatür incelemesi yapılarak Dünya’dan Amsterdam, Kopenhag, 

Singapur ve Dubai incelenmiştir. En başarılı akıllı proje ve uygulamalar üzerinden şehirlerin akıllı olma 

yolunda uyguladıkları çalışmalar ve gelecek vizyonları ele alınmıştır. Bu sayede Türkiye kentlerinin 

günümüz koşullarından geleceğin teknolojisini kullanabilir hale geleceği ve kentsel problemleri mini-

muma düşürerek yeni planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla akıllı kent olma yolunda yapılması gereken-

ler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Sürdürülebilir Şehir, Teknoloji, Amsterdam, Kopenhag, Singapur, Du-

bai  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yakın geçmişte teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber sosyal imkânların artması her alanda daha ve-

rimli ve sürdürülebilir olanın tercih edilmesini sağlamıştır. Bu gelişim neticesinde gelişen planlama yak-

laşımları sayesinde akıllı yerleşim kavramları ortaya çıkmıştır. Literatürde “akıllı büyüme”, “akıllı şe-

hir”, “eko-tek şehir”, “düşük karbonlu şehir”, “enerji verimli şehir”, “sürdürülebilir şehir”, “başarılı şe-

hir”, “zeki şehir” benzeri yeni kavramlar kullanılmaya başlanmıştır (Rasoul, 2017). Özellikle 90’lı yıl-

lardan itibaren şehirlere göçün hızlanmasıyla çevresel problemler de artmaya başlamıştır. Başkentler 

başta olmak üzere, taşıma kapasitelerinden fazla nüfus yoğunluğu olan şehirlerde gürültü, atıksu ve hava 

kirliliği gibi problemleri ortaya çıkarmışlardır.  Dünya üzerinde artan kentleşme oranı, başkentlerde ya-

şanan yoğunluk doğal çevre ve enerji problemlerine sebep olmaktadır. Bu nedenlerle doğa ve insan 

üzerinde daha sağlıklı ortamlar oluşturulabilmesi için çevreye en alt düzeyde zarar veren endüstrileşme, 

verimli üretim alanları, nüfus yoğunluğunun akıllı planlandığı yaşanılır şehirlere ihtiyaç vardır. Bu kav-

ramları anlamak için şehirlerin gelecek için kilit bir unsur olduğunu düşünmek çok önemlidir; çünkü 

şehirlerin sosyal, ekonomik ve çevresel yönler üzerinde büyük bir etkisi vardır (Mori ve Christodoulou, 

2012).  
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Akıllı şehirler; şehir yönetimi, eğitim, kamu güvenliği, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri dahil olmak 

üzere kritik temel bileşenleri ve hizmetleri daha akıllı, bağlantılı ve verimli hale getirmek için daha akıllı 

teknolojilerin kullanılmasıdır (Washburn ve ark., 2010). Caragliu (2011) göre akıllı şehir, insana ve 

sosyal sermayeye yatırım yapan, modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, sürdürülebilir ekono-

mik büyüme ve yüksek yaşam kalitesi sağlayan, doğal kaynaklarını verimli bir şekilde yöneten şehirler-

dir. Şehirler akıllı olma yolunda altı (6) alt faktöre ihtiyaç duymaktadır (Monzon, 2015):  

 Akıllı ekonomi,  

 Akıllı mobilite (ulaşım),  

 Akıllı çevre,  

 Akıllı insanlar (toplum),  

 Akıllı yaşam,  

 Akıllı yönetim ve kontrol.  

Yapay zekanın ilerlemesiyle şehir içinde kullanılan her cihaza sensör teknolojisi uygulanabilmektedir. 

Sensörlerin IoT (internet of things) teknolojisiyle entegre edilmesiyle çevre verileri toplanarak analiz 

edilebilir hale gelmektedir. IoT teknolojisi; sensörler, sensörleri birbirine bağlayan iletişim ağları ve 

nesnelerden nesnelere akan verileri kullanan bilgisayar sistemlerinden oluşmaktadır (Oral ve Çakır, 

2017).  

DÜNYA’DAN AKILLI ŞEHİR ÖRNEKLERİ 

AMSTERDAM/HOLLANDA 

Amsterdam şehir verileri herkes tarafından çevrimiçi ulaşılabilir hale getirilmiştir. Şehrin 360 derece 

panoramik görüntüleri, haritası, bilimsel araştırmalar, yayınlar ve güncel veri kümeleri (nüfus, kültür ve 

rekreasyon, sürdürülebilirlik ve çevre, turizm, ekonomi, trafik, güvenlik, yaşam, eğitim ve bilim, iş ve 

sosyal güvenlik, refah, sağlık) platform üzerinden herkesin kolayca ulaşabildiği açık kaynak haline ge-

tirilmiştir38. Sağlıklı yaşamın teşvik edilebilmesi için 800 km bisiklet yolu bulunmaktadır. Bisiklet ve 

yürüyüşü tercih edenlerin oranının tüm ulaşım içinde ki payı %67’dir. Karbon emisyon oranında 2025 

yılında %40 düşüş, 2040 yılında %75 düşüş hedefleyen Amsterdam, halkın da katılımı ve bilinçlenmesi 

için Amsterdam Akıllı Şehir (Amsterdam Smart City-ASC) Platformunu kurmuştur. ASC sayesinde 

başlatılan akıllı şehir projelerinde halkın katılımının sağlanması amaçlanarak işletmeler, kurumlar ve 

karar vericiler tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Yürütülen projelerde bütçe Avrupa Birliği Fonu, 

kamu kaynakları ve özel sektörlerden karşılanmaktadır39.  

Amsterdam’da kent içinde yer alan otopark alanlarının doluluk oranlarını gösteren ve boş park yerlerinin 

gün içi kiralanmasını sağlayan uygulamalar insanlara kolaylık sağlamaktadır. “Mobypark” adlı akıllı 

telefon uygulaması sayesinde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır (Adamuscin ve ark., 2016). Şeh-

rin kanalizasyon artıkları kullanılarak Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın ısınması sağlanmaktadır.  

Ayrıca şehir geneli güneş enerji panelleri kullanılarak binaların enerji ihtiyaçları giderilmekte ve fazla 

                                                            
38 https://data.amsterdam.nl/ 
39 https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirler-kitap_20190311022214_20190313032959.pdf 

https://data.amsterdam.nl/
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirler-kitap_20190311022214_20190313032959.pdf
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enerji gece kullanılmak üzere depolanarak şehir şebekesine iletilmektedir (ASÜD, 2017; Örselli ve Ak-

bay, 2019). Ayrıca Amsterdam’ın I Amsterdam Kent Kart (Amsterdam City Card) projesi kapsamında 

çevrimiçi bir kart ile kentte ücretsiz şekilde ulaşım, müzelere giriş, kanal gezisi yapılabilmekte ve ay-

rıntılı bir kent haritasından faydalanılabilmektedir. Bu kart Amsterdam kenti içerisinde restoranlar, kon-

serler, tiyatrolar ve araç kiralamalarında büyük indirim fırsatı sunmaktadır (Gül ve Atak Çobanoğlu, 

2017). MijnBuur (My Neighbour App) isimli ‘Komşum’ uygulaması ile amaçlanmak istenen vatandaş-

ların sosyal açıdan daha sorumlu hale getirilmesi ve yaşanan problemlerin belediyeyi dahil etmeden 

işbirliği sağlanarak çözülmesinin sağlanmasıdır. Aylık toplanan servis ücretleri sayesinde bakım, temiz-

lik ya da arızalar ortak giderden ödenmektedir40. 
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Uygulamalar:  

 Mobypark, MijnBuur (My Neighbour App) 

 I Amsterdam City Card projesi 

 Şehir geneline yayılmış güneş enerji panelleri 

 MijnBuur (My Neighbour App) 

 Atıktan enerji üretim sistemleri 

 Akıllı aydınlatma direkleri 

Hedefler: 

 Karbon emisyon oranında 2025 yılında %40 düşüş 

 Karbon emisyon oranında 2040 yılında %75 düşüş 

 

  

                                                            
40 https://towardsdatascience.com/8-years-on-amsterdam-is-still-leading-the-way-as-a-smart-city-79bd91c7ac13 

https://towardsdatascience.com/8-years-on-amsterdam-is-still-leading-the-way-as-a-smart-city-79bd91c7ac13
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KOPENHAG/DANİMARKA 

Kopenhag 2014 yılında Avrupa’nın yeşil başkenti seçilmiştir ve yeşil büyümenin yanında teknolojinin 

de şehir yaşamı içerisinde kullanımının artırılması amaçlanmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı ve ya-

şam kalitesinin artırılmasına yönelik akıllı projeler geliştirilmeye başlanmıştır. Gelecek hedeflerinin ba-

şında 2025 yılında karbon salınımını sıfırlayan ilk başkent olmak yer almaktadır (Kanyarat, 2014). Ko-

penhag şehir sakinleri bisikleti ulaşım aracı görmektedir ve bisikleti diğer ulaşım araçlarına göre daha 

sağlıklı bulmaktadırlar. İşe ve ya okula yapılan seyahatlerin %50’si bisikletle gerçekleşmektedir41. Gün-

lük şehir merkezine giren bisiklet sayısı (265.700) ilk kez 2016 yılında otomobil sayısını (252.600) geç-

miştir. E-bisiklet uygulaması ile trafik yoğunluk verileri toplanmakta ve kullanıcılarla eş zamanlı olarak 

paylaşılmaktadır (Gürsoy, 2019). Uygulamaların kullanıcılar tarafından her yerden ulaşılabilir olması 

için tüm şehre “City Wi-Fi” projesiyle internet hizmeti sağlanmaktadır. Diğer bir akıllı uygulama olan 

“Smart Parking” projesi sayesinde trafiğin yoğun olduğu bölgeler tanımlanmakta ve araç sahipleri için 

uygun park yerleri sensörler yardımıyla akıllı telefonlardan sürücülere iletilmektedir. Ayrıca “Smart 

Water” projesi ile sel baskınlarına karşı çalışmalar yürütülmektedir (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017; Ör-

selli ve Akbay, 2019). 
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Uygulamalar:  

 Smart Water projesi 

 E-bisiklet uygulaması 

 City Wi-Fi projesi 

 Smart Parking projesi 

Hedefler: 

 2025 yılında karbon salınımını sıfırlayan ilk başkent olma 

 Bisiklet kullanımının en fazla olduğu başkent olmak 

 Güvenli/temiz/sağlıklı/yeşil/mavi başkent olmak    

 Dünyanın ilk karbon-nötr başkenti olma 

                                                            
41 http://www.cycling-embassy.dk/wpcontent/uploads/2017/07/Velo-city_handout.pdf 

http://www.cycling-embassy.dk/wpcontent/uploads/2017/07/Velo-city_handout.pdf
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SİNGAPUR/SİNGAPUR 

Singapur yüksek teknolojiyi ‘Akıllı Ulus’ vizyonuyla şehir genelinde farklı projelerle faaliyete geçir-

miştir. 2012 yılında 101 ha alan üzerinde 18 yüksek teknolojik özelliklere sahip yapay ağaçlardan oluşan 

‘The Gardens’ parkını tasarlamışlardır. Sıra dışı konsepti ve teknolojiyi kullanmada ki başarısıyla 

2013'te World Architecture News tarafından "Peyzaj Ödülü", 2015'te Travel Weekly'den "Asya Pasi-

fik'teki En İyi Cazibe Merkezi" ve 2019 Singapur Turizm Ödülleri'nde "En İyi Cazibe Deneyimi" ödül-

lerini almıştır42. 2014 yılında “Birçok akıllı fikir, bir ulus” sloganıyla başlayan Akıllı Ulus Planı kapsa-

mında su, enerji, ulaşım, eğitim, sanayi ve turizm başlıklarında akıllı projeler oluşturulmuştur (Lee ve 

ark., 2016). 2018 yılında “ABI Research’ün akıllı şehir sıralamasında inovasyonla ilgili ölçütlerde en 

yüksek puanı alarak birinci olmuştur (Drubin, 2018). 2019 yılında da Uluslararası Yönetim Geliştirme 

Enstitüsü (2019) tarafından akıllı şehir endeksinde en akıllı şehir olmuştur (IMD, 2019). Singapur’da 

halkın %80’i bir tren istasyonuna 10 dakika yürüme mesafesinde yaşamaktadır ve toplu taşımayı kulla-

nım oranı %75’dir. Singapur trafiği hız kameralarıyla kontrol edilmektedir ve yaşanan olumsuz durum-

larda veriler analiz edilerek zaman kaybetmeden müdahale edilmektedir. Ayrıca yalnız yaşayan yaşlı ve 

engelli insanların evlerinde hareket algılayan sensörler yardımıyla hareket takibi yapılmaktadır. Hareket 

durduğunda kişinin sağlık durumunun kontrolü için ilgili sağlık kuruluşlarına haber verilmektedir. Yaşlı 

ve engellilere özel trafik kartları sayesinde yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerinde trafik ışıkla-

rının daha uzun süre yanması sağlanmıştır (Örselli ve Akbay, 2019). 

2030 yılına kadar Singapur’da yer alan binaların %80'inin “Green Mark” şeması kapsamında sürdürü-

lebilir olarak sertifikalandırılması hedeflenmektedir. Böylece binaların büyük çoğunluğu akıllı sistemler 

kullanılarak daha çevreci ve doğa dostu hale getirilecektir. Gelecek hedeflerinden biri de ulaşımla ilgili 

yapılması planlanan projelerdir. Karbon emisyon oranlarında önemli bir etkiye neden olan araç trafiği-

nin azaltılabilmesi için 2030 yılına kadar 700 km bisiklet yolu planlanmaktadır. Ayrıca “Hackathon” 

uygulamasıyla trafiğin yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek olması gereken araç sayıları belirlenmek-

tedir. Ulaşımda temassız ödeme sistemi ile zaman kaybı önlenmektedir (Gürsoy, 2019).  

  

                                                            
42 https://www.visitsingapore.com/see-do-singapore/nature-wildlife/parks-gardens/gardens-by-the-bay/ 

https://www.visitsingapore.com/see-do-singapore/nature-wildlife/parks-gardens/gardens-by-the-bay/
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Uygulamalar:  

 “Hackathon” uygulaması 

 Temassız ödeme noktaları, ücretsiz halka açık Wi-Fi, çevrimiçi bilet satış uygulaması,  

 Smart Nation projesi 

 Yalnız yaşayan yaşlılar için hareket sensörleri 

 Yaşlı ve engelliler için özel trafik kartları, araba paylaşım uygulaması 

Hedefler: 

 2030 yılına kadar 700 km bisiklet yolu yapılması 

 2030 yılına kadar binaların %80'inin Green Mark şeması kapsamında sürdürülebilir olarak 

sertifikalandırılması 

 

DUBAİ/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Arap Yarımadası’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai, petrolden 

sağladığı yüksek gelir sayesinde ticaret ve turizm başkenti haline gelmiştir. “Dubai’yi Dünya üzerindeki 

en mutlu şehir haline getirmek” vizyonuyla akıllı şehir çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılında “Dubai 

Akıllı Şehir Ofisi” kurulmuştur ve şehirde sunulan her hizmetle ilgili kullanıcıların memnuniyetleri öl-

çülmektedir. Mobil uygulama ve web sitesinden ya da hizmetin verildiği yerde kullanıcılardan “mem-

nun”, “nötr” ve “memnun değil” şeklinde 3 seçenek ile geri bildirim toplanmaktadır. Bu geri bildirimler 

sayesinde kamu ve özel sektör hizmetlerinin başarısı ölçülmekte ve eksiklikler tespit edilmektedir. Du-

bai’nin akıllı şehir vizyonunu gerçekleştirmek için Akıllı Dubai 2021 Planı oluşturulmuş ve dört hedef 

belirlemiştir: Kesintisiz, verimli, güvenli ve kişisel. Doğa dostu bir çevre oluşturulabilmesi için Dubai 

Elektrik ve Su Otoritesi (DEWA) tarafından akıllı şebeke sistemleri planlanmıştır. DEWA, konut sahibi 

abonelerin güneş enerji sistemleri kurmaları için yardımcı olmakta ve ihtiyaç fazlası enerjiyi abonele-

rinden satın almaktadır. Ayrıca akıllı sayaçlar yardımıyla uzaktan okuma yapmakta ve abonelerine mo-

bil uygulama ile kullanım miktarını raporlamaktadır (Noori ve ark., 2020). Şehir, kendi vatandaşlarına 

sunduğu konforlu yaşam alanlarının yanında gelen ziyaretçiler için de yardımcı uygulamalarla donatıl-

mıştır. Turizm açısından bölgenin cazip hale getirilmesi için ücretsiz Wi-Fi ve şarj noktaları, güneş 
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enerjili akıllı palmiye bilgilendirme kioskları, taksilerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti, interaktif bilgilendirme 

ekranları bulunmaktadır43. 
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Uygulamalar:  

 Ücretsiz Wi-Fi ve şarj noktaları 

 Güneş enerjisi ile çalışan akıllı bilgilendirme kioskları 

 Elektrikli araç şarj istasyonları 

 Güneş enerji panelleri 

 Mutluluk ölçer 

Hedefler: 

 Şehrin kesintisiz, verimli, güvenli, kişisel hale getirilmesi 

 Dünya üzerindeki en mutlu şehir olması 

 Ortadoğu’nun tasarım merkezi olması 

 

SONUÇ 

Dünya üzerinde farklı gelecek vizyonlarıyla öne çıkan akıllı şehirlerin ortak hedefleri doğal kaynakların 

etkin kullanımı, enerji tasarruflu sürdürülebilir bir çevre oluşturulması, kullanıcılar için refah düzeyi 

yüksek yaşam koşullarının sunulması ve teknolojinin her alanda verimli kullanımının artırılması yer 

almaktadır. İleri teknolojik sistemler, bilgi işlem teknolojileri, yapay zeka ve nesnelerin internetiyle in-

san gücüne daha az ihtiyaç duyularak şehir hizmetleri gerçekleşir hale gelmiştir. Bir şehrin akıllı şehir 

                                                            
43 https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirler-kitap_20190311022214_20190313032959.pdf 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirler-kitap_20190311022214_20190313032959.pdf
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olabilmesi sadece teknoloji ile sağlanan projelerle sınırlı değildir. Teknolojinin şehir yaşamına entegre 

edilmesinin yanında insani ve sosyal alanlarda da akıllı planlamalar yapılması gerekmektedir.  
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Abstract: Shear failures of reinforced concrete sections are known to be a brittle type of failure which 

applies to sections when there are unusual lateral effects. Unfortunately, the real mechanism lying be-

hind the shear failures of reinforced concrete sections has not been fully understood. Moreover, the 

discussions about the reinforced concrete beam shear among the communities have been continuing. 

The direct shear tests, which are based on the principles of structural mechanics, have been being con-

ducted since the 1950s for better understandings. These tests conventionally are being called direct shear 

tests and are used to suppress the difficulties about the boundary conditions of a concrete member. The-

refore direct shear specimens could be used to explain the shear behavior under axial loads. This study 

involves the direct shear tests of reinforced concrete sections. The size effect behaviors of these speci-

mens were also investigated. The experimental results were verified with the numerical works using a 

realistic and calibrated material model. Results showed that the size effect is significant in these types 

of specimens. The size effect trend exhibited by the direct shear specimens is not only deterministic but 

also probabilistic type, which is known to be the size effect type 1. However, numerical works showed 

that the type 1 size effect trend drastically changes to the type 2 size effect as the specimen geometry 

and the loading conditions change. A slight inclination of the shear axis would lead to a shear force and 

axial load combined action on the section. The combined effect causes a variation in the source of the 

size effect and size effect trend. The modified size effect trend is compatible with type 2, which is the 

fully energetic type of the size effect. The obtained results can be used in shear capacity calculations of 

the reinforced concrete sections 

Anahtar Kelimeler: Direct Shear Failure, Size Effect, Reinforced Concrete Sections, Shear Strength 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Reinforced concrete sections are subjected to high shear actions, especially at the beam-column joint 

regions. These shear actions might produce shear crackings. Those crackings eventually cause a shear 

failure, which is known to be very brittle and sudden. This undesirable type of failure mechanism should 

be prevented. Precautions of such failures consist of high safety factors and enlarged cross-sections. 

However, the concerns against shear forces, together with the ambiguous failure mechanism become a 

challenging problem among the researchers. The brittle nature of concrete material would lead to the 

engineers' research on the fracture mechanism of such members. One type of such investigations consists 

of the push-off tests of concrete (Araújo, Lobo, & Martins, 2021; Echegaray-Oviedo, Navarro-Gregori, 

Cuenca, & Serna, 2017; Feng, Liang, Jiang, Huang, & Zhang, 2020; Foster, Morley, & Lees, 2016; 

French et al., 2017; Ganeshan & Venkataraman, 2020; Jongvivatsakul, Attachaiyawuth, & Pansuk, 

2016). The push-off (or direct shear) tests of concrete, exist in the literature, mainly involve modified 

versions of the original push-off tests (Mattock, Johal, & Chow, 1975; Tan & Mansur, 1990; Valle & 

Buyukozturk, 1993; Walraven et al., 1988). The modifications were mainly based on the material selec-

tion and modifications of the test setup. 

A mechanical point of view should include the fracture mechanisms of shear transfer in concrete secti-

ons. The specimens are mainly used to determine the mode II fracture toughness of the plane concrete. 
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Moreover, in many failure modes of concrete and reinforced concrete sections, the size effect is signifi-

cant and can not be ignored (Zdeněk P Bažant, Kirane, & Su, 2015; Zdenek P Bažant & Planas, 1997; 

F.C. Caner, Dönmez, Şener, & Koç, 2019; A. A. Dönmez, 2020; A. Dönmez & Bažant, 2017, 2019; 

Abdullah Dönmez, Rasoolinejad, & Bažant, 2020; Rasoolinejad, Dönmez, & Bažant, 2020). Therefore 

one would expect a size effect on these types of failures. Nevertheless, the size effect has not been 

investigated on the push-off tests and should need to be studied.  

The size effect law (SEL) describes the dependence of the structural strengths on the characteristic size. 

In conventional elastoplastic analysis, the size dependence on the nominal strength does not exist. In 

other words, the strength only depends on the cross-sectional area. The nominal strength definitions are 

mainly derived by dividing the maximum load by the cross-sectional area, i.e. P/bd, where P has the unit 

of N and b and d are the dimensions of the cross-section. However, the essentials of the fracture mecha-

nics suggest a size dependence of the strength values for brittle materials. The size dependence of the 

brittle materials can be stated in Equation 1. 

 

𝜎𝑁 ≈ 𝐷1/2                                                                                 (1) 

 

Equation 1 is adequate for the brittle failure of materials according to the linear elastic fracture mecha-

nics (LEFM). However, most of the materials can be categorized as quasibrittle materials, which requi-

res a transition failure interpretation between the perfectly brittle and perfectly ductile behaviors. This 

conceptual deficiency has been removed with the quasibrittle size effect law introduced by Zdenek P. 

Bažant (Zdeněk P Bažant, 1984; Zdenek P Bažant & Kim, 1984). Bazant’s size effect law (SEL) has 

two different forms according to the failure types and energy release mechanism (Hoover & Bažant, 

2014). The two simple types of size effects are being referred to as type I and type II size effects. 

The main differences between the types of size effects can be depicted in Figure 1. Both types have 

strength reduction with the increase of size as an indication of the fracture mechanics’ size effect. 

However, the trend followed by different types of the size effect deviates accordingly. The patterns in 

Figure 1 have different final asymptotic values for infinitely large sizes. The asymptotic slope in the 

Type 1 curve refers to the statistical part exhibited by these types of structural failures. 

 

 

Figure 1. Size effect depiction of a) Type I, and b) Type II 
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The main difference between the size effect types can be viewed as the source of the failure mechanisms. 

The Type II size effect is the energetic type of size effect, which can also be regarded as the deterministic 

(or energetic) type. Type I, on the other hand also includes the probabilistic term in the size effect equ-

ation disclosed in the large size asymptotic slope. The equations for these behaviors were constructed 

by Bazant and are given in Equation 2 (Zdeněk P Bažant, 1984; Zdenek P Bažant & Planas, 1997; 

Hoover & Bažant, 2014). 

𝜎𝑁 = 𝜎0 ((
𝑙0

𝐷
)

𝑟𝑛

𝑚
+

𝑟𝑙0

𝐷
)

1

𝑟

(Type I);    𝜎𝑁 =
𝜎0

√1+
𝐷

𝐷0

 (Type II)                                 (2) 

The Type I size effect can also be called the energetic-statistical type of the size effect. In Equation (2) 

m, n, and l0 are empirical constants where rn/m<1, represents the strength for the very large size, r the 

number of scaled dimensions (r=2 in this study). The final asymptotic value of the slope is determined 

by the rn/m constant. The characteristic size l0 seen in the size effect law Type I equation is represented 

by D0 in the Type II SEL. Moreover, the asymptotic strength value corresponds to the smallest size 

strength in Type II (Energetic SEL) and not the largest one as in the case of the Type I SEL. 

 RESEARCH SIGNIFICANCE 

This study aimed to fill the aforementioned need of research on the push-off tests and corresponding 

size effect associations. Shear failures of concrete sections are experimentally investigated to reveal the 

size effect trend and hence the fracture properties using the push-off specimens. It is also intended to 

show the demonstration of the fracture mechanism of the quasibrittle materials using the concrete secti-

ons. The results of this research might reveal the real behavior of shear transfer of shear beams and short 

beams like corbels and similar concrete sections subjected to similar shear actions. The size effect trend 

exhibited by these types of specimens could guide to a correction in the standard design codes.  

COMPREHENSION 

This study involves the direct shear tests (or the push-off tests) of concrete sections. The specimens of 

this study can be regarded as an image of the real concrete members like the corbels, deep beams, inter-

mediate beams with high flexural moment capacity, reinforced concrete joints with extreme shear forces 

acting near the column face, etc. The shear transfer of these types of sections would be similar to the 

behavior of the direct shear specimens. The results of this study could also be used to refine the strength 

predictions of such sections under shear actions. 

METHOD 

The shear mechanism on the push-off tests was experimentally investigated. The experiment involves 

two different sizes of push-off test specimens. Each size of the specimen involves two repetitions which 

make 4 test specimens in total. The specimens are shown in Figure 2. There are two different sizes of 

test specimens, which are named as small and large specimens represented in figure a and b respectively. 

The push-off specimens, shown in Figure 2c,  include steel reinforcements to prevent flexural failure on 

the sides. The main purpose of using the steel reinforcements is to ensure direct shear failures while 

preventing the tensile cracks on the sides of the specimen. Rebars used in the small size have 8mm 

diameter while the large specimen has 12mm. The geometries of the push-off specimens are scaled using 
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2D scaling laws. The scaling procedure applies to the in-plane dimensions while keeping the thickness 

constant to prevent the edge effect. The thickness of the specimens is 10mm for each size. 

The tests were conducted using MTS universal test machine. Two external LVDT was used to measure 

the vertical and horizontal displacements. A load cell is used to validate the calibration of the MTS 

actuator which has a 500 kN total load capacity. 

 

Figure 2. Specimen geometry and dimensions for a)small, b) large sizes and c) perspective de-

monstration of the test specimens 

The test results are verified with the numerical work. A commercial FE framework, ABAQUS 6.14, was 

used to simulate the experimental work. Perfectly (bilinear) elastoplastic material behavior was used to 

model the steel rebar. The concrete M7 Microplane model is adopted in the numerical study (Ferhun C 

Caner & Bažant, 2012). A modified version of the test setup was also predicted with the calibrated M7 

numerical model with respect to the size effect trend. The variation of the size effect pattern was illust-

rated in comparison with the direct Model II failure specimens. 

RESULTS 

The results of the test are shown in Figure 3 where the test and numerical results are given in comparison. 

The roundness of the peak point is a demonstration of the brittleness of the structural failure. The load-

deflection curves of the specimens were used to calibrate the Microplane Model M7. The calibrated 

model was then used to predict the smaller and larger virtual specimens. 

 

Figure 3. Demonstration of the test results with the load deflection curves of a) large, and b) 

small specimen 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

445 

The created specimens are in agreement with the Type I SEL. The results of the tested and the predicted 

virtual specimens are shown in Figure 4. Strength values were calculated based on the cross-sectional 

area subjected to direct shear stresses.  

 

Figure 4. The type 1 size effect pattern exhibited by the test results 

The nominal strengths of the specimens can be stated as the Pmax/(det). Thus the nominal strength 

versus the characteristic dimension can be sketched in double-log scale. The characteristic length selec-

tion is arbitrary since the 2D scaling is adopted for the entire in-plane dimensions. The Type I size effect 

trend in Figure 4 indicates that the failure starts without any initial crack growth. This form of failure 

also indicates that the statistical part of the size effect is not negligible. The statistical part may govern 

as the size of the specimens get larger, which eventually reaches an asymptotic value equals to the We-

ibull size effect slope. 

 

Figure 5. The type 1 size effect pattern exhibited by the test results 

In order to compare the attained results from the push-off specimens, a modified test setup and geometry 

are virtually created and analyzed using the calibrated material models. Four different sizes of specimens 

were plotted in double-log scale as shown in Figure 5. The resulting size effect pattern complies with 

the Type II SEL. Figure 5 shows that as the specimen includes confining pressure besides the pure mode 

2 cracking, the fracture energy mechanism would convert to a more deterministic type and eventually 

results in Type 2 SEL. The confining pressure on the shear plane changes the failure of a mixed-mode 

of fracturing and diminishes the statistical aspects of the entire cracking paths. This behavior of the new 

modified version of the pus-off specimen thus exhibits a deterministic type of the size effect behavior. 
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CONCLUSIONS 

Based on the test results and corresponding finite element simulations, the push-off specimens exhibit 

Type I size effect trend. Type I SEL has the statistical part for the strength reduction. The statistical part 

can also be described as the randomness of the strength in a cross-section, considering a pointwise stress 

state. This result leads to a conclusion that the Mode II fracture specimens, like the push-off tests as in 

this study, might not be a good option to assess the fracture energy with the optimized parameters resul-

ting from the regression analyses. The randomness of the strength dominates over the cross-section and 

result in a random location for the main crack that leads to failure. The slope of the Weibull modulus 

(m/n) is very small compared to the asymptotic slope of linear elastic fracture analysis (-0.5). As the 

failure shear plane is subjected to a confining pressure, the entire mechanism changes as shown in Figure 

5. The Type 1 size effect trend abruptly changes to Type 2 SEL when the failure surface has a mixed-

mode of fracturing. This change becomes pronounced as the loading axis further deviates from the shear 

plane. 
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DÜNYA KENTLERİNDEKİ GECEKONDU DÖNÜŞÜM ALANLARINDA MEKANSAL 

AYRIŞMA/ SOSYAL DIŞLANMA ÜZERİNE 

Gizem GÜVLÜ1, Sıdıka ÇETİN2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Isparta / Türkiye 
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Öz: Hızlı kentleşme ve kapitalizm gibi nedenler ile az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

konut sorunu beraberinde gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma kavramlarını getirmiştir. Plansız ve kont-

rolsüz kentleşme ile artan gecekondularda bugün, dünya nüfusunun yedi de biri yaşamaktadır. Kent 

içerisinde bulunan çöküntü alanları yeniden canlandırmak ve kent yaşamına dahil etmek amacıyla geli-

şen kentsel dönüşüm kavramı, gecekondu alanlarında yoğunlaşmış yıkım ve yenileme çalışmaları ile bu 

alanların dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Dönüşüm sürecinde göz ardı edilen mevcut halk ise alandan ya 

ayrılmak zorunda kalmış ya da prestijin çektiği üst gelir grubu ile birçok anlamda baş etmeye çalışmıştır. 

Yan yana yaşayan zengin ve fakir halkın sosyal mücadelesine ek kentsel ve doğal ortamları arasında da 

süregelen önemli bir çatışma bulunmaktadır. Dünya ölçeğinde, kentsel kümelenmelerin eğitim, sağlık, 

altyapı gibi alanlarda yaşadığı adaletsizlik ciddi bir düzeyde olmasına rağmen çok az görünür durumda-

dır. Bu alanlardaki mevcut sorunların belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, ırk temelli politikaların 

ve varlık eşitsizliğinin çarpıcı bir örneği ve aynı zamanda dünyadaki adaletsizlik kavramının yüksek 

seviyelere ulaştığı alandan birisi olan Güney Afrika başta olmak üzere Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya 

kentlerinden örnek alanlar seçilerek bu alanlar üzerinden mekânsal ayrışma ve sosyal dışlanma kavram-

ları örneklendirilmiştir.  Gecekondu ile kentsel dönüşüm alanları arasındaki mekansal ayrımın aynı za-

manda sosyal, kültürel ve psikolojik dışlanma faktörlerinin de temel noktasını oluşturduğu ve bu konu-

nun üzerinde özellikle durulması gerektiği yargısına ulaşılmış, tüm örnek kentler ve benzeri alanlardaki 

sorunları çarpıcı şekilde gözler önüne seren görsellerin önemine değinilmiştir. Gelecekte yapılacak olan 

kentsel dönüşüm ya da benzeri uygulamalara yerli halkın katılımının sağlanması gerektiği ve bu sürecin 

daha ciddi planlamalar dahilinde yürütülmesi gerektiği yargısına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gecekondu, Mekansal Ayrışma, Sosyal Dışlanma, Kentsel Dönüşüm 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Gecekondu Olgusu 

775 sayılı Gecekondu Kanuna göre; gecekondu, ‘imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 

hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alın-

madan yapılan izinsiz yapılar’ olarak tanımlanmaktadır. Dünya ölçeğinde oldukça sık karşılaştığımız 

gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmalar arazilerin yasal olmayan yollarla işgal edilmesi, burada barınak 

yapılması anlamına gelmekte ve dünyada ‘squatting (gecekondu)’ olarak ifade edilmektedir. (Çalışkan 

V., Akbulak C., 2010) Gecekondu kavramı farklı ülkelerde farklı isimler ile anılmaktadır. Örneğin Gü-

ney Amerika’da ise “favelas’ Kuzey Afrika kentlerinde ise “bidonville’ Meksika’da “paracaidistos”, 

Venezuella’da “rancheros” bunlardan bazılarıdır.  

Kentlerde kapitalizmin ortaya çıkışı ve sanayi devrimi ile bir değişim süreci başlamıştır. İngiltere’de bu 

dönemlerde işçilerin yaşadığı sağlıksız, bakımsız konutların oluştuğu ve bunların fabrikaların çok yakı-

nında inşa edildikleri görülmektedir. Örneğin, 1875 yılında çıkarılmış olan “Public Health Act”-“Kamu 

Sağlığını koruma yasası”- adlı bir yasadan söz edilebilir. Bu yasa, doğrudan kamu ve kent sağlığını 
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korumaya, sürdürmeye dönük bir belge niteliğindedir. Mekansal yapı çerçevesinde; konut açısından ça-

lışanların barınma ihtiyacı bu yollarla karşılanabilmiştir. (Ayten A.M., Ayten S.S., 2017) Kapitalizm 

yolu ile az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan konut sorunu beraberinde gecekondulaşma 

ve kaçak yapılaşma oluşumlarını getirmiştir. Plansız ve kontrolsüz kentleşmenin sonucu olarak oluşan 

gecekondularda bugün, dünya nüfusunun yedi de biri yaşamaktadır.  

Kentlere kısa zaman içerisinde yoğun göç akışının yaşanması ve buna yönelik yeterli konut sunumunun 

olmaması, Türkiye’nin şehirlerinde de gecekondu olgusunun doğmasına neden olmuştur (Tümertekin, 

1977: 20).  Kentleşme de görülen büyümenin ekonomi, istihdam gibi alanlarda yeterince görülememesi 

büyük bir nüfus için yoksulluğun artmasına sebep olmuştur. Dar gelirli kesim konut sorununu gece-

kondu yapımı ile çözmeye çalışmış, derme çatma kulübeler yaparak yaşama mekanlarını oluşturmaya 

başlamışlardır. 1990 sonlarına gelindiğinde ise Türkiye’ de iki milyon gecekondu olduğu tahmin edil-

mektedir (Oksal, 1999: 27).  

İkinci Dünya Savaşı’na katılmamış olmasına rağmen savaş ekonomisinin kısıtlıkları içerisinde kalan 

Türkiye’ de konut üretimi yetersiz kalarak konut açığı sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu sorun sonucunda 

kiralar yükselmiş ve kentlerin çeperlerinde gecekondu oluşumları baş göstermiştir (Tekeli, 1996:17). 

Konut sorununa kent çeperlerinde izinsiz yapılaşmalar ile çözüm arayan kesimle başlayan gecekondu-

laşma olgusu günümüzde farklı çıkarlar doğrultusunda inşa edilmeye devam etmektedir. Geçmiştekin-

den farklı anlamlar taşıyan gecekondu kavramı asıl amacının dışına çıkarak yalnızca dar kesimli halkın 

tercih ettiği bir yaklaşım olmaktan uzaklaşmış, gün geçtikçe artan arazi rantı ve kaçak yapıların da birer 

gelir kaynağı olarak görülmeye başlamıştır. Çaresizliğin barınma çözümü olmasından öte, gecekondu 

alanlarında rant kaygısı egemen olmuştur (Ekinci, 1988: 192).  

Kentsel Dönüşüm Kavramı  

Kentsel dönüşüm kavramı dünyada ilk kez Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde kentte bulunan 

çöküntü alanları yeniden canlandırmak ve kent yaşamına dahil etmek amacıyla başlamıştır (Ataöv & 

Osmay, 2007). Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, yoğun yapılaşma, kentleşme sorunları ve afet risk-

lerine karşı önlem için yapılacak yıkım ve yenileme çalışmaları kentlerin dönüştürülmesi düşüncesini 

ortaya çıkarmıştır (Erdede vd., 2014). 

1980’lerde başlayan imar ıslah planları ile gecekondu alanları yeni bir dönüşüme girmiştir. Gecekondu 

sakinleri arazilerini müteahhitlere verip, yerine inşa edilecek olan dairelerden bir kısmını almıştır. (Ak-

pınar, 2008, s. 45). Böylece geçici barınma sığınağı olarak ortaya çıkan gecekondu kavramı piyasada 

yer alan bir meta haline gelmiş, ticarileşmiştir. (Uzun, 2005, s. 185). 2000’li yıllara gelindiğinde ise 

devletin kentsel dönüşüm projelerinde bu alanlar daha fazla yer almaya başlamış, uygulamalar hız ka-

zanmıştır.  

Kentin halihazırda bulunan yapısında bir değişiklik, yenilenme yapılması olarak adlandırılan kentsel 

dönüşüm kavramının, Keleş’e göre hedefleri arasında yenileme, alansal temizleme, rehabilitasyon, soy-

lulaştırma, yeniden oluşum gibi kavramlar yatmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanmasında 

bir plan dahilinde hareket etmek gerekmekte ve alanında uzman kişiler tarafından kentsel dönüşüm kap-

samında hazırlanmış politikalar uygulanmalıdır.   
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Neoliberal politikalar ve küreselleşmenin etkisiyle ekonomi politikalarındaki değişiklikler kent mekan-

larını etkilemiştir. Önceleri merkezi ve yerel yönetimlerin göz yumduğu ve oy potansiyeli olarak gör-

düğü gecekondu alanlarının arsalardaki değer artışı nedeniyle merkezi ve yerel yönetimlerin gözüne 

batmaya başlamış ve yönetimlerle birlikte özel sektörün de etkisiyle bu alanlar kentsel dönüşüm proje-

leri ile yenilenerek ekonomiye katkı sağlaması sürecine girilmiştir. Bu esnada bu alanlarda yaşayan in-

sanlar çoğunlukla göz ardı edilerek dönüşüme sadece ekonomik katkı ve rant odaklı bakılmış, dönüştür-

dükleri alana kattıkları ekonomik ve sosyal prestij ile bu alanların yerlisi olan insanların alandan ayrıl-

malarına sebebiyet vermişlerdir. Alandan ayrılan alt gelir grubunun yerine prestijin çektiği orta ve üst 

gelir grubu yerleşmiş ve böylelikle merkezi ve yerel yönetimler eliyle soylulaştırma yapılmıştır. 

Mekansal Ayrışma  

Kentin diğer parçalarından sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda farklı olmak, mekânsal anlamda da fark-

lılaşmayı oluşturmaktadır. Sykora’ya göre mekânsal ayrışma ‘iki veya daha fazla grubun kentin farklı 

bölümlerinde birbirinden ayrı yaşama derecesi’ olarak tanımlanmaktadır (Sykora, 2009: 419). Mekansal 

ayrışma, bir bütünün içerisinde oluşan küçüklü büyüklü alt grupların dini inançları, etnik kökenleri ve 

gelir durumları gibi nedenlerle ayrışmaları anlamına gelmektedir (Johnston vd., 1983 aktaran Firman, 

2004).  

Ekonomik, kültürel ya da sosyal temellere dayanarak oluşmuş bir grubun kendi iradesiyle ya da iradesi 

dışında mekanda bir araya gelmesi durumunu mekânsal ayrışma olarak tanımlayabiliriz (Işık ve Pınar-

cıoğlu, 2009: 399). Yani bazı kesimler kendi istekleri doğrultusunda ya da isteksiz bir şekilde başka 

gruplardan ya da toplumun herhangi bir kesiminden kendilerini ayrıştırabilmektedir. Bu farklılaşma ya 

da bir araya gelme durumu bireylerin taşıdıkları benzer veya farklı özelliklerinin olması ile alakalıdır.   

Üst düzey gelir grubuna dahil bireylerin kentsel mekanları aktif bir şekilde kullanırken, alt gelir grubuna 

dahil kitlenin mekanın nesnesi konumunda davranmak durumunda kalması, mekânsal ayrışmada yaşa-

nan sınıfsal eşitsizliğin mekana yansımasını gözler önüne sermektedir (Harvey, 2003: 81).  

Bireylerin her türlü kültürel, dini, ekonomik ve etnik farklılıklarına göre şekillenen mekânsal ayrışmalar, 

bir grubun kendini toplumun diğer kısmından izole ederek yaşaması olarak da kullanılmaktadır. Toplu-

mun diğer kesimi ile sosyal ve kültürel iletişim seviyelerinin yok denecek kadar az olduğu bir yaşam 

alanında, hayatın pek çok noktasında karşılaştıkları eşitsizlikler sosyal kutuplaşma probleminin temel-

lerini oluşturmaktadır. Musterd’e göre göç ile kırdan kente yerleşen grupların farklı sosyokültürel ve 

ekonomik anlayışa sahip olması, bu grupların kentle bütünleşmekte zorluk çekmelerine ve ayrışmaya 

maruz kalmalarına neden olmaktadır (Musterd, 2005).  

Sosyal Dışlanma  

Bireylerin yoksulluk, mahrum bırakılma gibi nedenler dolayısıyla toplumdan ayrıştırmalarını ve kent 

yaşamına istedikleri doğrultuda katılımlarının engellenmesi sürecine sosyal dışlanma denmektedir. 

(Adaman F., Keyder Ç., 2006) Yoksulluk yaşayan kitlenin iş olanaklarına, kamu hizmetlerine ulaşama-

malarının yanı sıra toplumsal çevreden de dışlanarak, ötekileştirilme durumu söz konusu olmaktadır. 

Kendini güçsüz ve aciz hisseden alt gelir grubundaki bireyler çevresel ağlarla örülmüş bir yaşamın mev-

cudiyeti içerisinde yer almaktadır. (Adaman F., Keyder Ç., 2006) Graham Room’a göre sosyal dışlanma; 

çok yönlü bir kavramdır ve gelir düzeyi ile ölçülemez aynı zamanda toplumun diğer kısmıyla ciddi bir 

iletişim eksikliğine sebep olmaktadır. Sosyal dışlanmanın mekânsal yansıması ise, yoksunluk içerisinde 
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yaşayan kitledeki kamu hizmetlerinin yetersizliği bireyleri toplum dışına iterek, dışlanmışlık olgusunu 

oluşturabilmektedir.  

Sosyal dışlanmanın; ekonomik, kültürel, politik ve mekânsal gibi farklı boyutları bulunmaktadır. Piyasa 

dışarısında bırakılması nedeniyle yaşanan işsizlik sonucunda ekonomik dışlanma, toplumsal ve kültürel 

yaşamlara ulaşamama ve dışarda bırakılması ya da dini, etnik farklılıklar bakımından ayrışmaların ya-

şanması kültürel dışlanma, hukuki ve siyasi haklarından tam anlamıyla faydalanamaması ve bu anlamda 

politika dışına düşürülmeleri bakımından politik dışlanma, sınıfsal farklılıkları oluşturduğu uçurum ne-

deniyle belirli mekanlara ulaşamama, faydalanamama ya da engellerle karşılaşılması durumları bakı-

mından ise mekânsal dışlanma yaşanmaktadır. (Adaman F., Keyder Ç., 2006) Bu anlamda sosyal dış-

lanma ve mekânsal ayrışma kavramları önemli derecede ilişkilidir.  

Mekansal dışlanma iki farklı boyutta incelenebilir. İlki, toplumun kişiyi yaşadığı coğrafya/mekan nede-

niyle dışlaması, ayırması ve ötekileştirmesi durumudur. Bu perspektiften bakıldığında belirli noktalarda 

yaşayan insanların tamamen unutulması, yoklarmışçasına görmezden gelinmesi sonuçlarını doğurabil-

mektedir. Diğeri ise kişinin bireysel imkansızlıklarından bağımsız olarak yaşadığı coğrafyadaki kamusal 

hizmetlerin seviyeleri sebebiyle toplumsal hayata tam anlamıyla dahil olamaması halidir. Tüm bu bo-

yutlar birbiri ile oldukça ilişkili kavramlardır ve dışlanma süreci farklı dinamikleri birbiri içerisinde 

barındıran bir oluşumdur.  

BULGULAR 

Küresel ve Yerel Ölçekte Sosyal Eşitsizlik  

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşayan belgesel projelerinde uzmanlaşmış fotoğrafçı Johnny 

Miller, dünyadaki kentsel, sosyal ve kültürel sorunlara odaklanarak çalışmalar yürütmüştür. Bu kap-

samda çok ses getiren ‘Eşitsiz Sahneler’ projesi kent içerisindeki adaletsizliği çarpıcı bir şekilde gözler 

önüne sererek dünya çapında beğeni toplamıştır. Proje kapsamında kuşbakışı görüntüler ile dünyanın 

farklı ülkelerindeki dramatik eşitsiz sahneler tasvir edilmiş, zengin ve ayrıcalıklı kitle ile bakımsız ge-

cekonduların arasındaki uçurumun birkaç metre uzaklıktan ibaret olmadığı gösterilmiştir.44 

Çalışmanın bu bölümünde Jonny Miller’in küresel ölçekte yürüttüğü projesine ek olarak ülkemizden 

seçilen birtakım örnekler çerçevesinde; mekânsal ayrışma ve sosyal dışlanma kavramlarının üzerinde 

durulması gerekli görülmüş, elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

Kya Sands / Bloubosrand (Johannesburg, Güney Afrika)  

Kya Kum Alanları, 1994 yılından bu yana ‘yerinde’ iyileştirme mücadelesi veren gayri resmi alanlardan 

biridir. Kente iş bulmak için gelen insanların sayısı arttıkça havuzlu villaların karşısındaki teneke kulü-

belerde yaşayanların sayıları da artmış, sonucunda kent ortaya çıkan bu eşitsiz sahne ile yüzleşmek du-

rumunda kalmıştır. Johannesburg şehri bu eşit olmayan durumun yerinde düzeltilmesi adına başvuruda 

bulunmuş ve başvuru sonucunda Marie Huchzermeyer, yerleşimin yerinde iyileştirileceğini, kuşbakışı 

olarak bile bakıldığında aradaki farkın anlaşılamayacağını söylemiştir.1 

                                                            
44 https://www.lensculture.com/articles/johnny-miller-unequal-scenes-south-africa-from-the-air (url-1) 
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Şekil 1. Kya Sands / Bloubosrand (Johannesburg, South Africa), Johnny Miller 

Michelle Gölü/ Masiphumelele (Cape Town, Güney Afrika) 

Şehir merkezine 20 km uzaklıkta olan ve sörf yapmak için oldukça tercih edilen, "Sun Valley" toplu-

lukları arasında yer alan Masiphumelele’de küçük teneke barınaklarda yaşayan 38 bin insan bulunmak-

tadır. Dar bir sulak alanın karşısında yer alan Michelle Gölü çevresi ile barınakların bulunduğu alan 

arasında elektrikli bir çit sınır oluşturmakta ve buraya erişim ancak bekçi binasından çitin aşılması son-

rası gerçekleşebilmektedir. Kuşbakışı görüntüler ile net bir şekilde gözler önüne çıkan bu iki sosyal sınıf 

arasında yer alan sulak alanın ise neredeyse hiç kullanılmadığı görülmektedir.1 

 

Şekil 2. Lake Michelle / Masiphumelele (Cape Town, South Africa) 

México (Meksika, Kuzey Amerika)  

Meksika’nın başkenti, dünyanın en hareketli ve modern şehirlerinden biri olan Meksiko şehri, sahip 

olduğu gökdelenler, katedraller ve meydanları bakımından önemli, refah seviyesi yüksek olan kentler 

arasında bulunmaktadır. Buna rağmen Meksiko kentinde düşük gelir düzeyine sahip insanların yaşadığı 

‘gecekondu mahalleleri” olarak adlandırılan mekanlarda işçi koloni bulunmaktadır. Oldukça yıpranmış 

ve bakımsız durumda olan bu beton evler, ultra zengin, göşterişli konutlara sahip topluluklar karşısında 

eşit olmayan bir diğer sahneyi meydana getirmiştir. Aynı zamanda iki sosyal sınıfın bu denli yakın 

komşu olmaları mekânsal ayrışmanın yanı sıra sosyal dışlanma, ötekileştirilme gibi kavramları da bera-

berinde getirmektedir.1 
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Şekil 3. Cidade do México, Meksika, Johnny Miller 

İzmir / Bayraklı  

İzmir’in Salhane semtinde, kentsel dönüşüm sonrasında yapılan büyük gösterişli rezidansların (Folkart 

Towers) hemen yanında kendi haline bırakılmış bir gecekondu bölgesi yer almaktadır. Birbirine çok 

yakın konumlanan bu iki alan arasında net bir fiziksel ayrım bulunmamasına karşın iki kitlenin birbir-

leriyle olan ilişkisi görsel iletişimin önüne geçememektedir. Yoksulluk ile baş etmeye çalışan bir toplu-

luğun, çok yakınında bambaşka bir yaşamın var olduğunu hem mekânsal hem de psikolojik olarak his-

setmesi durumu ne yazık ki yapılan birçok kentsel dönüşüm projelerinde göz ardı edilmektedir. İki tezat 

yaşamın aynı bölgede konumlanmasını Nilgün Özdemir, gecekondu bölgelerinden hemen yanında yer 

alan İzmir’in simge kulelerine doğru çekmiş olduğu fotoğraf ile çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. 

Kırsala karşı kentin çelişkisini net olarak gözler önüne seren, kulelerin parlak ve steril cepheleri ile 

bakımsız barakalar arasında ciddi bir zıtlık olduğunu kanıtlamıştır. (Baydar G., Karakız C., 2018) 

 

Şekil 4. Bayraklı, Nilgün Özdemir (Arkas Sanat Merkezi, 2015, 106) 

İstanbul / Ataköy-Şirinevler   

Ülkemizde İstanbul’un Ataköy ve Şirinevler bölgesi arasında yer alan otoyol, iki ayrı dünyayı birbirin-

den ayıran bir nevi duvar görevi üstlenmiş gibi durmaktadır. Bu farklı iki yaşamın arasında kalan yol, 

yalnızca fiziksel bir oluşumdan öte sosyal, kültürel, ekonomik pek çok farklılıklarında simgesi niteli-

ğindedir. Çevrebilimci ve kentleşme uzmanı olan Emrah Akyüz, Ataköy’ün Yeni Çamlıca Bölgesi için 

kentin estetik yapısının zarar gördüğünü ve kentliler arasında mekânsal ayrışmanın hızla arttığını söy-

leyerek önemli uyarılarda bulunmuştur. Başarısız kentleşme politikalarının devam etmesi durumunda 
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kentin tarihsel ve kültürel siluetinin yok olacağını belirtmiştir.45 Gecekondu mahallelerinin hemen ya-

kınında yer alan modern, gösterişli toplu konutların inşa edilmesi birbirinden farklı iki grubun yaşam 

alanlarının bir araya getirildiğini ve bu zıtlığın arasında ince bir çizgi oluşmaktadır. Tüm bu etmenler 

sonucunda oluşan mekânsal ayrışma, beraberinde sosyal dışlanmayı, suç oranlarındaki artışı ve çeşitli 

kentsel sorunları da getirmektedir. Sağlıklı bir kentleşme örneği teşkil etmeyen tüm bu örneklere ulusal 

ve uluslararası daha pek çok örnek vermek mümkündür.  

 

Şekil 5. İstanbul, Şirinevler-Ataköy (url-3) Şekil 6. Dünya üzerindeki gecekondu yoğunlaşmasını 

gösteren bir     harita (url-4) 

SONUÇ  

Köyden kente göç eden nüfusun konut ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve bu sorunu kendi im-

kanları ile çözmeye çalışmaları sonucunda oluşa gecekondulaşma kavramı, 1950’lerde tarım sektöründe 

yaşanan makineleşme ile gerek kalmayan ihtiyaç fazlası emeğin de etkisiyle kentlerin odağa alınmasına 

neden olmuştur. (Şengül, 2009, s. 122). Bunların sonucunda hızlı kentleşme karşısında yetersiz kalan 

altyapı gibi sorunlar dahilinde köyden kente artan göç kitlesine yeterli konut sunumu sağlanamamıştır. 

(Uzun, 2005, s. 184). Barınma ihtiyacının cevap bulamaması da dar gelirli kesim tarafından kent çeper-

lerindeki izinsiz yapılaşmaları ve gecekondu oluşumları ile giderilmeye çalışılmış, bu doğrultuda ülke-

mizde hakim olan hemşerilik, akrabalık gibi bağlantılardan beslenen gecekondu mahalleleri oluşturul-

muştur.  

Gecekondulaşma kavramına aynı zamanda mekanın yeniden yorumlanması, yeniden üretilmesi olarak 

bakılabilir. Sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliğin, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dengesizliklerin ve 

az gelişmiş ülkelerde sanayinin yeterince gelişmemiş olması ile ortaya çıkan işsizlik sonucu kente göç 

akışı doğmuş ve bununla beraber birtakım sorunlar oluşmaya başlamıştır. (Ayten A.M., Ayten S.S., 

2017) Bu sorunların mekana yansımış olan en tipik örneğini, sosyal ve ekonomik eşitsizlik gibi soyut 

kavramların somut birer yansıması olan kuşbakışı görüntü düzlemleri en iyi şekilde göstermektedir. İki 

sosyal sınıf arasındaki uçurumu net bir şekilde okuyabilmemizi sağlayan bu görseller, kentsel dönüşüm 

alanları ile alanda mevcutta yaşayan, çoğunlukla görmezden gelinen gecekondu alanları arasındaki sos-

yal dışlanmayı mekânsal ayrışmalar ile gözler önüne sermektedir.  

Irk temelli politikaların ve varlık eşitsizliğinin çarpıcı bir örneği olan Güney Afrika, dünyadaki adalet-

sizlik kavramının en yüksek seviyelere ulaştığı alandan birisi olarak bu sürecin en net okunduğu alanla-

rın başında gelmektedir. Mekansal ayrışmaların ve sosyal dışlanmanın daha ileri boyutu olarak Peru’da 

                                                            
45 https://www.fikirtepehaber.com/makaleler/istanbul-icin-kentsel-estetik-ve-meknsal-ayrisma-uyarisi-

h3368.html (url-2) 

https://www.fikirtepehaber.com/makaleler/istanbul-icin-kentsel-estetik-ve-meknsal-ayrisma-uyarisi-h3368.html
https://www.fikirtepehaber.com/makaleler/istanbul-icin-kentsel-estetik-ve-meknsal-ayrisma-uyarisi-h3368.html
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yoksul mahalleler ile zengin mahallelerin arasına örülmüş olan utanç duvarı ise, sosyal eşitsizliğin ve 

adaletsizliğin ulaştığı en yüksek düzey olarak görülebilir. Bu ve benzeri alanlarda yaşanan tüm eşitsiz-

liklerin ekonomi dışında da pek çok farklı boyutu bulunmaktadır. Bakımsız barakalar ile zengin mahal-

lelerin birbirinden fiziksel olarak nasıl ayrılmış olmasının yanında sosyal, kültürel ve psikolojik dış-

lanma faktörleri somut olarak görünmemesine karşın kritik noktayı oluşturan ve özellikle üzerinde du-

rulması gereken ögelerdir. Çalışmada incelenen görseller ile tüm bu sorunlar dikkate alınmalı, gelecekte 

yapılacak olan kentsel dönüşüm ve benzeri uygulamalarda yerli halkın da sürece entegre edilmesi sağ-

lanarak göz ardı edilmemelidir.   
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ET ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONU MEKANİZMASI VE ANTİOKSİDANLARIN 

BİRLİKTE KULLANIMININ LİPİD OKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Berker NACAK 

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 

Öz: Et ve et ürünlerinde oksidasyon ürünün raf ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Etin 

sahip olduğu yağ veya et ürünlerine sonradan ilave edilen yağlar, ortamda yüksek reaktiviteye sahip 

oksijen molekülünün bulunması durumunda oksijenle kolaylıkla reaksiyona girerek lipid oksidasyonunu 

başlatmaktadır. Et ürünlerinde lipid oksidasyonunun engellenmesi amacıyla pek çok yöntem kullanıl-

maktadır. Bu yöntemlerin başında antioksidanların kullanımı gelmektedir. Oksidasyonun engellenmesi 

amacıyla kullanılan antioksidanlar, genellikle serbest radikallerle reaksiyona girerek lipid oksidasyonu-

nun yavaşlatmakta ürünlerde istenmeye renk, koku ve tat oluşumunu engellemektedir. Bu amaçla kul-

lanılan antioksidanlar sentetik ve doğal antioksidanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Son dönemde sentetik 

antioksidanların sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği bildirilmesi dolayısıyla doğal antioksi-

danlara olan ilgi giderek artmaktadır. Doğal antioksidanlar meyve ve sebze ekstraktları, baharatlar gibi 

pek çok fenolik madde miktarı yüksek kaynaktan sağlanmaktadır. Antioksidanlar gıdalarda oksidasyona 

farklı yollardan etki edebilir; serbest radikallerle reaksiyona girebilir, var olan radikalleri süpürebilir, 

indirgen özellik göstererek zincir reaksiyonlarını kırabilir, metalleri şelatlayabilir veya ara ürünleri par-

çalayarak ikincil antioksidan etki gösterebilirler. Literatürde var olan çalışmalarda birden fazla antiok-

sidatif etkisi olan bitkisel ekstraktların ürünlerin oksidatif stabilitesini artırdığı tespit edilmiş, dolayısıyla 

bir veya birden fazla doğal antioksidanın birlikte kullanımının daha iyi sonuçlar verebileceği önerilmiş-

tir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, et ve et ürünlerinde lipid oksidasyonu mekanizması hakkında bilgi 

verilmiş ve lipid oksidasyonunu engellemek amacıyla farklı antioksidanların birlikte kullanıldığı çalış-

malar derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Oksidasyon, Antioksidan, Antioksidan Kombinasyonu, Et, Et Ürünleri 

GİRİŞ 

Lipid oksidasyonu ürünlerin raf ömrünü etkileyen ve mikrobiyal olmayan en önemli reaksiyondur. Yük-

sek miktarda lipid içeren, doymamış yağ asitlerince zengin gıdalarda hızlıca ilerlemektedir. Gıdalarda 

meydana gelen lipid oksidasyonu başta istenmeyen kokular olmak üzere, ransid tat, istenmeyen renk ve 

insan sağlığı açısından karsinojenik etkisi olabilecek bazı ürünlerin oluşmasına neden olmaktadır (Lind-

berg Madsen, 1995: 271-277). Bunun yanı sıra, çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna bağlı 

olarak ürünlerin besinsel değerleri azalırken, okside lipidlerin tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar 

konusunda olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Guillen ve Goicoechea, 2008: 157-164). 

Son dönemde tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenli üretim teknolojilerine olan ilgisi artmaktadır. Bu 

sebeple gıda endüstrisi başta farklı ambalajlama metotları olmak üzere pek çok yöntem kullanarak lipid 

oksidasyonunu engellemeye çalışmaktadır. Lipid oksidasyonunu engellemenin bir başka yolu da anti-

oksidanların kullanımıdır. Doğal ya da sentetik antioksidanların ürün formülasyonlarında kullanımı en 

etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Tüketicilerin doğal içerikli ürünlere olan istekleri göz önüne 

alındığında barahatlar, meyve ve sebze ekstraktları ve esansiyel yağlar hem ucuz hem de güvenli olma-

ları dolayısıyla ilgi çekmektedir (Yanishlieva ve ark., 2006: 776-793).  
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Antioksidanlar, oksidasyon mekanizmalarına farklı yönlerden etki edebilirler: var olan radikalleri süpü-

rebilir, indirgen özellik göstererek zincir reaksiyonlarını kırabilir, metalleri şelatlayabilir veya ara ürün-

leri parçalayarak ikincil antioksidan etki gösterebilirler. Zincir kırıcılar ve serbest radikal süpürücü an-

tioksidanlar gıda sektöründe en yaygın şekilde kullanılan antioksidanlardır. Bu antioksidanlar genellikle 

oksidasyonun başlangıç aşamasınının geciktirilmesi veya durdurulmasında görev alırlar. Ayrıca yayılma 

aşamasında ortaya çıkan peroksit radikallerine karşı olan afiniteleri dolayısıyla yayılma aşamasının ge-

ciktirilmesinde de etkilidirler. Literatür çalışmaları incelendiğinde birden fazla antioksidanın birlikte 

kullanımının lipid oksidasyonunun yavaşlatılmasına etkisinin tek başına kullanımına kıyasla daha yük-

sek olduğu bildirilmiştir (Sampaio ve ark., 2012: 1383-1390; da Silva ve ark., 2019: 141-148). 

Bu nedenle bu çalışmada et ve et ürünlerinde lipid oksidasyonu mekanizması hakkında bilgi verilmiş ve 

lipid oksidasyonunu engellemek amacıyla farklı antioksidanların birlikte kullanıldığı çalışmalar derlen-

miştir. 

ET ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONU 

Oksidasyon gıdanın işlenmesi ve depolanması sırasında gıda matrisinde meydana gelen tüm bileşen ve 

biyoaktif molekülleri olumsuz etkileyen mikrobiyal olmayan ve geri dönüşümsüz değişimlerin başında 

gelmektedir (Estévez ve Cava, 2004: 551-558).  

Lipid oksidasyonu serbest radikal zincir reaksiyonları olarak tanımlanmaktadır (Min ve Ahn 2005: 152-

163). Bu basamaklar: başlangıç, ilerleme ve sonlanma basamaklarıdır. Et ve et ürünlerinde lipid oksi-

dasyonu otooksidatif olarak gelişmektedir. Bu reaksiyonlar ortamdaki yağ asitlerinden reaktif oksjen 

türlerinin bir hidrojen atomunu uzaklaştırması ile başlamakta ve alkil radikali oluşumuyla devam et-

mektedir. Ortamda moleküler oksijen varlığının devam etmesi durumunda alkil radikali oluşumunun 

hemen ardından peroksil radikalleri oluşmaya başlamaktadır. Ortamdaki lipid radikalleri komşu yağ 

asitlerinden bir hidrojen kopartarak reaksiyonun yayılmasına ve hidroperoksitlerin ve yeni bir alkil ra-

dikalinin oluşmasına neden olmaktadır. Sonlanma aşamasında ise oluşan bu ara ürünler daha stabil ve 

radikal olmayan son ürünlere dönüşmektedir. Bitiş aşamasında oluşan son ürünlere aldehitler (heksanal, 

malondialdehit), alkoller, asitler ve karboniller örnek olarak verilebilmektedir. Bu son ürünlerden biri 

olan malondialdehitler, lipid oksidasyonu indikatörü olarak gıda sektöründe sıkça kullanılmaktadır. 

Et ve et ürünlerinde meydana gelen lipid oksidasyonu ürünlerde istenmeyen koku ve aromaların oluşu-

muna; hem lipid hem protein oksidasyonunun birlikte ilerlemesi durumunda pigmentlerde meydana ge-

len oksidasyon gıdaların renginde değişikliklere neden olmaktadır (Estévez, 2017: 91-109). Kesim, ka-

sın ete dönüşmesinin ilk basamağıdır. Kesim sonrası homeostasisin son bulması ve antioksidan savunma 

sistemlerinin çökmesi ile kaslar oksidasyona açık hale gelir ve ortamda bulunan katalizörler ve molekü-

ler oksijen kaslarda bulunan lipidleri okside etmeye başlar. Kaslarda doğal olarak bulunan demir, myog-

lobin ve hidrojen peroksitler oksidatif reaksiyonların hızla ilerlemesine neden olmaktadır. Kastaki 

myoglobin miktarının lipid oksidasyonunun ilerlemesi ile doğru orantılı olduğu; hidrojen peroksit ile 

metmyoglobinin reaksiyona girerek ferrilmyoglobini oluşturduğu ve lipid peroksidasyonunu başlattığı 

bilinmektedir. Böylelikle ferrilmyoglobin ortamda bulunan lipid hidroperoksitlerinin peroksil gibi ser-

best radikallere dönüşümüne neden olarak lipid oksidasyonu son ürünlerinin oluşumunu katalizlemek-

tedir (Byungrok ve ark., 2010: 600-605).  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

459 

Lipidler et ürünlerinde istenilen pek çok karakteristiğin oluşturulmasına, istenilen lezzet, gevreklik ve 

sululuğun elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Lipidler bozunmalara karşı oldukça hassas makromo-

leküllerdir, doymamış yağ asitlerinin varlığı, ışık, ısıl işlemler, ortamdaki oksijen, antioksidan veya pro-

oksidanlar lipidlerin oksidatif stabilitesini etkileyen en önemli faktörlerdir (Amaral ve ark., 2018: 1-15). 

Gıdalarda oksidasyonun derecesini belirleyen en önemli faktörlerin başında yağ miktarı gelmektedir. 

Lipid oksidasyonu genel olarak yağ asitleri ve hücre membranında bulunan fosfolipidlerde gerçekleş-

mekte ve gıdada bulunan doymamış yağ asitleri miktarı artıkça artmaktadır. Çift bağ sayısındaki artış, 

oksidasyon reaksiyonlarının on kat daha hızlı olmasına neden olmaktadır (De Lima Júnior ve ark. 2013: 

14-28; da Silva ve ark., 2019: 141-148).  Gıdalarda veya hayvan yemlerinde bulunan yüksek miktarda 

çoklu doymamış yağ asitleri etin oksidatif özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. Yemlerde bu-

lunan çoklu doymamış yağ asitlerinin iki-üç kat artırılmasının kesim sonrasınde etlerin oksidatif stabi-

litesinin düşük olmasına yol açtığı ve etin renginde olumsuz değişimlere neden olduğu belirtilmiştir (Li 

ve Liu, 2012: 719-729). 

Gıdalarda meydana gelen oksidasyon sonucunda gıdada bulunan vitaminler, çoklu doymamış yağ asit-

lerinde ve esansiyel aminoasitlerde kayıplar meydana gelmekte ve dolayısıyla ürünlerin besleyici değeri 

azalmaktadır. Bunun yanı sıra lipid oksidasyonu son ürünleri ürünlerin güvenilirliğini azaltmakta ve 

ileri oksidasyon ürünlerinin vücuda alınması durumunda bu ürünler in vivo oksidatif strese katılarak 

insan sağlığını olumsuz etkilemektedir (Estévez, 2017: 91-109). Okside gıdaların tüketilmesi duru-

munda bazı kanser türlerinin ortaya çıkışına neden olan oksidasyon belirteçlerinin kan ve dokularda 

arttığı tespit edilmiş (Sies ve ark., 2005: 969-972).   

Etin işlenmesi sırasında uygulanan işlemler ve formülasyonda kullanılan katkılar oksidasyon derecesini 

etkileyen önemli faktörlerdir. Boyut küçültme işlemi sırasında etin yüzey alanı genişlemekte ve ortamda 

bulunan reaktif oksijen moleküllerinin temas edebileceği alan artmaktadır. Boyut küçültme işleminin 

bir başka etkisi ise, oluşan mekanik kuvvet dolayısıyla hücre yapısının bozulması ve serbest kalan lipo-

litik enzimlerin serbest yağ asitlerini okside etmesidir (Decker ve ark., 2005: 4303-4310). Et ürünleri 

formülasyonlarına ilave edilen tuz oksidasyonun ilerlemesine neden olurken (Ladikos ve Lougovois, 

1990), kullanılan antioksidanlar ve nitrit oksidasyonun geciktirilmesine yardımcı olmaktadır (da Silva 

ve ark., 2019: 141-148) 

Etin işleme şartlarının yanı sıra depolama koşulları da et ve et ürünlerinde oksidasyonu etkileyen bir 

başka faktördür. Isıl işlem myoglobibden hem olmayan demirin salınmasına neden olarak oksidasyonun 

ilerleyişini katalizlemektedir. Uygulanan yüksek sıcaklık, oksidasyon için gerekli olan aktivasyon ener-

jisinin sağlanmasına ve dolayısıyla oksidasyonun ilerlemesine neden olmakta, dondurma işlemi ise en-

zimlerin deaktivasyonunu sağlaması nedeniyle oksidasyonun geciktirilmesine yardımcı olmaktadır 

(Min ve Ahn, 2005: 152-163).  

Sonuç olarak, gıdalarda meydana gelen oksidasyon reaksiyonları gıdaların biyolojik yararlılığında ve 

besleyici değerinde azalma, arzu edilmeyen duyusal ve tekstürel kalite değişimlerine neden olmakta, 

potansiyel toksik bileşenler oluşmaktadır Tüm bu nedenlerden dolayı gıdaların üretimi ve depolanması 

sırasında oksidasyonun kontrol altına alınması büyük önem arz etmektedir. 
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ET ÜRÜNLERİNDE ANTİOKSİDANLARIN KULLANIMI 

Gıdalarda mikrobiyal olmayan bozunmanın en önemli sebebi gıda makromoleküllerinin oksidasyonu-

dur. Meydana gelen oksidatif değişimler sonucunda ürünlerin besleyici değeri ve duyusal kalitesi düşer-

ken, toksik ve karsinojenik bileşikler ortaya çılabilmektedir.  

Gıdalarda oksidasyonun engellenmesi için uygulanan yöntemler; gıdanın oksijenle temasını kesme, dü-

şük sıcaklık uygulamaları, katalizör görevi gören enzimlerin inaktivasyonu, farklı ambalajlama yöntem-

leri ve antioksidan bileşiklerin kullanımı olarak sıralanabilmektedir.  

Antioksidanlar gıdalarda meydana gelen oksidatif reaksiyonların yavaşlatılabilmesi amacıyla gıda ürün-

lerinde kullanılan katkılardır. Antioksidanlar gıdaların yapısında doğal olarak bulunabilir veya işleme 

esnasında formülasyona ilave edilebilirler. Doğal olarak kaslarda bulunan antioksidanlar kesimi takiben 

kasın ete dönüşümü, işleme, depolama gibi pek çok faktörden etkilenerek özelliklerini kaybederler. Bu 

nedenle gıda işleme sırasında formülasyona antioksidan ilavesi yapılabilmektedir. Gıdalarda sonradan 

ilave edilecek antioksidanlar; stabil ve ekonomik olmalı, toksik etkisi olmamalı, ürünün duyusal özel-

liklerini etkilememeli ve düşük konsantrasyonlarda etkili olmalıdır (Prisacaru, 2016: 121-129).  

Antioksidanlar, oksidasyon mekanizmalarına farklı yönlerden etki edebilirler: var olan radikalleri süpü-

rebilir, indirgen özellik göstererek zincir reaksiyonlarını kırabilir, metalleri şelatlayabilir veya ara ürün-

leri parçalayarak ikincil antioksidan etki gösterebilirler.  

Zincir kırıcı ve serbest radikal süpürücü antioksidanlar gıda sektöründe en yaygın şekilde kullanılan 

antioksidanlardır. Bu tip antioksidanlar ortamda bulunan serbest radikallere H+ atomu vererek onları 

daha stabil ve okside olmayan lipid türevi ve antioksidan radikallerine dönüştürerek oksidasyonu engel-

ler. Bu şekilde duyusal ve besinsel herhangi bir kayıp olmadan ürün kalitesi korunur ve raf ömrü uzar. 

Bu antioksidanlar genellikle oksidasyonun başlangıç aşamasınının geciktirilmesi veya durdurulmasında 

görev alırlar. Ayrıca yayılma aşamasında ortaya çıkan peroksit radikallerine karşı olan afiniteleri dola-

yısıyla yayılma aşamasının geciktirilmesinde de etkilidirler.  

Bütillenmiş hidroksi anisol (BHA) ve bütillenmiş hidroksi toluen (BHT) gibi sentetik antioksidanlar 

peroksi radikallerinin süpürülmesi ve serbest radikallerin oluşumunun engellenmesi amacıyla gıda sek-

töründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat sentetik bileşenlerin gıdalarda kullanımına dair ortaya 

çıkan güvenlik endişeleri gıda sektörünün doğal antioksidanlara olan ilgisini artırmıştır (Faine ve ark., 

2006: 221-226). 

ET ÜRÜNLERİNDE ANTİOKSİDAN KOMBİNASYONLARININ KULLANIMI 

Antioksidanların oksidasyon mekanizmalarına etkileri farklılık göstermektedir. Literatürde var olan ça-

lışmalarda birden fazla antioksidatif etkisi olan bitkisel ekstraktların ürünlerin oksidatif stabilitesini ar-

tırdığı tespit edilmiş (Koech ve ark., 2014: 98; Maqsood ve Benjakul, 2010: 29-38; Serra ve ark., 2018: 

1-12), dolayısıyla bir veya birden fazla doğal antioksidanın birlikte kullanımının daha iyi sonuçlar ve-

rebileceği önerilmiştir (Sampaio ve ark., 2012: 1383-1390; da Silva ve ark., 2019: 141-148).  

Örneğin α-tokoferol antioksidan özelliğini zincir kırıcı ve elektron donörü olarak peroksil radikalleri 

tarafından substrat olarak kullanılarak sağlamaktadır. Aynı zamanda α-tokoferol, hidroperoksitlerin 

ikincil ürünlere dönüşümünü engelleyici etki yapmaktadır (Georgantelis ve ark., 2007: 172-181). Bibe-

riye içerdiği fenolik diterpenler (karnosik asit ve karnosol) ve fenolik asitler (kafeik asit, ferulik asit ve 
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rosmanirik asit) dolayısıyla radikal süpürücü etkisi bulunmakta, singlet oksijen hidroksil radikalleri ve 

lipid peroksil radikallerini süpürerek oksidasyonu engellemektedir. Bunun yanı sıra biberiye ekstraktı-

nın farklı et ürünlerinde oksidasyonu engelleyici etkisi pek çok araştırıcı tarafından tespit edilmiştir 

(Gallo ve ark., 2012: 198-204; Jongberg ve ark. 2014: 538-546). Dolayısıyla bu iki antioksidanın birlikte 

kullanımının lipid oksidasyonunun engellenmesine sinerjistik etkisi olmaktadır. 

Botsoglou ve ark. (2003: 1193-1200) tarafından yapılan bir çalışmada a-tokoferil asetat ve mercanköşk 

esansiyel yağı ilave edilmiş yemlerle beslenen hindiler çiğ ve pişmiş olarak soğukta depolanmıştır. Araş-

tırıcılar 9 günlük depolama süresince hindi yemlerine eklenen antioksidanların birlikte kullanımın si-

nerjistik etkisi olduğu ve lipid oksidasyonunu geciktirdiğini bulgulamıştır. 

Lee ve ark. (2005: 683-689) tarafından yapılan bir çalışmada omega 3 yağ asitlerince zenginleştirilmiş 

dana köftelerinde BHA, tokoferol kombinasyonu ve biberiye ekstraktının lipid oksidasyonu ve renk de-

ğerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma sonunda antioksidanların kombinasyon olarak kul-

lanımın köftelerde gerçekleşen lipid oksidasyonunu geciktirdiği; oksidasyona bağlı olarak örneklerin 

kırmızılık değerlerinde gerçekleşen azalmaları yavaşlattığı bildirilmiştir.  

a-tokoferil asetat ve biberiye ekstraktı ile zenginleştirilmiş yemle beslenen hindilerin kullanıldığı bir 

çalışmada araştırıcılar 9 günlük soğukta depolama süresince hindi göğüs ve butlarında oksidatif geliş-

meyi incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonunda a-tokoferil asetat ve biberiye ekstraktının birlikte kulla-

nımına bağlı olarak örneklerin TBARS değerlerinin kontrol örneklerinden daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir (Botsoglou ve ark., 2007: 312-320). 

Adaçayı ekstraktı, mercanköşk ekstraktı, BHT ve farklı oranlarda bal ilave edilmiş pişmiş tavuk etleri 4 

°C’de 96 saat depolanmıştır. Tavuk göğüs ve butlarının kullanıldığı bu çalışmada 48. saatten itibaren 

adaçayı ekstraktı ve mercanköşk ekstraktı içeren gruplardan en düşük TBARS değerleri; adaçayı ekst-

raktı, mercanköşk ekstraktı ve %5-10 bal içeren gruplarda ise en düşük heksanal değerleri tespit edil-

miştir. Yapılan duyusal analizde, panelistler hem ekstrakt hem de bal içeren örnekleri daha lezzetli bul-

muştur (Sampaio ve ark., 2012: 1383-1390). 

Dana sosislerde yapılan bir çalışmada araştırıcılar formülasyonda kullanılan biberiye ve nane ekstraktı 

ve tokoferol kombinasyonunun depolama süresince antioksidatif ve antimikrobiyal etkisini incelemiş-

lerdir. 4 °C’de 25 gün depolanan dana sosislerinde nane ve biberiye ekstraktının birlikte kullanımının 

mikrobiyal gelişimi yavaşlattığı tespit edilmiştir. Biberiye ekstraktının nane ekstratı ile veya tokoferol 

kombinasyonu ile birlikte kullanımının en yüksek antioksidatif etkiyi gösterdiği bildirilmiştir 

(Azizkhani ve Tooryan, 2014: 128-136). 

Yapılan bir başka çalışmada ise kuru kürlenmiş bacon formülasyonlarında α-tokoferol ve bitkisel poli-

fenol (yeşil çay ve üzüm çekirdeği polifenolleri) kullanılmıştır. Formülasyona ilave edilen α-tokoferol 

ve bitkisel polifenollerin mikrobiyal gelişimi ve biyojen amin oluşumunu yavaşlattığı bildirilmiştir. En 

düşük TBARS değerleri ve kalıntı nitrit değerleri bahsi geçen gruplarda tespit edilmiştir (Wang ve ark., 

2015: 199-206) 

MingXiu ve ark. (2019: 64-71) tarafından yapılan bir çalışmada ise fitik asit ve çay polifenollerinin 

ışınlanmış marine tavuk kanatlarının oksidatif stabilitesi incelenmiştir. Araştıcılar en düşük pH değişi-

mini, peroksit değerini ve TBARS değerlerini eşit oranda (0,01g/100 mL) fitik asit ve çay polifenolü 

içeren marine tavuk kanatlarında tespit edildiğini bildirmiştir.  
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SONUÇ 

Lipid oksidasyonu et ürünlerinde kaliteyi etkileyen en önemli değişimlerin başında gelmektedir. Lipid 

oksidasyonunu engellemek amacıyla antioksidanların kullanımı et sektöründe sıklıkla başvurulan bir 

yöntemdir. Antioksidanların lipid oksidasyonu üzerine radikal süpürücü, zincir kırıcı, metal şelatlayıcı 

veya ara ürünleri parçalayıcı gibi farklı etki mekanizmaları bulunmaktadır.  Bu nedenle farklı etkisi olan 

antioksidanların kombinasyon şeklinde kullanılmasının örneklerde meydana gelen oksidatif değişimle-

rin yavaşlatılmasında önemli bir strateji olabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.  
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ZORLANMIŞ TAŞINIMLA SOĞUTULAN SABİT SICAKLIKLIKTAKİ PARALEL 

LEVHALAR ARASINDAKİ UZAKLIĞIN ISI GEÇİŞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ali Erdem ÖNDER1, Deniz ULUSARSLAN2 

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

Öz: Günümüzde bilgisayar sistemleri her geçen gün daha fazla işlemci ve ekran kartı gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Analiz ve hesaplama sistemlerinde onlarca işlemci ve ekran kartı bulunabilmektedir. Bu 

işlemler sırasında yoğun bir ısı açığa çıkmakta ve ekran kartlarının soğutulması mecburiyeti ortaya 

çıkmaktadır. Bilgisayar soğutma sistemlerinde kullanılan aksiyel fanların emme ve basma tarafındaki 

dirence göre sağlayabildikleri hava debileri çok değişken olmaktadır. Basma taraflarındaki akış direnci 

çok değişmese de, emme tarafında yer alan diğer yapıların mesafesi hava debisini ve dolayısıyla 

soğutmayı çok etkilemektedir. Emme kısmında sınır şartlarının değişmesine sebep olan etmen de 

çoğunlukla bir başka ekran kartının varlığı olmaktadır. Ekran kartlarının birbirine yakınlığı, soğutma 

havasının debisi, sıcaklığı, hava akış yönleri gibi birçok parametrede değişime sebep 

olmaktadır.  Literatürde elektronik kartlar ısıtılmış plakalar olarak modellenmektedir. Literatürdeki tüm 

çalışmalarda kartlar yere paralel ya da dikey yerleştirilse de ya doğal taşınım ya da soğutma havası akış 

yönü kartların dizilimine paralel olacak şekilde zorlanmış taşınımla problemler ele alınarak optimum 

kart mesafesini belirlemek amacıyla ısı transfer şekilleri incelenmiştir. Hiçbir çalışmada aksiyel fanlar 

ile kartların üzerine dik bir şekilde hava üflenerek soğutulan bir modelleme yapılmamıştır.  Bu 

çalışmada aksiyel fanların emiş tarafında diğer kartlar yüzünden oluşan direnç sebebiyle fanların çalışma 

noktalarının değişimi ve kartlar arası mesafenin soğutma üzerindeki etkisi deneysel ve nümerik olarak 

incelenmiştir. Kartlar arasındaki mesafe arttıkça, hava akış yönünde kart üzerindeki sıcaklık artışı 

azalmıştır ve soğutma havası hızı düşmüştür. Fanların ekran kartlarına dikey üfleme yapması 

durumunda en iyi soğutma performansını sağlayan kartlar arası mesafe değerleri bulunmuştur. Yapılan 

deneysel ve nümerik analiz sonuçlarının birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ekran Kartı, Aksiyel Fan, Soğutma, Zorlanmış Taşınım, Nümerik Analiz 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, elektronik sistemlerin önemi her geçen gün artmakta, dolayısıyla 

bu sistemlerin uygun çalışma koşullarında muhafaza edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Her ne kadar gün 

geçtikçe gelişen teknoloji ile verimlerinin artması sebebiyle soğutma ihtiyacı azalsa da elektronik 

bileşenler özellikle 125 oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışmamaktadır. Dolayısıyla elektronik 

malzemelerin ve üzerinde durdukları kartların soğutulması kritik önem arz etmektedir. Farklı 

gereksinimlere göre farklı yerleşimler ve tasarımlar doğmakta, her geçen gün soğutma gereksinimleri 

artmaktadır. Normal şartlar altında standart bir ev kullanıcısının bilgisayarında tek çekirdekli bir 

mikroişlemci ve tek bir ekran kartı yeterli olurken, analiz bilgisayarlarında yüzlerce çekirdekli 

işlemciler, paralel hesaplamalar yapabilmek için onlarca ekran kartlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu 

kadar fazla sayıda ekran kartı bir arada bulununca doğal olarak soğutma ihtiyacı da inanılmaz boyutlara 

ulaşmakta ve ekran kartlarının, fanların ve dahi kabloların yerleşimleri bile büyük önem taşımaktadır. 

Doğal taşınım ile uniform ve eşit ısı akısına sahip dik levhaların soğuması deneysel olarak incelenmiştir. 

Hava ile soğutulan levhalardaki sıcaklık dağılımlarına etki eden etkenler deneylerle belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu etkenler olarak levhalar arası mesafeler, levhaların altındaki ve üstündeki yüzeyler 
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belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada levhalar iki sıra halinde yerleştirildiğinde sıcaklık dağılımında 

oluşan değişikliklerde incelenmiştir. Deneylerin ilk aşamasında tek sıra olarak yerleştirilen levhaların 

arasındaki mesafeler değiştirilerek sıcaklık dağılımları incelenmiştir. Deneyin ikinci aşamasında ise 

levhaların altına ve üstüne yüzeyler yerleştirilerek tavan ve tavan etkileri gözlemlenmeye çalışılmıştır. 

Levhalar ile yüzeyler arası mesafeler değiştirilerek bu değişimlerin ısı transferi üzerindeki etkileri 

incelenmiştir (O'meara ve  Poulıkakost, 1987). Çalışmaların çoğunda, yere ve birbirine paralel olarak 

yerleştirilmiş olan levhalara paralel yönde bir hava verildiği durumda oluşan zorlanmış konveksiyonlu 

laminar akıştaki ısı transferi incelenmiştir. Levhalar arasındaki optimum mesafe ve maksimum ısı 

transfer hızı bulunmaya çalışılmıştır. Levhaların üniform sıcaklık ve üniform ısı akısı gibi yüzey ısıl 

özelliklerinin maksimum ısı transfer hızı ve optimal levhalar arası mesafeye etkisinin çok az olduğu 

gözlemlenmiştir. Makalede plakalar arası optimum mesafenin kart boyuyla, hava basınç düşüşüyle ve 

akışkanın termal özellikleriyle alakalı olduğu, maksimum toplam ısı transfer hızının ise basınç düşüşü, 

kartların toplam kalınlığı ve giren havayla kartlar arası sıcaklık farkının bir sonucu olduğu ortaya 

konmuştur (Bejan, 1992). Sabit bir hacimde yere ve birbirine paralel plakaların yerleşiminin ısı 

transferine etkisi deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Bu çalışmada amaçlanan toplam ısı 

transferini belli bir hacimde ve dış hava akışında maksimize etmektir. Çalışmada plakaların geometrik 

yerleşimleri, plakalar arası mesafe, bir sırada yer alan plaka sayısı, plaka boyu ve plakaların sapma açısı 

gibi değişkenler değiştirilmiştir. Deneyler 1000 ile 6000 Reynold’s sayısı değerleri arasındaki hava ile 

sabit hacimde yapılmıştır. Hava akışı kartlara paralel halde deneyler yapılmıştır (Fowler, 1997). Bir 

çalışmada yere dik, birbirine paralel plakalar arasındaki mesafenin ısı transferine etkisi incelenmiştir. 

Hava yukarı doğru plakalara paralel şekilde verilmiştir. Plakalardaki ısı transferi şekilleri incelenmiştir. 

Plakalardaki ısı üretiminin üniform olmadığı kabul edilerek iki boyutlu sıcaklık dağılımı denklemleri 

katı bölgelerde, akış ve ısıl bölgelerde ise akış, taşınım ve enerji denklemleri ile birlikte uygun sonlu 

elemanlar yöntemleri ile çözülmüştür (Samee ve diğerleri, 2019). Yine bir çalışmada birbirine paralel 

yere dik ve paralel şekilde yerleştirilmiş plakaların, üzerine paralel olarak üflenen zorlanmış 

konveksiyonlu hava ile soğutulması incelenmiştir (Thepsut ve Pratinthong, 2019).  

Tüm çalışmalarda olabildiğince küçük bir alanda yüksek performans elde edilmeye çalışılsa da soğutma 

ihtiyacından dolayı bu küçültme belli bir boyutun altına inememektedir. Literatürde yapılan 

araştırmalarda ısınan yüzeylere paralel olarak bir hava akışı verilerek sistemlerin soğutulmasına 

çalışılmış olsa da gerçek hayatta karşımıza çıkan şekilde ısınan yüzeylere havanın dik olarak 

çarptırılarak soğutmanın sağlandığı bir çalışma ile karşılaşılmamıştır.  

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, aralarında belli mesafe bırakılmış kartlar arasına yerleştirilmiş fan ile kart 

yüzeylerine dikey swirl tip akış gönderilip soğutma işleminin yapılması ve bu esnada kartlar arasında 

meydana gelen akış ve ısı transferi özelliklerinin incelenmesidir. En iyi soğutma performansının 

sağlandığı kart mesafelerinin bulunması hedeflenmiştir. Değişik kart mesafelerinde yapılan sıcaklık 

ölçümleri ile nümerik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  

KAPSAM 

Elektronikler literatürde de ısıtılmış plakalar olarak modellenmiştir. Tüm çalışmalarda kartlar yere 

paralel ya da dikey yerleştirilse de ya doğal taşınım ya da soğutma havası akış yönü kartların dizilimine 

parallel olacak şekilde bir zorlanmış taşınımla problemler ele alınarak optimum kart mesafesi belirlemek 
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amacıyla ısı transfer şekilleri incelenmiştir. Tüm çalışmalarda hava hızı sabit olarak kabul edilmiş, 

mesafelerden dolayı aksiyel fanların önünde oluşan direnç hesaba katılmamıştır. Aksiyel fanların emiş 

tarafında oluşan direnç fanların çalışma noktalarını çok değiştireceğinden soğutmada da büyük 

farklılıklar yaratacaktır.  

Aksiyel fanların emme ve basma tarafındaki dirence göre sağlayabildikleri hava debileri çok değişken 

olmaktadır. Basma taraflarındaki akış direnci ısı plakaları, ısı boruları vb.  gibi sabit yerleşim mesafesine 

sahip yapılar sebebiyle çok değişmese de, emme tarafında yer alan diğer yapıların 

yakınlaşması/uzaklaşması hava debisini ve dolayısıyla soğutmayı çok etkilemektedir. Emme kısmında 

sınır şartlarının değişmesine sebep olan etmen de çoğunlukla bir başka ekran kartının varlığı olmaktadır. 

Ekran kartlarının birbirine yakınlığı, soğutma havasının debisi, sıcaklığı, hava akış yönleri gibi birçok 

parametrede değişime sebep olmaktadır.  

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada ardı ardına yerleştirilen ekran kartlarının, kartların önüne yerleştirilen fanlar 

yardımıyla kart yüzeyine hava akışının çarptırılarak soğutulması durumunda nasıl bir soğuma 

göstereceği incelenmiştir. Kartların birbirine olan mesafesi aksiyel fanların çalışma karakteristiklerini 

değiştirmekte, öndeki karttan çıkan sıcak havanın bir kısmı diğer fan tarafından emilmekte, emilen hava 

ortam havası ile karışarak kartların üzerinde farklı sıcaklık dağılımlarının oluşmasına sebep olmaktadır. 

Bu durum kartlar arasında bulunması gereken optimum mesafenin belirlenmesini çok karmaşık bir hale 

getirmektedir. Mesafe ile birçok parametre değiştiği için matematiksel olarak bu problemin çözülmesi 

çok zordur. Bu sebeple gerçek hayatta çok sık karşımıza çıkan bu problem nümerik çözüm yöntemleri 

ile çözülmeye çalışılacaktır. Kartlar arası mesafe 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 cm için 3 ekran kartı modellenerek 

kart sıcaklıkları ve hava hızları bulunacak, bulunan bu sıcaklıklar ile gerçek ekipmanlarla kurulan deney 

düzeneği üzerinden alınan sıcaklar karşılaştırılacaktır.  

Deneylerde 3 adet ekran kartı ardı ardına bağlanmış aradaki mesafe değiştirilerek ölçümler alınmıştır. 

Sistem Şekil 1 de gösterilen şekilde modellenmiş olup, ekran kartlarının üzerindeki fanların teknik 

karakteristik eğrisi Şekil 2 de verilmiştir.  Kartın çektiği güç: 165 W, ortam sıcaklığı: 20 oC, fan çapı: 

10 cm, hava debisi: 2,44 m/s, kartın boyutları: 275mm x 125mm olarak belirlenmiştir. Kartların 

arasındaki mesafe değiştirilerek kartların çektiği enerji ve kart sıcaklıkları ölçülmüştür. 
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Şekil 1. Deney düzeneği 

 

 

 

Şekil 2.  Ekran kartlarının üzerindeki fanların karakteristik eğrisi 

 

Analizlerde ticari ekran kartlarının üzerindeki elemanlar modellenmeye çalışılmış, olabildiğince ticari 

kartlara yakın şekilde Şekil 3 de gösterildiği şekilde modellenerek analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Analizler Ansys ICEPAK yazılımıyla yapılmıştır. 
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Şekil 3. Modellenen sistemin üstten şematik gösterimi 

BULGULAR 

Elektronik kart, termal pad, alüminyum blok ve üzerindeki fanlar bir bütün olarak ekran kartı olarak 

anılacaktır. Ekran kartlarında kullanılan bileşenlerin özellikleri şu şekildedir. Analiz modelinde 

kullanılan alüminyum kartlar gerçek kartlarda olduğu gibi 165 W güç çekmektedir. Kartın üzerinde 1 

mm kalınlığında 10x10cm boyutlarında 8 Wm/K ısıl iletkenliğe sahip birer termal pad, termal padlerin 

üzerinde 2 tane 12 kanatçıklı 3mm’lik taban kalınlıklı, 15 mm’lik kanatçık boyu olan, 10x10cm 

boyutlarındaki 6063-T5 malzemeden soğutucu alüminyum bloklar ve alüminyum bloğun üzerinde ise 

alüminyum bloğa hava üfleyen 2 adet fan bulunmaktadır.  Analizlerde radyasyon ihmal edilmiştir. 

Sadece zorlanmış taşınım hesaplamaya katılmış, doğal taşınım ihmal edilmiştir. Analizde zero equation 

türbülans modeli kullanılmış olup hız ve basınçtan denklemler kararlı halde çözülmüştür. Kartlar hava 

akışı olmayan bir ortamda modellenmiştir. Yer çekim vektörü doğal konveksiyon olmadığı için iptal 

edilmiştir. İterasyonlar sistem kararlı olduğu için 100 adımda tamamlanmıştır. Kartların tüm yüzleri açık 

kontrol hacminde çözülmüştür. Analizler 520200 eleman ve 535158 mesh ile çözülmüştür. Meshler 

atılırken 0,319 mesh boyutuyla face alignment yapılmıştır. Yakınsama kriterleri temel ayarlarda 100 

iterasyonda, akış 0.001, enerji 10-7, joule ısınması ise 10-7 olarak belirlenmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4.  Analizlerin yakınsama grafiği 

1 cm mesafe ile kart yerleşimlerinde il plakadan sonra akış yönünde  soğutma havası hızı düşmüştür.  

Plakaların orta eksenlerinde durma noktaları meydana gelmiştir. Yine kart sıcaklıkları hava akış 

yönünde artmıştır (Şekil 5-6). 

 

 

 

Şekil 5. Kartlar arasındaki mesafe 1 cm iken hava hızları 
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Şekil 6. Kartlar arasındaki mesafe 1 cm iken sıcaklık dağılımları 

Kartlar arasındaki mesafe arttıkça, hava akış yönünde kart üzerindeki sıcaklık artışı azalmıştır ve 

soğutma havası hızı düşmüştür (Şekil 7-8). 

 

 

 

Şekil 7.  Kartlar arasındaki mesafe 5cm iken hava hızları 
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Şekil 8. Kartlar arasındaki mesafe 5 cm iken sıcaklık dağılımları 

 

Kartlar arasındaki mesafe 10 cm olduğunda, kartlar arasındaki hız dağılımları hemen hemen 

değişmemiştir. Birinci kart ile son kart arasındaki sıcaklık farkı ise azalmıştır(Şekil 9-10). 

 

 

 

Şekil 9. Kartlar arasındaki mesafe 10 cm iken hava hızları 
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Şekil 10. Kartlar arasındaki mesafe 10 cm iken sıcaklık dağılımları 

SONUÇ 

Analiz ve deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Deneysel ve 

nümerik analiz ile elde edilen sonuçların birbirleriyle uyum içinde olduğu görülmüştür. Kartlar arası 

mesafe arttıkça soğutma işlemi daha etkin olmasına karşılık, boyut sınırlamaları söz konusudur. İlk kart 

ve son kart arasındaki sıcaklık farkı en fazla 5 cm kart mesafelerinde gerçekleşmiştir.  5 cm den fazla 

kart aralıklarında aradaki farkın hemen hemen değişmediği görülmüştür. Bu durumda optimum mesafe 

böyle bir kart ve fan yerleşimlerinde 5 cm olarak seçilebilir.  Kartlar arası mesafe kısaldıkça bir önceki 

fandan çıkan sıcak havanın diğer fanın beslemesine daha fazla etki ettiği analiz sonuçlarında 

görülmektedir. Bu durum aksiyel fanın önünde oluşan emiş direnciyle azalan hava debisinin yanında 

giriş hava sıcaklığının da yükselmesine sebep olmaktadır. 

Tablo 1. Nümerik analiz ve deneysel çalışmalar sonucu elde edilen sıcaklık değerleri 

Kartlar Arası 

Mesafe 

Analiz Sonucu Ortalama Sıcak-

lık(℃) 

Deneysel Ölçüm Sonucu Orta-

lama Sıcaklık(℃) 

1 Cm 85 85 

2 Cm 78,5 78 

3 Cm 76 75 

4 Cm 74 73 

5 Cm 70 70,5 

10 Cm 68 67 

 

Yapılan analiz ve deneyler sonucunda sıcaklıkların artan kart sırasıyla birlikte artmakta olduğu 

gözlemlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde kartlar arası mesafe ne kadar yüksek olursa kartın 
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soğumasının o kadar rahat olduğu görülmüştür. Fakat sınırsız bir alanda kartların yerleştirilmesi 

genellikle mümkün değildir. Bu sebeple hem anakart tasarımlarında hem de ürün yerleşimlerinde 5 

cm’lik bir mesafe ile kartların yerleştirilmesinin sıcaklığın optimize şekilde düşük tutulmasına yardımcı 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Ayrıca mevcut ticari kartlarda kullanılan fan tasarımlarının kartı soğutmak için yeterli olsa da çok etkin 

bir soğutma sağlamadığı, atılan ısının tamamen bilgisayar kasalarının içinde kalmasına sebep olduğu ve 

bu nedenle bilgisayar kasalarının içerisindeki diğer bileşenlerinde ısınmasına sebep olduğu 

gözlemlenmiştir. Aksiyel fanlar yerine radyal fanların kullanılmasının veya su soğutucu bloklarla 

gerekli soğutmaların sağlanmasının yarı iletkenlerden oluşan sistemlerin ömrünün uzatılması için büyük 

yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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11. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (2019-2023) 

Battal DOĞAN 

Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu, Ankara / Türkiye 

Öz: Türkiye 2019-2023 dönemi 11. Kalkınma Planında milli teknoloji, yerlileşme, her alanda verimlilik, 

ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri belirlemiştir. Bu çalışmada kalkınma planındaki ekonomi, üre-

tim, beşeri sermaye, şehirleşme, sağlıklı çevre, hukuki yapı, güçlü idari yapı politikaları incelenmiştir. 

Bu politikalardaki hedeflere ulaşmak için ülkemizdeki mühendislik eğitiminde yapılması gereken müf-

redat değişiklikleri, ilave dersler ve destekler tartışılmıştır. Özellikle kimya, tarım, malzeme ve gıda 

sektörlerinde personel ihtiyacı ile bu bölümlerindeki öğrencilerin sayısının artırılması önemli bir sorun 

olarak görülmektedir. 2019-2023 dönemi kalkınma planında öncelikli sektörle belirlenmiştir. Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

bu sektörlere yönelik araştırma destekleri verilmektedir. Bu çalışmada öncelikli sektörlerin mühendislik 

eğitimindeki önemi vurgulanmıştır.  Ülkemizin ekonomik kalkınması teknolojik yatırımlar ve dışa ba-

ğımlılığın azaltılmasına bağlıdır. Çalışmada teknoloji ve mühendislik eğitimi ilişkisi ele alınmıştır. Mü-

hendislik fakültelerinde gelişme için öğretim elemanlarının öncelikli sektörlerde çalışması teşvik edil-

melidir. YÖK Gelecek projesi kapsamında öncelikli alanlarda öğretim üyesi istihdamı doğru bir yakla-

şımdır.  TÜBİTAK tarafından üniversite yetkinlik analizleri yapılmıştır. Tüm üniversitelerin bu analizler 

doğrultusunda mühendislik eğitimlerini güncellemeleri uygun olacaktır. Üniversitelerimizde mühendis-

lik fakültelerindeki bölümlerin müfredatlarını güncellenmesi, öğrencilerin teknolojik yeniliklere hazır-

lanması ve girişimcilik konularında çalışmalar yapılmalıdır.   Ülkemizdeki savunma, bilişim, haber-

leşme, uzay, havacılık ve lojistik alanlarındaki yeni gelişmeler mühendislik eğitimi gündemine alınma-

lıdır. Raylı sistemler, yerli otomobil, büyük ulaştırma projeleri ve tıbbi cihazlarla ilgili lisans ve lisan-

süstü eğitim desteklenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planı, Mühendislik, Eğitim 

GİRİŞ 

Kalkınma; gelirlerde yükselmenin, yatırım artışının, teknolojik gelişmelerin, verim artışının, eğitimli 

insan sayısının yükselmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca toplumda düşünce yapısının ve sosyo-ekono-

mik durumun değişmesidir. Günümüzde ülkelerin kalkınması denildiği zaman, kişi başı gelirin ve üre-

timin yükselmesi anlaşılmaktadır.  Ancak ülkenin sosyal ve kültürel gelişmesi de kalkınma hedefleri 

arasında yer almaktadır. Kalkınma planları bir ülkenin herhangi bir bölgesi veya tamamında uygulana-

bilen, belirli bir dönem için hazırlanan, sosyal ve iktisadi tüm alanlardaki hedeflerin belirlendiği kamu 

ve özel sektörün tüm kurumlarına yol gösteren resmi bir belgedir. 

Kalkınma planı düşüncesi ilk kez Ruslarda ortaya çıkmıştır. Joseph Stalin tarafından 1928 tarihinde il 

kalkınma planı yapılmıştır.  Rusya tarafından yapılan faaliyetler izlenerek Cumhuriyet’in ilk dönemle-

rinde 1930’lardaki Türk sanayi planları yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülke değişik 

kalkınma planları hazırlamış ve uygulamıştır. Ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960 tari-

hinde hizmete alınmıştır. Bu teşkilatının kurulmasından günümüze kadar 11 adet 5 yıllık kalkınma planı 

hazırlanmıştır. Bu planlar ülkemiz kalkınması için belirli dönemler içerisinde farklı alanlardaki hedefleri 

belirlemiştir. 
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Eski dönemlerde ülkelerin gelişmişlik düzeyi ölçülürken ürettiği ham madde, ürün ve enerji dikkate 

alınmaktaydı. Son yıllarda elektronik, bilgisayar, yapay zekâ gibi teknolojiler ile elde edilen gelirler öne 

çıkmaktadır.  Kalkınma için bilim ve teknoloji politikaları 1950’li yıllardan beri ülkelerin gündeminde-

dir. Bilim ve teknolojinin gelişim kaynağının eğitim olduğu görülmektedir. 

Bütün toplumların amacı, refah düzeyini artırarak daha iyi yaşam şartlarına erişmektir. Bu nedenle top-

lumların kalkınmasında devletin tüm kurumlarına sorumluluk yüklenmektedir. Kalkınmanın gerçekle-

mesi belirsiz bir geleceğe yönelik iyi bir planlama ile sağlanabilmektedir. Mevcut durum ve yakın gele-

ceğe yönelik verilerin analizinden sonra ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesi plan yapan otorite açı-

sından oldukça önemlidir. 

Kalkınma planları yapılırken ülkenin mevcut durum analizi, gelecek yıllar için hedeflerin belirlenmesi, 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik program yapılması, planın uygulanması ve değerlendirme aşa-

maları takip edilmektedir. Her kalkınma planının önem verdiği konular farklıdır. Ülkemizde hazırlanan 

kalkınma planları ilgili oldukları dönem için bütün hedeflerini gerçekleştirilememiş olmasına rağmen 

elde edilen tecrübeler bir sonraki planda yol gösterici olmuştur. Örneğin ilk kez 2001-2005 dönemi 8. 

Kalkınma Planında teknoparkların kurulması hedefi yer almıştır. Sonraki yıllarda ülkemizde teknopark-

ların kurulması hız kazanmıştır. Dünyada yaşam koşulları sürekli olarak değişmektedir. Sosyal ve eko-

nomik hayatın çok hızlı değişmesi gibi nedenlerden dolayı kalkınma planı gibi uzun süreli yapılan prog-

ramlarda bazı sapmalar olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma için adalet, eğitim, ulaşım, iletişim, sanayi ve ekonomi ile ilgili 

alanlardaki sorunlarını çözmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümü iyi bir eğitim sistemi ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır. Kalkınma planları dönemlerinde eğitim faaliyetlerinde vatandaşın eğitim düzeyini 

artırmak ve ekonomiye katkı sağlayacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere iki hedef vardır. 

Beşeri sermaye, ülke kaynaklarının ekonomik fayda için kullanılmasında gerekli olan insan gücüdür. 

Bu sermayenin en önemli kaynağı eğitimdir. Eğitim alanındaki yatırımlar, ülkelerin kalkınması ve eko-

nomik büyümesi için yapılan yatırımlar olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle ülkemizde hazırlanan tüm 

kalkınma planlarında eğitim başlığı yer almaktadır. 

Ülkelerin kalkınma seviyesi göstergelerinden en önemlisi, eğitimdir. Kalkınma ve eğitim arasında yakın 

bir ilişki söz konusudur. Eğitime yapılacak yatırımlarla ülkenin milli gelirinin artması sağlanabilir. Eği-

timde fırsat eşitliği ilkesi ile toplumda her bireyin eğitim imkânlarından aynı ölçüde yararlanarak istih-

dama katkı sağlamasıdır. Gelişmiş ülkeler, eğitime yönelik hedeflerini kalkınma planları çerçevesinde 

belirlemektedir. Genç nüfusun güncel bilgi ve becerilerinin teknik ve sosyal yönden geliştirilerek eko-

nomiye katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Dünyada ekonomik ve sosyal hayat sanayi devrimi ile birlikte değişmiştir. Bu dönemde mühendislik 

mesleği ön plana çıkmıştır. Mühendislik mesleği, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere pek çok 

bilim alanında disiplinler arası çalışmalar yaparak insan hayatını kolaylaştıracak her türlü teknik ve sos-

yal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Mühendisler analitik düşünme, planlama, projelendirme 

ve uygulama yeteneğine sahiptirler. Kısaca mühendis, çözüm üreten kişidir. Kalkınma planlarının ha-

zırlandığı dönemlerdeki faaliyetlerde birçok mühendislik alanı önemli görevler üstlenmektedir. Bu ne-

denle mühendislik eğitiminin düzenlenmesinde kalkınma planları dikkate alınmalıdır.  
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Mühendislik; ham madde, malzeme, makine, teknoloji ve insanın sanayi ve hizmet sektöründe çözüm 

ürettiği bir ekosistemdir. Dünyada enerji kaynakları ve ham maddelerinin rezerv kaynakları gün geçtikçe 

azalmaktadır. Bu nedenle mühendisler kaynakları en verimli şekilde kullanılabilmesi için çalışmaktadır. 

Kalkınma planlarında üretim sistemlerinde en az kaynakla en verimli üretimi gerçekleştirme, alternatif 

sistemlerle düşük maliyette ürün elde etmek en önemli hedeflerden birisidir. 

Kalkınma planları hazırlanırken kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, meslek kuruluşları ve üniver-

siteler katkı sağlamaktadır. Kalkınma planlarında öncelik sanayileşme ve üretimin artırılmasıdır. Ayrıca 

halkın refah seviyesinin artırılması ve sosyal alanlarda gelişme sağlaması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada 11. Kalkınma Planı’ndaki öncelikli sektörlere göre ülkemizde Yükseköğretim kurumla-

rında verilen mühendislik eğitiminde yapılması gereken değişiklikler ele alınmıştır. Kalkınma planında 

üretim sistemleri, ar-ge, yenilikçi teknolojiler ve yatırım yapılacak alanlarda ihtiyaç duyulan mühendis-

ler için müfredatta yapılacak ilave ve değişiklikler araştırılmıştır.  

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 

Ülkemizde 209 adet kamu ve vakıf üniversitelerinde 16 farklı isimle yer alan 226 adet fakültede mü-

hendislik eğitimi verilmektedir. Bütün mühendislik bölümlerinin müfredatında temel bilimler, temel 

mühendislik bilimleri, mesleki bilgiler, mesleki uygulamalar, sosyal ve alan dışı dersler yer almaktadır. 

Mühendislik fakültelerinde uygulamalı eğitim yapılması gerekli olduğundan uygun altyapı ve yeni tek-

nolojik cihazların bulunması oldukça önemlidir. İş yeri eğitimleri ve stajlar; eğitim kurumlarında teorik 

olarak elde edilen mesleki bilgilerin çalışma ortamında uygulamalı olarak görülmesini sağlamaktadır. 

Mühendislik fakülteleri öğrenci alımı liselerden YKS sınavı, ön lisans programı mezunları arasından 

DGS ve yatay geçişle yapılmaktadır. Mühendislik fakültelerinin insan kaynağı olan liselerin yeterli alt-

yapı ile öğrenci mezun etmesi oldukça önemlidir. Ülkemizdeki ortaokul ve lise düzeyi eğitimler yeniden 

düzenlenmeli ve yükseköğretimde mühendislik eğitimi alacak öğrencilerin seçiminde yeni kriterler be-

lirlenmelidir. 

Son yıllarda YÖK tarafından mühendislik programlarında eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürül-

mesi için asgari koşullar belirlenmiştir. Bu koşullarla altyapı ve insan kaynaklarında belirli bir standar-

dizasyon sağlanması hedeflenmiştir. Ülkemizde Mühendislik Fakültelerinin altyapı eksiklikleri henüz 

tamamlanamamıştır. Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olan öğrenciler aynı ünvanı al-

maktadır. Bu fakülteler arasındaki farklılık belirlenmelidir. 

Pandemi döneminde uzaktan eğitimin dünya çapında yaygınlaşması ile birlikte mühendislik eğitiminde 

yeni yaklaşımların kullanılmasının önü açılmıştır. Ülkemizde mühendislik fakültelerinde %100 Türkçe, 

%100 Yabancı Dil ve %30 Yabancı Dil - %70 Türkçe olmak üzere farklı dil seçenekli eğitimler veril-

mektedir. Yabancı dil ile yapılan mühendislik eğitiminde öğrencilerin yabancı teknik dil seviyesinin 

yetersiz olması nedeniyle dersleri anlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak iste-

yen bazı eğitim kurumları öğrencilerine yabancı dil hazırlık kursu vermektedir.  

Mühendislerin çalışma hayatında karşılaştıkları problemleri teknik olarak güncel uygulamalarla, ekono-

mik açıdan en verimli metotla, çevreye duyarlı ve estetik olarak çözümünü yapması gerekir. Yanlış 

mühendislik uygulamaları maddi ve manevi kayıplar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle mühendislik eği-

timi disiplinler arası bir boyut kazanmalıdır. 
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Mühendislik Fakültelerinde öğrencilerin üniversite-sanayi işbirliği, araştırma-geliştirme ve ürün-geliş-

tirme gibi faaliyetlerde bulunması mezuniyet sonrasında ekonomik katkı açısından oldukça önemlidir. 

Mühendislik Fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının ilgilenmesi gereken öğrenci sayısının yüksek 

olması bu tarz etkinlikler açısından olumsuz bir etkidir. 

Günümüzde test ve belgelendirme, mühendislerin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Ül-

kemizde üretilen ürünlerin uluslararası standartlarda testlerinin yapılarak belgelendirilmesi, ekonomik 

faaliyetler açısından önemlidir. Bu nedenle mühendislik eğitiminde bu alanla ilgili gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Teknoparklarda çağımızın gözde teknolojileri ile ar-ge faaliyetleri yapılmaktadır. Mühendislik Fakültesi 

öğrencileri kuluçka merkezlerinde girişimcilik için başlangıç yapabilmektedir. Mühendislik öğrencileri 

teknoparktaki firmalarda staj ve kısmi zamanlı çalışmalar yaparak Ar-Ge faaliyetlerinde kendilerini ge-

liştirmektedir. Mühendislik Fakültelerinin teknoparklarla iş birliği içerisinde eğitim planlarını güncelle-

mesi faydalı olacaktır.  

2019-2023 DÖNEMİ 11. KALKINMA PLANI 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ülkemizdeki tüm yetkili kuruluşların katkılarıyla hazırlanan 11. 

Kalkınma Planı 23.11.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı ha-

zırlıklarında 75 adet özel ihtisas komisyonu kurulmuştur. Ülke genelinde 81 şehirde 267 adet toplantı 

ve çalıştay düzenlenmiştir. Böylece hazırlıklar sırasında farklı bölgelerden yaklaşık 12 bin kişi plana 

katkı sunmuştur. Kalkınma planı önceliklerine dair fikir ve öneriler için 19.000 vatandaşımızdan katkı 

alınmıştır.  

Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak tüm ekonomik, sosyal ve teknik prog-

ramları 11. Kalkınma Planı politikaları çerçevesinde hazırlanacaktır. Bu nedenle kalkınma planı ülke-

mizin gelecek yıllara ilişkin her alanda rehber dokümanı olacaktır. Ülkemizdeki idarelerin kısa ve uzun 

dönemde yapacağı faaliyetlerde 11. Kalkınma Planı’nı belirleyici olacaktır.  

Bu Kalkınma Planının hedefi sanayi alanındaki faaliyetleri öncelik olarak alarak ihracatı artırarak bü-

yüme sağlamaktır. Bu plan döneminde öncelikli sektörlerdeki yatırımlar çok önemlidir. Ülkemizin bilim 

ve teknolojik ilerleme sağlayarak uluslararası rekabette öne geçmesi amaçlanmaktadır.  

 On Birinci Kalkınma Plan’ın hedefleri ve politikaları aşağıda verilmiştir.  

1. İstikrarlı ve güçlü ekonomi 

2. Rekabetçi üretim ve verimlilik  

3. Nitelikli insan, güçlü toplum  

4. Yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre 

5. Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim 
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İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi  

İstikrarlı ve güçlü ekonomi hedefinde vatandaşlarımız üretimde katkı, ekonomik faaliyetlerde girişim 

ve teknolojik yeniliklerde uyum sağlamalıdır. Mühendislik mesleğinin çalışma alanlarında ekonomi te-

mel yeterliliklerdendir. Ülkemizde 2019-2023 döneminde özel sektöre ekonomik faaliyetlerde teşvikler 

sağlanacaktır. Eğitime yapılacak yatırımlarla beşeri sermayede nitelikli işgücü artacaktır. Ekonomik fa-

aliyetlerde verimlilik artırıcı politikalr geliştirilecektir. Ülkemizde tüm eğitim kademelerinde finans 

okuryazarlığı eğitimi verilecektir. 

Rekabetçi Üretim ve Verimlilik  

Kalkınma Planında 2019-2023 döneminde aşağıdaki alanla öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Bu 

sektörlerin gelişimi için yapılacak yatırımlarda teknolojik gelişmeler dikkate alınacaktır.  

Öncelikli sektörler 

 Kimya 

 İlaç-tıbbi cihaz 

 Makine-elektrikli teçhizat 

 Otomotiv 

 Elektronik 

 Raylı sistem araçları 

Öncelikli Gelişme Alanları 

 Tarım 

 Turizm 

 Savunma Sanayi 

Öncelikli Sektörler 

Kimya 

Kimya sektörü günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüketiciler ve sanayi için oldukça geniş bir ürün yelpaze-

sine sahiptir. Kimya sanayi ham madde ve ürün temin ederek pek çok sektörle işbirliği sağlamaktadır. 

Ülkemizin verimli üretim yapmasında ve dış ticarette kimya sektörü önemli bir role sahiptir. 11. Kal-

kınma Planı döneminde ithalata dayalı ham madde girişinin azaltılması, çevreci ürünlerin üretilerek ih-

racatın artırılması hedeflenmektedir. Biyokütle ve atıklardan teknolojik ürünler üretmek için çalışmalar 

yapılacaktır. Her türlü alternatif yakıt geliştirme faaliyeti desteklenecektir. Doğal ürünlerden üretilen 

malzemelerin kullanımı öncelikli olacaktır.   

İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Günümüzde sağlık hizmetleri dünya ekonomisinde önemli bir pazar oluşturmaktadır. İlaç sektörünü, 

dünya üzerinde çok uluslu şirketler yönetmektedir. Bu sektördeki ürünler, yüksek maliyetli ar-ge faali-
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yetleri ve uzun süreli çalışmalarla elde edilmektedir. Ürünlerin tamamı patent koruması altındadır. Ül-

kemizde ilaç sektöründe yıllık 5 milyar dolar yurt dışı firmalardan ilaç alımı yapılmaktadır. Tanı ve 

tedavi amacıyla sağlık sektöründe kullanılan cihazlar, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli 

değişmektedir. Tıbbi cihazların üretimi, yedek parçaları ile bakım-onarımları çok büyük bütçeler gerek-

tirmektedir. Bu nedenle ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretim yapan firmalara ihtiyaç vardır. Bu alana 

yönelik 11. Kalkınma Planı döneminde üniversiteler, ar-ge merkezleri ve laboratuvarlar gibi tüm sektör 

kuruluşlarının yer aldığı Sağlık Vadisi oluşturulacaktır. Tıbbi cihazların üretim sonrası işlemleri için test 

ve belgelendirme faaliyetleri için mükemmeliyet merkezi çalışmaları yapılacaktır. Her türlü yerli ilaç 

üretimi desteklenecektir.  

Elektronik 

Son yıllarda elektronik alanı; sahip olduğu nitelikli iş gücü ile tüm sektörlerin gelişmesine ve verimlili-

ğine katkıda bulunmaktadır. Elektronik sektörü bileşenler, tüketici elektroniği, telekomünikasyon, sa-

vunma elektroniği, bilgisayar cihazları ile profesyonel ve endüstriyel cihazlar olmak üzere 6 alt sektör-

den oluşmaktadır. 11. Kalkınma Planı döneminde 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elekt-

ronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilecektir. Sa-

vunma elektroniğinde elde edilen kabiliyetlerin sivil alana transferine ilişkin ve bu alanda ticarileşmeye 

yönelik destek ve teşvikler sağlanacaktır. Akıllı fabrikalar, ulaşım, enerji, tarım, sağlık, çevre, afet yö-

netimi gibi konularda uygulamaların geliştirilmesi ve yerli standartların oluşturulması hedeflenmekte-

dir. 

Makine-Elektrikli Teçhizat 

Ülkemizin kalkınma sürecinde tüketici ve sanayi sektörlerine kaliteli, ekonomik ve yerli üretim makine-

elektrikli teçhizat sağlanması önemlidir. İmalat sanayinde üretim değerleri dikkate alındığında makine 

sektörü önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde üretimde dijital teknolojiler ve otomasyon öne çık-

maktadır. Endüstri 4.0 yaklaşımı çok hızlı gelişmektedir. Ülkemizin 2023 vizyonuna yakın dönem için 

hazırlanan 11. Kalkınma Planı döneminde asansör, yürüyen merdiven ve iklimlendirme cihazlarının 

kamu işyerlerinde kullanımında yerli üretim şartı getirilecektir.  Ülkemizde silisyumlu sacın üretilmesi 

için Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir. Pil ve batarya üretiminde yeni teknoloji kullanımı desteklene-

cektir. Yenilenebilir enerji üretimi alanında yerli üretim ekipmanların üretimi için yatırımlar yapılacak-

tır. Nükleer güç için gerekli teçhizatın yerli üretimi çalışmaları teşvik edilecektir. İhracatta önemli getiri 

sağlayan beyaz eşya sektöründe üretimi artırıcı tedbirler alınacaktır.  

Otomotiv 

Otomotiv sektörü bir ülkenin tüm ekonomik alanları için lokomotif görevindedir. Bu sektör küresel ti-

carette önemli bir paya sahiptir. Teknolojik gelişmelerin en hızlı etkilediği otomotiv sektörü ülkeler için 

ihracatla finansal getiri sağlamak için uygun bir yatırımdır. Otomotiv sanayi birçok sektörle bağlantılı-

dır. Üretim, satış ve hizmet sektöründe geniş iş hacmi nedeniyle ekonomi üzerinde etkisi büyüktür. 11. 

Kalkınma Planı’nda yerli marka otomobil projesi bu alanda en önemli hedeftir. Bu dönemde üretimin 

teknoljik gelişmelere uyum sağlaması için nitelikli teknik personel yetiştirilecektir. Alternatif yakıtların 

kullanıldığı araçlara yönelik destekler artırılacaktır. Elektrikli kara araçları için batarya üretimi ve ba-

tarya yönetim sistemi çalışmaları yapılacaktır.   
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Raylı Sistem Araçları 

İnsan ve yük taşımacılığında güvenli, ekonomik ve çevreci ulaşım modu raylı sistemlerdir. Son yıllarda 

ülkemizde şehirler arası ve şehir içi yolcu ve yük taşımada raylı sistem yatırımları hız kazanmıştır. Raylı 

ulaşım sistemlerinde çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların imalatının yerli imkânlarla yapılması 

ülkemiz açısından stratejik bir konudur. 11. Kalkınma Planı’nda raylı sistem araçlarında daha yüksek 

yerlileştirme, milli tasarım ve ülke kaynakları kullanılarak üretim hedeflenmektedir. Üretilen araçların 

sertifika ve belgelendirme işlemleri için  nitelikli iş gücü ve test merkezi ihtiyaçları giderilecektir. Yurt 

dışı pazarlarda yerli üretim araçların rekabet edebilmesi için gerekli stratejiler geliştirilecektir.  

Öncelikli Gelişme Alanları 

Tarım 

Dünyada tarımsal üretimde teknolojinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojileri her ülkenin kendi 

şartlarına göre üretmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarım sektöründe, toprak işleme aletlerinden hasat 

makinelerine kadar verimliliği artıran birçok mekanik sisteme ihtiyaç bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin 

üretimden tüketimine kadar geçen her aşamada yardımcı ekipmanların tasarımı, mühendislik hizmetleri 

olarak değerlendirilmektedir. 11. Kalkınma Planı döneminde teknolojik gelişmelere yeniliklerle gelişti-

rilen tarımsal bilgi sistemi kullanılacaktır. Sulama için 2.000.000 hektar alan kullanıma açılacaktır. Mo-

dern sulama tekniklerinin kullanımı desteklenecektir. Gıda kontrolü faaliyetleri güçlendirilecektir. Ta-

rımda verimlilik artırılacaktır. Teknolojik yenilikler tarım sektöründe kullanımı desteklenecektir. Ma-

kine sistemlerine dayalı tarımsal faaliyetler teşvik edilecektir.  

Savunma Sanayi 

Son yıllarda ülkemiz savunma ve havacılık alanlarında gelişmektedir. Bulunduğu coğrafi konum nede-

niyle Türkiye, savunma harcamaları yüksek ülkelerden biridir. Dünya genelinde savunma sektörünün 

ulaştığı pazarın büyüklüğü dikkate alındığında ülkemizde 11. Kalkınma Planı döneminde bu alanda ya-

tırımlar artacaktır. Temel hedef savunma sanayinde milli üretimdir. İnsansız hava araçları, Altay tankı, 

y hava savunma sistemleri ve denizcilik alanında yerlileşme devam edecektir. Yeni teknolojilerin sa-

vunma sanayine kazandırılması desteklenecektir.  

Sektörel Politikalar 

Kamu Yatırım Politikaları 

Ülkemizin prestij projeleri olarak görülen Kanal İstanbul ve Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli projeleri 

çalışmalarına başlanacaktır. Kamu özel sektör iş birliği (KÖİ) ile yapımı devam eden kara yolu projeleri 

ve şehir hastaneleri tamamlanacaktır. İthalat açısından önemli projeler olan Filyos ve Çandarlı limanı 

projelerinin KÖİ olarak yapımına başlanacaktır.  

Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Bir ülkenin ekonomik kalkınması bilim ve teknolojideki ilerlemesi ile orantılıdır. 11. Kalkınma Planı 

döneminde Üniversitelerin AR-Ge faaliyetleri desteklenecektir. Doktoralı personel çalıştırılması için 

teşvikler verilecektir. Bakanlıkların araştırma faaliyetleri için Ar-Ge personeli istihdamı için mevzuat 

çalışmaları yapılacaktır. Kutup araştırmaları ve uzay çalışmalarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. 

Türk Uzay ajansı güçlendirilecektir. Fikri mülkiyet sistemi geliştirilecektir.  
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Son yıllarda dünya üzerinde ekonomik açıdan en önemli alanlardan birisi iletişim sektörüdür. İletişim 

alanında yapılan yatırımlar tüm sektörlere fayda sağlamaktadır. Bu nedenle 11. Kalkınma Planı döne-

minde 5G ve ötesi teknolojiler için yerlileşme sağlanacaktır. Ülke kaynakları ile üretilecek TÜRKSAT 

6A uydusu faaliyete geçirilecektir. Yapay zekâ ile ilgili yerli imkanlar desteklenecektir. Ulusal siber 

güvenlik çalışmaları yapılacaktır. Mahremiyet artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı destek-

lenecektir. 

Enerji 

Mühendislikte her alanda faydalı iş üretmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Enerji alanındaki ilerlemeler 

ülkelerin gelişmesinde kritik rol oynamaktadır. Dünya üzerinde 50 yıl içerisinde petrolün tükenecek 

olması alternatif enerji kaynakları arayışlarını hızlandırmaktadır. Yenilenebilir enerji bütün ülkelerin 

araştırma yaptığı alan haline gelmiştir. Nükleer enerji tüm risklerine rağmen enerji ihtiyacı karşılamak 

için kullanılmaktadır. 11. Kalkınma Planı döneminde ülkemizdeki kamuya ait santrallerin iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. Nükleer güç santrallerinden elektrik üretimi artırılacaktır.  Akkuyu Nükleer Güç Santra-

linin 2023 yılında ilk bölümünde elektrik üretimi yapılacaktır.  Doğal gaz yer altı depolama kapasitesi 

10.000.000.000 m3 olması için Tuz Gölü  ve Kuzey Marmara depo sahası çalışmaları tamamlanacaktır.  

Rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi artırılacaktır. Daha verimli ve kendi enerjisini üre-

ten binalar yaygınlaştırılacaktır. Akıllı şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Türk Akım Kara 

Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri tamamlana-

caktır.  

Lojistik ve Ulaştırma 

Lojistik askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir sektördür. Bu sektörde endüst-

ride, verimlilik, tedarik zinciri ve bir projeyi devreye alma sürelerinin optimum şartlarda yapılması 

amaçlanır. 11. Kalkınma Planı döneminde kombine taşımacılık faaliyetleri desteklenecektir. Bu taşıma-

cılık faaliyetleri için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır. Lojistik merkez ve iltisak hatları için yö-

netim modelleri belirlenerek yasal mevzuat tamamlanacaktır. Demiryollarında serbestleşme geliştirile-

cektir. . Kara yolu, demir yolu ve hava yolu altyapı yapımı, bakımı, emniyet yönetimi, düzenleme ve 

denetleme işleri düzenlenecektir. Türkiye Lojistik Master Planı ve Ulusal Ulaştırma Ana Planı çalışma-

ları tamamlanacaktır.  

İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 

Yurt dışı teknik müşavirlik ve müteahhitlik faaliyetleri alanında Türk firmalarımız çok başarılı proje-

lerde yer almıştır. Mühendislik mesleği açısından istihdamın çok fazla olduğu bu alanlarda yatırımların 

yapılması kalkınma açısından gereklidir. 11. Kalkınma Planı döneminde yapı denetimi rehabilite edile-

cektir. Yurt dışı çalışmalarda firmalarımız desteklenecektir. İnşaat sektöründe üretilen yerli ürünlerin 

uluslararası pazarlarda rekabeti için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 

Ülkelerin kalkınması için toplumun tüm kesimlerine yönelik planlar yapılmalıdır. Genç nüfusun ekono-

mik faaliyetlere katkısı dikkate alınarak 11. Kalkınma Planı’nda eğitim ve toplumsal sorunlara duyarlı 
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politikalar ön plana çıkmaktadır. Gençlerin eğitiminde yeteneklerinin ön plan çıkarılması amaçlanmak-

tadır. Girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetlerine gençlerin katılımı teşvik edilecektir. Staj ve iş yeri eğitimle-

rinde kamu ve özel sektör firmalarının kolaylıklar sağlaması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. İş sağ-

lığı ve güvenliği farkındalığı yaratılacaktır. Spor endüstrisi geliştirilecektir.   

Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusu-

nun 2/3’nün kentlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Ülkemizin kalkınma hedeflerini başarabilmesi için 

şehirlerimizi inşa etme ve yönetme biçimimizi geliştirmemiz gerekmektedir.  

11. Kalkınma Planı döneminde ülkemizde Millet Bahçeleri projelerinde 2023 yılına kadar 81.000.000 

m2 alanda çalışma tamamlanacaktır. Harita alanında teknolojik yenilikler kullanılarak güçlü bir altyapı 

oluşturulacaktır.  Çok boyutlu kadastro tamamlanacaktır. Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımız için 2023 

yılına kadar 250.000 konut yapılacaktır. Riskli alanlarda kentsel dönüşüm faaliyetleri desteklenecektir. 

Afet Riski Azaltma için sistem kullanılacaktır. Katı atık yönetimi ile çevresel sorunların azaltılması 

çalışmaları desteklenecektir. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi çalışmaları tamamlanacak-

tır. Çevre kirliliğini önleme faaliyetleri desteklenecektir.  

Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim 

Ülkemizin gelişmesinde adalet ve devlet yönetiminde güçlü idari yapı ilkelerin etkili şekilde uygulan-

masıyla sağlanabilir. Türkiye tüm vatandaşlarının hukuk güvenliğini garanti altına alan, kendisini hu-

kukla sınırlayan demokratik yönetim sistemine sahip bir devlettir. İyi yönetişim kamu kaynakları vatan-

daşların ihtiyaçları için kullanılırken eşitlik, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. 

Ülkemizin kalkınması ve refah seviyesinin artması için iyi yönetişim 2023 hedefleri arasında yer almak-

tadır. 11. Kalkınma Planı döneminde bilirkişilik sisteminin etkinliği artırılacaktır. Teknik bilgi gerekti-

ren mühendislik konuları için özel mahkemeler oluşturulacaktır. Siber suçlarla mücadele birimlerinin 

etkinliği artırılacaktır. Milli Balistik Test Merkezi kurulacaktır. Belediyelerin şehirlerde yaşam kalitesini 

artıran projeleri desteklenecektir. Ulusal coğrafi bilgi sistemine yönelik projeler tamamlanacaktır.  

KALKINMA HEDEFLERİ VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 

Ülkemizin kalkınma hedeflerinde teknik, ekonomik ve sosyal konularda mühendislere ihtiyaç vardır. 

Mühendislik Fakültelerinde mevcut durum analiz edildiğinde verilen eğitimin ülkemizin endüstrisinin 

gereksinimlerini sağlayabilme yönünde desteğe ihtiyacı olduğu görülecektir. Üniversitelerin Ar-Ge alt-

yapılarının güçlendirilmesi için destek verilmesi durumunda Mühendislik Fakülteleri daha nitelikli in-

san kaynağı yetiştirecektir. Türkiye’de teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesi için Mühendislik 

Fakültelerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

Mühendislik Fakültelerinde 11. Kalkınma Planı bölüm bazında değerlendirilmelidir. Her bölüm kendi 

alanına giren hedef, plan ve projenin analizini gerçekleştirmelidir. Örneğin yerli otomobilde yazılım, 

mekanik sistem, batarya, motor, elektronik, donanım gibi çalışma alanları yer almaktadır. Makine, 

Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri kendi müfredatları açısından ge-

rekli güncellemeleri yapmalıdır. Her bölümün öğrencisi için ortak dersler açılması gerekmektedir. 

Kimya sektörü dünya üzerinde bütün endüstriyel alanlarla birlikte çalışmaktadır. Ülkemizdeki kimya 

mühendisliği kontenjanlarının güçlendirilmesi ve mevcut bölümlerin öğrenci sayılarının artırılması için 
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desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. 2023 yılına kadar kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde kimya sek-

törü, önemli bir alandır. Bu bölümü tercih eden öğrencilere burslar verilmesi ve kimya endüstrisindeki 

firmalardan istihdam garantisi sağlanması kimya mühendisliği bölümlerinin öğrenci alımını kolaylaştı-

racağı düşünülmektedir. 

Dünya nüfusundaki artış gıda talebinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle tarım ve gıda sek-

törü önümüzdeki süreçte ülkelerin yatırım yapacağı alanlar olacaktır. Ülkemizdeki Gıda ve Ziraat Mü-

hendisliği Bölümleri öğrenciler tarafından yeterince tercih edilmemektedir. Bu bölümlerin kalkınma 

planı öncelikli sektörleri dikkate alınarak desteklenmesi gereklidir. Tarım ve gıda alanındaki bölümlerde 

öğrenim görecek öğrencilerin istihdam sorunun çözülmesi gereklidir. Kamu arazilerinin bu alanlardan 

yeni mezun olan öğrencilere tarım ve gıda faaliyetleri için ücretsiz kiralanması ve finansal destekler 

verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde raylı sistemler alanında Mühendislik Fakülteleri bünyesinde program/bölüm ihtiyacı bulun-

maktadır. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne bağlı Raylı Sis-

temler Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Ülkemizde bu bölümlerin sayısı artırılmalıdır. Raylı sis-

temlerde inşaat, mekanik, elektrik-elektronik ve sinyalizasyon gibi alanlarda teknik personel yetiştiril-

mesi için ilgili bölümlerle ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanında çalışan Uzay Ajansı, TUSAŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

gibi kurumların ihtiyaçları belirlenmeli ve gerekli destekler sağlanmalıdır. Yerli imkânlarla geliştirile-

cek uydu projelerimiz için ilgili mühendislik eğitiminde müfredat değişiklikleri planlanmalıdır. 

Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler 11. Kalkınma Planı dö-

neminde devam edecektir. Bu nedenle Mühendislik Fakültelerindeki programlarda yapay zekâ, artırıl-

mış gerçeklik, robotik ve nesnelerin interneti için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Son yıllarda yapay 

zeka alanında Mühendislik Fakültelerinde bölümler açılmaya başlamıştır. Bu bölümlerin öğretim ele-

manı ihtiyacı karşılanmasına için doktora programları desteklenmelidir. 

11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği becerilere 

sahip nitelikli iş gücü için teşvikleri verilecektir. İmalat sanayinde çalışacak mühendislerin dijital bece-

rilerinin öğrencilik yıllarında geliştirilmesi gereklidir. Bu nedenle mühendislik fakültelerinde imalat bil-

gisi verilen derslerin müfredatları güncellenmelidir.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son yıllarda dünya genelinde ön plana çıkmıştır. Ancak ülkemizde 

altyapı, öğretim elemanı, laboratuvar eksikleri tamamlanmamış bölümlerin öğrenci alması niteliksiz me-

zun sorununa neden olabilir. Öğrencilerin taleplerinin yüksek olması nedeniyle her üniversitede bu bö-

lümün açılmasına sınırlandırmalar getirilebilir. 

Karayolu, suyolu, demiryolu ve hava yolu projelerine yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koor-

dineli çalışmalar yapılmalıdır. Kanal İstanbul ve Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli en az 7 yıl sürecek ve 

çok büyük bütçeli inşaat yatırımlarının yer alacağı bir projelerdir. Son teknoloji inşaat işlerinin yapıla-

cağı projeler için İnşaat, Harita, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri müfredat hazır-

lıkları yapmalıdır. 
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Dünyada 1950’lerden sonra endüstride lojistik kavramı, ön plana çıkmaya başlamıştır.  Sanayileşme ile 

birlikte tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacı artmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sektörün daha hızlı geli-

şeceği öngörülmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü lojistik alanında yoğun çalışmalar yapmaktadır. 

Mühendislik Fakültesindeki diğer bölümlerinde bu alana yönelik müfredat düzenlemeleri yapması uy-

gun değerlendirilmektedir.  

Savunma sanayinde son yıllarda ülkemizin yürüttüğü başarılı projelerde kamu ve özel sektörde nitelikli 

personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Mühendislik Fakülteleri savunma sanayi ihtiyacına yönelik müf-

redat düzenlemeleri yapılmalıdır. Bütün mühendislik alanları savunma sektöründe çalışma yapmaktadır. 

Özellikle Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin son yıllarda öğrenci sayılarında azalmalar 

başlamıştır. Bu mühendislik alanı ülkemizin kalkınmasında tüm sektörlerde ham madde, ara ürün, tek-

nolojik malzemelere yönelik çalışmalar için desteklenmelidir. 

Nükleer Güç Santralleri, boru hatları, doğal gaz kaynaklarının yer altından çıkarılması, elektrik üretimi 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dair 11. Kalkınma Planında yer alan hedeflere yönelik olarak Enerji 

Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri müfre-

dat düzenlemesi yapmalıdır. 

Biyomühendislik, Biyomedikal ve Genetik Mühendisliği ilaç ve tıbbi cihaz konusunda kalkınma planı 

önerileri doğrultusunda ilgili kamu ve özel sektör iş birlikleri yapmalıdır. Özellikle laboratuvar çalışma-

ları konusunda destek alınmalıdır. 

Mühendislik fakültelerinde rapor ve proje hazırlama, iş sağlığı ve güvenliği, finans okuryazarlığı, eko-

nomi, hukuk gibi derslerin piyasa şartlarına göre uzman öğretim elemanları tarafından verilmesi gerek-

lidir. Bu derslerden edinilen bilgiler teknik alandaki başarıyı direk etkilemektedir. 11. Kalkınma Planı 

döneminde kamu özel iş birliği projeleri devam edeceğinden bu projelerin ihale hazırlıklarından finans 

yapısına kadar her aşamasını inceleyen derslerin müfredatlar da olması mezun istihdamı açısından ol-

dukça önemlidir. 

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında tüm alanlarda finansal piyasalara yönelik akademik bilgiye sahip 

beşeri sermaye ihtiyacı vardır. Mühendislik Fakültelerinin ekonomi dersleri genellikle dönemlik olarak 

temel bilgiler ışığında verilmektedir. Mezun öğrenciler iş hayatında dış finans kaynaklı Kamu Özel İş-

birliği Projeleri ve kredili işlerde çalışmaktadır. Bu nedenle tüm mühendislik programlarında finansal 

okuryazarlık eğitimi verilmelidir. Mevcut teşvik ve destek programları vergi ve sosyal güvenlik sistemi 

mühendislik öğrencilerine verilmelidir. 

SONUÇ 

Ülkemizin 2019-2023 yılları arasındaki 11. Kalkınma Planı milli ve yerli teknolojiye öncelik vermekte, 

her alanda verimliliği, ekonomik gelişme ve sosyalleşmeyi hedeflemektedir. Kalkınma Planında hedef-

ler ve politikalar için yapılacak faaliyetler detaylı şekilde yer almaktadır. Ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumları bünyesindeki Mühendislik Fakültelerinde farklı programlarda yapılan eğitimlerde 11. Kal-

kınma Planı’nda yer alan devlet politikalarına, projelerine ve hedeflerine öğrenciler hazırlanarak mezun 

edilmelidir. Öncelikli alanlarla ilgili çalışmaların üniversiteler koordinesinde başlatılması ile birlikte bu 

faaliyetlerde gerekli finansal kaynaklar için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı kolaylık sağla-

yacaktır. 
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Mezun öğrencilerimizin istihdamını kolaylaştırmak ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamak için 

mühendislik eğitimi lisans ve lisansüstü programlarda öncelikli alanlara yönelik olarak; 

 Bazı bölüm ve programlarda müfredat değişiklikleri yapabilir. Kalkınma planı ile ilgili öncelikli 

sektörlerde yer alan alanlarda bazı mühendislik bölümlerinin disiplinler arası çalışma yapması ge-

reklidir.  

 Ülkemizin ihtiyacı olan teknik personelin yetiştirilmesinde her alanda öğretim elemanı gereklidir. 

Özellikle lisansüstü öğrenci alımları sırasında bu alanlara yönelik çalışmalar için özel kontenjanlar 

ayrılabilir. Lisansüstü çalışmalardan elde edilen insan kaynağı üniversitelerde öğretim elemanı ola-

rak çalıştırılabilir.  

 Mühendislik Fakültelerinde çalışan öğretim üyeleri öncelikli alan ve sektörlerde araştırma yapmaya 

teşvik edilmelidir.  

 YÖK Gelecek projesi kapsamında öncelikli alanlarda öğretim üyesi istihdamı çalışmaları destek-

lenmelidir. 

 TÜBİTAK tarafından üniversitelerin yetkinlik analizi çalışmaları başlamış olup, bu yetkinlikler 

doğrultusunda mühendislik eğitimleri güncellenmelidir.  

 Kalkınma planında yer alan öncelikli politika ve projeler için kamu ve özel sektör kuruluşları ile 

ortak çalışmalar yapılarak yeni bölümler açılabilir.  

 Bazı mühendislik bölümlerinde kalkınma planındaki hedeflerde gerekli olan beşeri sermaye için 

revizyonlar yapılabilir.  

 Bakanlıklarla iş birliği protokolleri imzalanabilir. Bakanlıkların bazı özel projelerinde ihtiyacı olan 

ihtisaslaşmış personel ihtiyacı için öğrenciler hazırlanabilir.  

 Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullarla ortak çalışmalar yürütülebilir. 
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HİDROLİK SİSTEMLERİN DİNAMİK PERFORMANSI 

Hayriye Sevil ERGÜR 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

Eskişehir / Türkiye 

Öz: Hidrolik sistemler, yüksek performans gerektiren, küçük hacimlerde yüksek moment, kuvvet ve 

hassas konum kontrolü ihtiyacı duyulan birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılır. Meka-

nik enerjiyi transfer etmek için hidrolik enerjiye dönüştüren hidrolik sistemler, farklı mekanik sisteme 

enerji sağlayan en önemli Ar-Ge alanlarından biridir. Hidrolik sistemlerde enerji tasarrufu ile ilgili ya-

pılan birçok çalışma, daha verimli sistem tasarımlarını adım adım geliştirmektedir. Hidrolik sistemlerde 

kullanılan devrelerin verimlilik analizi, dinamik performans ve enerji tasarrufu açısından incelenmelidir. 

Özellikle, konum ve hız kontrol sistemlerinin en önemli parametresi dinamik performanstır. Hidrolik 

sistemin dinamik performansı, devre kurulumu ve bileşen seçimi gibi birçok faktöre bağlı olarak değiş-

kenlik gösterir. Hortumlar veya akümülatörler gibi hidrolik bileşenler ve aktüatörler arasında bulunan 

sıvı hacmi, çıkış aktüatörünün çalışma koşullarına ulaşıncaya kadar geçici bir süre yavaşlamasına neden 

olur. Hidrolik bileşen olarak servo valf kullanılan sistemde selenoid valfin tercih edildiği hidrolik sis-

teme göre geçici süre kısalarak sistemin daha hızlı dinamik tepki göstermesi sağlanır. Oransal valfler ve 

servo valfler gibi hidrolik kontrol bileşenleri ile sistemin dinamik performansını artırmak mümkündür. 

Ayrıca, sistemdeki yükleme koşulları ve seçilen aktüatör performansının da tüm sistemin dinamik tep-

kisi üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle, hidrolik bileşenin seçimi, hidrolik sistemin performansında doğ-

rudan etkiye sahiptir. Enerji tasarrufu sağlayan hidrolik sistemlerdeki araştırmaların gelişimi için günü-

müzde tercih edilen farklı enerji tasarruf yöntemlerini anlamak ve araştırma boşluklarını belirlemek ge-

rekir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Bileşen, Hidrostatik Çevirici, Mekik Valf, Şarj Pompası, Dinamik Perfor-

mans 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hidrolik bileşenlerin ve sistem kavramının geliştirilmesi açısından son yıllarda enerji verimliliği ve 

kontrol edilebilirlik üzerine odaklanılmıştır. Günümüzde, hidrolik teknolojisinin çok daha esnek kulla-

nımına yardımcı olan elektrikle çalışan pompalar, motorlar ve valfler gibi elektronik kontrol sistemleri-

nin önemi artmıştır. Bu teknoloji, yüksek performansta kontrol edilebilen enerjiye sahip verimli hidrolik 

sistem oluşturmak için benzersiz fırsatlar sağlamıştır. Sistem kavramının, makine-araç birincil güç kay-

nağının dışında çevrim ve performans talepleri ile eşleşmesi ve sürtünme kayıplarının karşılanması için 

hidrolik sistemin mekanik ünitelerle uyumlu olması gerektiğinden enerji verimli sistemlerin uygulan-

ması oldukça karmaşıktır. Bu durumda konvansiyonel sistemler, enerji verimli sistemlerle karşılaştırı-

larak hem valf hem de pompa kontrollü mobil sistemler değerlendirilir (Khan, 1996). Piyasadaki enerji 

verimli ürünlere yönelik artan talep nedeniyle, ürün yaşam döngülerinde enerji kullanımının incelen-

mesi, tasarım süreçlerinde önem kazanmıştır. Çoğu zaman bu sorun, önceden tasarlanmış ürünün enerji 

verimliliğinin analizi ve daha sonra tasarım iyileştirmesi ile çözümlenir. Enerji verimliliğinin daha erken 

aşamada dikkate alınması, tasarım sürecinin karmaşıklığını artıracaktır, ancak piyasadaki rekabete 

hâkim olmak açısından önemlidir (Choudhury, 2016). Hidrolik sistemler, yapılarına göre çok büyük güç 

yoğunluğuna sahip olduğundan esas olarak birçok mobil makinede ve endüstriyel uygulamalarda büyük 

güçleri dağıtmak için kullanılmaktadır. Büyük güçlerin dağıtımı, hidrolik istemler ile çok daha kolaydır. 
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Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompa, genellikle endüstriyel uygulamalarda elekt-

rik motoru ile çalıştırılır. Akış, hidrolik pompa tarafından oluşturulduktan sonra debi, basınç ve bu akışın 

yönü, hidrolik valfler tarafından kontrol edilir. Son olarak, hidrolik enerji, hidrolik motorlar veya hidro-

lik silindirlerle birlikte hidrolik aktüatörler kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu aktarımlarda, 

enerji kaybı yaşanması mümkündür. Sistem verimliliği, giriş gücü ile çıkış gücü arasındaki fark olarak 

tanımlanır. Enerji verimliliğini artırmak ve aşırı ısınma sorunlarını önlemek için çalışanlar daha verimli 

devre elemanları vb. kullanarak doğru boru tesisatı yapan daha akıllı devreler tasarlamak için çalışmak-

tadırlar. Ayrıca, hidrolik bileşen ve sistem üreticisi firmalar, bileşenlerin işlevlerini iyileştirerek, sistem 

performansını ve verimliliği arttırmak için büyük çaba harcamaktadırlar. Enerji verimliliğini artırmayı 

amaçlayan by-pass valfleri, hidrolik akümülatörler, çoklu pompa sistemleri ve değişken debili hidrolik 

pompaların kullanımı oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Günümüzde, değişken hızlı sürücü sistemleri 

kullanılmaya başlanmıştır (Kandeniz, v.d., 2019).  

AMAÇ  

Hidrolik sistem tasarımındaki en önemli hedef, yüksek çalışma performansında yüksek verimlere ulaş-

mak olmalıdır. Enerji verimliliği için hidrolik sistemin hızının kontrolünde dikkate alınan birçok farklı 

kavram olmakla birlikte, temelde iki seçenek var. Birincisinde, sistem için gerekli debinin üretilerek 

daha sonra hidrolik valfler yardımıyla hidrolik sistem hızının, ikincisinde ise sistemde ulaşılan hızdan 

yararlanılma oranının kontrolü yapılabilir. İkinci seçenek, dinamik performans açısından, her zaman 

aynı değerde enerji tasarrufu sağlamayacaktır. Uygulamada, değişken ve sabit debili hidrolik pompa 

kullanılabilir. Bu pompalar hidrolik yük algılama prensibiyle çalışır. Yük hattında ve pompa için her 

zaman aktif bir hidrolik sinyal vardır. Pompa her zaman bu sinyalleri karşılaştırıp aralarındaki basınç 

farklarına göre akışı üretir. İkincisi, değişken hızlı elektrik motorlarıdır. Bu motorlar, elektro-hidrolik 

yük algılama prensibiyle çalışır. Sistemdeki çevirici motorun sürekli karşılaştırmak zorunda olduğu sin-

yaller, yük hattının basınç vericisindeki sürekli elektrik sinyalleri ve ana basınç hattında her zaman başka 

basınç vericisinden alınan farklı elektrik sinyalleridir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, üç bölmeli silindir kullanılarak herhangi bir hidrolik devrede sağlanacak enerji tasarrufu-

nun verim üzerindeki etkisi incelenirken çift çıkışlı ve değişken debili pompa ile çift girişli hidrolik 

motorun beslenmesi ele alınmıştır. Düşünülen bu tasarımda, valf ve diğer elemanlar için boşa enerji 

harcanmamaktadır. Pompalar ve motorlar, yatakların yağlanması ve sıvı sıcaklığının ayarlanmasında 

her zaman ek debilere ihtiyaç duyacakları için ana pompa emişinde her zaman pozitif basınç sağlamak 

amacıyla küçük şarj pompası kullanılmalıdır. Ayrıca, büyük yükler altında yüksek hızlanma ve yavaş-

lama sırasında sistemde kullanılan motor basıncının artırılması gerekmektedir. Yapılacak düzenleme ile 

şarj edilen debinin daha az kaçak ile kapalı devreden geçmesini sağlamak ve böylece sistemin soğuk 

kalmasına yardımcı olmak için sisteme selenoid yay-geri dönüşlü 3/3 valfinin eklenmesi uygun olacak-

tır. Son yıllarda enerji tasarrufu sağlayan hidrolik tahrik alanında, kapsamlı bir araştırma yaparak hidro-

lik sürücüde geliştirilen farklı enerji tasarruf yöntemlerini anlamak gerekir. 
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YÖNTEM 

Verim Artışının Sağlandığı Hidrolik Devreler 

Üç Bölmeli Çift Tesirli Silindir ile Enerji Tasarrufunun Sağlandığı Devre 

Hidrolik sistemler günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılan akışkan güç sistemleridir. Güvenli 

hidrolik silindirlerin tasarımı ve analizi, endüstriyel eleman ve sistemlerin otomasyonunda oynadığı 

önemli rol nedeniyle büyük bir özen gerektirir. Hidrolik sistemlerdeki arızaların birçoğu tasarım, mal-

zeme ve yapısal bütünlüğü içeren doğrusal aktüatör (hidrolik silindir) ile ilişkili arızalar olduğu için 

güvenlik standartları tam olarak karşılanamamaktadır. Yüksek performans ve verimde çalışacak silin-

dirlerin geliştirilmesinde, silindir üretimine güvenilirlik kazandırmak için “Sonlu Elemanlar Analizi 

(SEA)” yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilir. 

 

 

Şekil 1. Üç Bölmeli Silindir ile Enerji Tasarrufu Yapılan Hidrolik Devre (Choudhury, 2016) 
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Çift etkili silindirler, her iki yönde doğrusal güç sağlayan giriş veya çıkış deliğinde basınç uygulanabi-

lecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, ileri ve geri çekilme hareketleri sırasında, silindirde açıkta kalan 

alanlar birbirine eşit olmadığından işlem hızı ve işlem kuvveti farklıdır (Boye, v.d., 2017). Üç bölmeli 

silindirin kullanıldığı hidrolik enerji geri kazanım sisteminin şematik diyagramı Şekil 1’de gösterilmiş-

tir. Enerji geri kazanım sisteminin çalışma prensibi, Hidro-pnömatik akümülatörde, A3 odasında göste-

rilen 4 numaralı silindirdeki gibi kısaltılmış bom tarafından üretilen enerjinin depolanmasını sağlar. Geri 

kazanılan enerji bom mekanizmasında kullanılarak daha sonra A1 ve A3 bölmelerine aktarılabilir. 

Hidrostatik Çevirici Devresi 

Basit ve kapalı devre hidrostatik tahrik sistemi, Şekil 2’ de gösterilmiştir. Sol tarafta motorla akuple 

pompa bulunmaktadır. Pompa akışı, her iki delikten, örneğin devrenin etrafında saat yönünün tersine 

veya saatin tersi yönde sağlanmasına izin verecek şekilde pompa ekseninin üzerine çıkabilir. Devrenin 

sağ tarafındaki motor aldığı debiye bağlı olarak saat yönünde veya saat yönünün tersine dönebilir. Bu 

basit tasarımın özelliği, devrenin çalışması için basınç düşüşü gerektiren veya enerji kullanan hiçbir valf 

veya başka kontrol bileşeninin olmamasıdır. Sadece, sistemde meydana gelen hidrolik kontrol kayıpla-

rını ortadan kaldıran bu tasarım, genellikle kapalı devre olarak adlandırılan sistemlerin çok daha verimli 

çalışmasını sağlar (Boye, v.d., 2017). 

 

Şekil 2. Hidrostatik Çevirici Devresi (Boye, v.d., 2017) 

Pozitif Basınç Üretiminde Şarj Pompası Kullanım Devresi 

Pistonlu pompalar ve motorlar, yatakları yağlamak ve sıvı sıcaklığını gidermek için her zaman küçük 

hacimli kaçak akışa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, kayıp sıvıyı telafi etmek ve ana pompa emişinde her 

zaman pozitif basınç olmasını sağlamak için Şekil 3’ de gösterilen küçük şarj pompası gereklidir. Dev-

reye giren akış ve basıncı kontrol için relief valf (RV) yani kontrol valfi kullanılarak her zaman devre-

deki basıncın düşük olduğu tarafa sıvının geçmesi sağlanır. Ayrıca şarj pompası, ana devrelerdeki sıvı-

nın filtre edilmesiyle birlikte sistemde make-up (takviye) pompası olarak da kullanılabilir. Pompa çıkı-

şında tesisata seri bağlanmış çek valflerdeki olası arızalar tüm işlemi etkileyecektir. Bu durumu önlemek 

için yedeklenmiş çek valfler tercih edilmelidir (Boye, v.d., 2017). 
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Şekil 3. Pozitif Basınç Üretiminde Şarj Pompası Kullanım Devresi (Boye, v.d., 2017) 

Hidrostatik transmisyonlar, genellikle büyük yüklerde ve yüksek hızlandırma ve yavaşlamalarda çok 

hızlı çalışır. Örneğin, fren sırasında araç ağırlığı hidrolik motor aracılığıyla alınacak ve kapalı devre 

içinde meydana gelecek büyük basınç potansiyeli oluşturacaktır. Emniyet valfleri, devrenin en üstünden 

en aşağı tarafına kadar herhangi bir yerdeki aşırı basıncı tahliye etmek için kullanılır. Bu durumun mev-

cut olduğu Şekil 3’ deki devrede iki farklı taşma tahliye vanası kullanımı gösterilmiştir. Ortada, birinden 

diğerine doğrudan açılan iki çapraz hat tahliye valfi bulunmaktadır. Sağ taraftaki motorun hemen so-

lunda yüksek basınçlı mekik valf düzenlemesi ile sıvıyı tanka veren tek tahliye vanası yerleştirilmiştir. 

Hangisi sistem gereksinimlerine en uygun ise kullanım için tercih edilecektir. Hidrolik sistemin dinamik 

özelliklerini etkileyen temel faktörler; pompanın çıkış basıncı, hidrolik silindirin çubuksuz tarafındaki 

boşluk basıncı ve piston çubuğunun hızı şeklinde özetlenebilir (Shang, 2004 & Brater, 1996). 

 

Şekil 4. Çift Relief Valf ile Değişken Debili Pompa ve Motor Kullanılan Devre (Brater, 1996) 

 

3/3 Tahliye Valfi ile Değişken Debili Pompa ve Motor Kullanılan Devre  

Hidrolik sistemde, selenoid kumandalı ve yay geri dönüşlü 3/3 tahliye valfinin kullanıldığı tasarım, Şekil 

5’ de gösterilmiştir. Valf, yüksek basınçta devreye girer, ancak sıvının tanka geri dönüşü için devrenin 

düşük basınç tarafı açılır. 3 yollu-3 konumlu (3/3) tahliye valfi, devrenin düşük basınç tarafındaki basınç 

değerini ayarlar. Bu düzenleme, şarj edilen akışın tamamının daha az kaçak ile kapalı devreden geçme-

sini sağlayarak sistemin soğuk kalmasına yardımcı olur. Depolanan sıvı, motorların soğumasında daha 

etkin sıvı akışı sağlamak için motor gövdesine geri beslenir (Brater, 1996). 
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Şekil 5. 3/3 Tahliye Valfi ile Değişken Debili Pompa ve Motor Kullanılan Devre (Wu, v.d., 2020) 

 

Hidrolik sistemin kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, kompakt boyut, yetersiz bakım durumlarında ça-

lıştırıldığında da çeşitli uygulamalar için güvenilirdir. Ancak bakımın, personel ve çevre için daima risk 

oluşturacağı bilinmelidir (Wu, v.d., 2020).46 

Fren Tahliye Valfi ile Değişken Debili Pompa ve Motor Kullanılan Devre 

Kapalı devre tasarımlarında karşılaşılan güvenlik tehlikesi, hortumlardan birinin kırılması durumunda 

tüm devredeki hidrolik basıncın kaybolması ve tahrik motorunun serbestçe dönebilir hale gelmesidir. 

Bu tehlike, bir aracın aniden hareketine, kontrolden çıkmasına veya gerektiğinde durmamasına neden 

olabilir. Bu sorunu çözmek için tekerlek çevirici motorlar ile mekanik fren sisteminin kompakt bir ünite 

olmasına özen gösterilmelidir. Fren balatalarını serbest bırakmak için sistemde yüksek basınç oluşun-

caya kadar, balatalar, sürekli açık kalacak şekilde yayla donatılmıştır. Bu tasarımla, sistem basıncı ye-

tersiz olduğunda, frenleme işlemi de başarısız olacaktır (Brater, 1996). Kararlı durumdaki sistemlerde 

çalıştırılan hidrolik pompa basıncı ve arkadaki basınç, sistemin performansı üzerinde daha büyük etkiye 

sahiptir. Sistemdeki yük ataleti, sistemin başlangıç durumundaki kararlılığını etkiler (Wang, v.d., 2016). 

 

Şekil 6. Fren Tahliye Valfi ile Değişken Debili Pompa ve Motor Devresi (Wu, v.d., 2020) 

  

                                                            
46 Engineering Adventures, (May 2020). Hydrostatic Closed Circuit Drives: Learn how to hydrostatic, close circuit 

transmissons operate https://www.e4training.com/hydraulic_circuits/hydrostatic1.php/ 

 

https://www.e4training.com/hydraulic_circuits/hydrostatic1.php/
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Verimlilik ve dinamik performans arasında koordinasyon gereken konularla ilgili analizleri ve tartış-

mayı kolaylaştırmak için hidrolik motorun dirençli yük altında dönme hızı kontrol edilmelidir. Motorun 

dönme hızını kontrol etmek amacıyla farklı tasarımlarda birçok hidrolik devre düzenlenebilir. Sistem-

deki yük gereksinimini, yani sistemin dinamik tepkisini karşılamak için hem pompa kontrollü hem de 

valf kontrollü motor düzeneklerinin kullanımı uygundur. Dolayısıyla, en verimli hidrolik sistem, pompa 

ile motor arasında güç kaybının oluşmadığı pompa kontrollü bir sistemdir. Valf kontrollü sistemler, hem 

süre aşımı hem de sistem tepkisi açısından değerlendirilmelidir (Goularte, v.d., 2018 & İstif, 2003). 

Bunlara ek olarak çok hızlı ve geçici tepki verme özelliğine sahip servo-valflerin kullanıldığı hidrolik 

sistemler, genel dinamik performansın optimum olduğu sistemlerdir. Herhangi bir hidrolik sistemde, 

hidrolik motorun dönüş hızını değiştirmek için bir servo valf kullanılır. Pompa, sisteme maksimum yük 

akışı ihtiyacını karşılayan sabit bir akış hızı sağlar.  

Bu sistem için yüke giden akışın, pompanın maksimum akış kapasitesinden daha az olduğu kabul edi-

lebilir. Yük debisi, pompa debisinden daha az olduğunda, pompadan gelen debi, tahliye valfi aracılığıyla 

tanka bypass edilir. Bu düzenlemede, akışı modüle etmek için bileşen olarak servo valfin kullanılması, 

hızlı ve dinamik bir sistem yanıtı oluşturur. Bilindiği üzere servo valfler, üstün-geçici performansları ile 

tanınırlar. Hidrolik uygulama içeren tasarımlarda, uygulamaları gerçekleştirmeden önceki aşamalarda, 

sistem hakkında ön bilgi sahibi olunması ve dinamik davranışının incelenmesi, maliyet açısından büyük 

yararlar sağlar (İstif, 2003). Hidrolik sistemlerin kontrolünde en yaygın sıralama, hareketin başlangı-

cında yapılan ilk kontrol yani sistemdeki ilk ünite ve daha sonra kontrolü yapılan sistemlerdir. İlk kont-

rol, sistem basıncı için yapılır. Hidrolik silindir ve motor ünitelerinin doğrusal hızı veya mil hızı, ilk 

baştaki (birincil) güç ünitesinden gelen akışla kontrol edilir. Tek kademeli kontrol sistemlerine ek olarak 

sabit basınç sistemleri de kullanılabilir. Bu kontrol sistemi ise hidrolik çıkış ünitelerinin sabit basınç 

hattına bağlandığı çift kademeli kontrol sistemlerini karakterize eder. İkinci ünite, yüke harcanan çıkış 

momentini veya kuvvetini kontrol eder (Rydberg, 2005). 

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, kabul edilebilir seviyede bir dinamik performansa ve yüksek verime sahip bir 

hidrolik devre tasarlamaktır. Bu amaç, enerji verimli pompa kontrollü sistemin dinamik performansını 

iyileştirerek kısmen gerçekleştirildi. Pompa ve aktüatör arasındaki güç kaybının en aza indirildiği pompa 

tarafından kontrol edilen sistemdeki bağıl verimlilik oldukça yüksektir. Hidrolik sistemin çalıştırılması 

sırasında en önemli kriterler, sistemin kullandığı enerji miktarı ve dinamik özellikleridir. Hidrolik sis-

temlerin enerji tüketimi, sistem verimliliğini olumsuz etkileyen basınç ve akış kayıpları ile bağlantılıdır. 

Bu kayıplar, sistemdeki sıvıların aşırı ısınmasına ve eskimesine yol açacağından enerji tasarruf sistem-

lerinin uygulanması kaçınılmazdır. Hidrolik sistemlerin dinamik davranışı, işlevselliği ve hizmet ömrü 

üzerinde olumsuz etkisi olan basınç ve akış titreşimlerini önlemek ve güvenilir çalışma koşullarını sağ-

lamak için hidrolik sistemlerin sınır değerlerin dışındaki frekanslarda çalıştırılmamaları gerekir. Bu teh-

likenin durumun önlenmesi için genellikle by-pass akış kontrol sistemi tercih edilir. Farklı yükleme 

koşulları altında, motor dönüş hızının sınır değeri aşma oranı, by-pass akış kontrolü ile yaklaşık %50 

oranında azaltılabilir. 
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MASİF BİR KERESTE ÜRÜNÜ OLAN CLT AHŞAP YAPI MALZEMENİN SERA GAZI 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet Oğuz DURU1, Sevde Gülizar DİNÇER2, İlhan KOÇ3 

1-2- 3Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü  Konya / Türkiye 

Öz: Küresel enerji kullanımın yaklaşık %36’sına ve enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının %39’una etki 

eden yapı sektörü, büyük miktarda sera gazı üreten başlıca endüstrilerden biridir. Bu nedenle, yapı sek-

törü karbon emisyonlarının azaltılması ve küresel iklim değişikliğinin hafifletilmesi için önemli bir po-

tansiyeli barındırmaktadır. Günümüzde yapı sektöründen kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için iki ana 

yaklaşım benimsenmektedir. Birinci yaklaşım; yapı malzemelerinin bilinçli seçilmesi, ikinci yaklaşım 

ise yapıların hizmet ömrü boyunca kullanım enerjisinin optimize edilmesidir. Yapılan araştırmalarda 

kullanım enerjisi kaynaklı karbon salınımı %45-%80 arasında değişmektedir. Geriye kalan %55-%20 

arasında değişen karbon salınımı ise yapıların üretiminde kullanılan malzemelerin elde edilmesinde or-

taya çıkmaktadır. Dolayısıyla, yapı üretim ve kullanımından kaynaklı sera gazı (GHG) salınımı, yapı 

malzemesi seçiminden önemli ölçüde etkilenmektedir. Çeşitli geleneksel teknikler ile inşa edilen ahşap 

yapılar; çelik, betonarme ve kagir sistemle üretilen yapılardan daha uzun bir geçmişe sahiptir. Günü-

müzde ise malzeme teknolojisindeki gelişmeler paralelinde Çapraz Lamine Ahşap (CLT-cross lamina-

ted timber) gibi masif ahşap kereste malzemelerin kullanımı yapı üretiminde hızlı bir şekilde yaygınlaş-

maktadır. Ahşap yapılar, diğer yapım sistemleri ile üretilen yapılara göre daha düşük karbonlu (daha az 

fosil yakıt yoğun) olarak kabul edilmektedir. Yapıların çevresel etkilerinin belirlenmesi için Yaşam 

Döngüsü Değerlendirmesi (LCA-life cycle assessment) metodolojisini kullanan hesaplama araçları bu-

lunmaktadır. Bu araçlar ile yapının tüm dönemlerinde salınan sera gazı (GHG) değeri hesaplanabilmek-

tedir. Bu bildiride, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kavramı üzerinden bir araştırma yapılarak, 

orta ve yüksek katlı yapılarda kullanılan ve diğer yapı malzemelerine göre daha az sera gazı salınımı 

ortaya çıkaran CLT malzemenin iki farklı LCA yazılımındaki (Tally ve Athena IE) sonuçları irdelen-

miştir. Yazılımlarda kullanılan hesaplama yöntemleri, ön kabul ilkeleri gibi değişen etkenlerin sonuçlar 

üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Salınımı, Enerji Korunumu, Sera Gazı Etkisi, CLT (cross laminated tim-

ber), Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), LCA Hesaplama Araçları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Küresel sıcaklıklar sanayi devriminden günümüze kadar sürekli olarak artmaktadır. Ancak bilim insan-

ları, küresel sıcaklık artışı zirveye ulaşmadan önce sınırlandırabilir ve gezegenin soğuması mümkün 

kılınabilir ise, iklim değişikliğinin etkilerinin tersine çevrilebilir olacağına inanmaktadır (King, 2017). 

2015 yılında Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansında (COP21) imzalanan Paris İklim Anlaşmasında 

yaklaşık 200 ülkenin, küresel sıcaklık artışını 2°C’nin çok daha altında kalmasını sağlamaya ve sıcaklık 

artışını en çok 1,5°C ile sınırlandırma çabalarını sürdürmeye yönelik taahhüt içermektedir. Yukarıda 

ifade edilen bilgiler ışığında, küresel sera gazı salınımında önemli bir yere sahip olan yapı sektöründe 

alınacak önlemlerin olumlu katkısı yadsınamaz. Günümüzde, daha az sera gazı salınımı yapan enerji 

etkin binalar üretmek için kullanılan ahşap yapı malzemesi, çeşitli nedenlerle taş, çelik, beton ve tuğla 

gibi diğer yapı malzemelerine kıyasla daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Özellikle masif teknolojik 

kereste olarak tanımlanan CLT (cross laminated timber) paneller, hızlı üretimi mümkün kılmaları, daha 

yüksek termal özellikler göstermeleri ve en önemlisi sürdürülebilir olmaları nedeniyle birçok Avrupa 
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Birliği ülkesi tarafından kullanılmaktadır (Bruno ve ark., 2019). Yapılmış bilimsel çalışmalardan elde 

edilen veriler, CLT ve diğer ahşap yapı malzemelerinin yapı üretiminde kullanılmasıyla sera gazı emis-

yonlarının azaltılabileceğini göstermektedir (Yang ve Lawrence, 2017). Bu kuramsal çerçeve doğrultu-

sunda, bildiride CLT ahşap panel malzemenin çevresel etki incelenmesi gerçekleştirilmiştir.  

AMAÇ 

Dünyada birçok ülke ve endüstri yönetimleri, sera gazı salınımının en büyük sonucu olan, iklim deği-

şikliği krizini çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, CLT panel malzeme kullanımı-

nın çevresel etkisinin iki farklı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yazılımı aracılığıyla incelen-

mesi amaçlanmıştır. Aynı yapı malzemesinin analizinde farklı sonuçların çıkmasına neden olan yazı-

lımların hesaplama yaklaşım metodolojisinin irdelenmesi hedeflenmektedir. 

KAPSAM 

Yapılar için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA); üretim aşaması, kullanım aşaması ve yaşam sonu 

değerlendirmesinin ele alındığı oldukça kapsamlı bir süreçtir. LCA’da bütün yapı malzemeleri göz 

önünde bulundurularak çevresel etki tahmini gerçekleştirilir. Ancak çalışma kapsamında iki farklı ebatta 

CLT duvar panelinin gömülü karbon-gömülü enerji değerleri, belirli yaşam döngüsü aşamaları (A, C ve 

D modülleri) içerisinde ve iki farklı yazılım (Tally-Athena IE) yardımıyla değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

CLT panel malzemenin özellikle yurt dışında üretiminin ve uygulamasının oldukça yaygın olması hem 

endüstriyel faaliyetleri hem de akademik çalışmaları arttırmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda bu 

çalışmalara yönelik detaylı bir literatür analizi yapılarak, CLT panel malzemenin çevresel etkisi araştı-

rılmıştır. Veri sentezlemesinin hâkim olduğu bu çalışmada, iki farklı yazılımın aynı malzemeye yönelik 

sonuç değerleri kıyaslamalı bir yaklaşım ile irdelenmiştir. 

BULGULAR 

Sürekli olarak artan kentsel nüfusun, 2060 yılına kadar küresel bina stokunun yaklaşık olarak ikiye kat-

lanmasına neden olacağı tahmin edilmektedir. Kentsel nüfusun hızlı büyümesi; yeni binalar, mevcut 

olanların yenilenmesi, alt yapı çalışmaları gibi hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli olan yapı malze-

mesine talebi artırmaktadır. Bu durum doğal olarak yapı malzemesi üretimi kaynaklı karbon salınımını 

(gömülü karbon-embodied carbon) büyük ölçüde fazlalaştırmaktadır (Şekil 1) (Bionova, 2018). 

 

Şekil 1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 1.5°C küresel sıcaklık senaryo-

suna göre karbon seviyeleri (Bionova, 2018) 
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Özellikle son yıllarda, binaların kullanım evrelerinde (operational phase) enerji tüketiminde verimlilik 

arttırılarak, sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle 

yapının tüm yaşam döngüsünde yapı malzemeleri üretimi kaynaklı karbon emisyon oranı daha önemli 

hale gelmiştir. Örneğin, yeni enerji etkin yapılarda, yapı malzemesi üretimi, taşınması ve yıkımı ile ilgili 

harcanan gömülü enerji düzeyi, toplam yaşam döngüsü içerisinde enerji tüketiminin %40-50’sini oluş-

turabilmektedir (Skullestad ve ark., 2016). Ahşap malzemenin ham maddesi olan ağaçlar, büyüme evresi 

boyunca bünyelerinde karbon depolamaktadır. Dolayısıyla ahşap malzeme bu özelliği sayesinde “kar-

bon nötr” olarak tanımlanmaktadır (Şekil 2) (Yang ve Lawrence, 2017). 

 

Şekil 2. Ahşap yapı malzemelerinin yaşam dönemi boyunca küresel ısınmaya olan etkileri 

(Yang ve Lawrence, 2017) 

Yaklaşık bin yıldır kullanılan ve mevcut yapı malzemeleri arasında çevresel etkisi en az olan ahşap 

malzeme, gelişen teknolojinin sağladığı yeni kullanım teknikleri sayesinde günümüz yapı sektörü için 

gelecek vaat etmektedir (Guo ve ark., 2017). Sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalar yapan mühen-

dislik firması ARUP (2015), geliştirdiği bir projede yüksek katlı bir binanın strüktürel tasarımına ilişkin 

iki farklı yapı malzemesine yönelik küresel ısınma etkisini karşılaştırmıştır. Araştırmanın sonucunda 

ahşap yapı malzemesi kullanılarak oluşturulan taşıyıcı strüktürün betonarme olan eşdeğerine kıyasla 

oldukça az küresel ısınma etkisine neden olduğu gözlenmiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Yüksek katlı bir yapı taşıyıcı sistemi için iki farklı yapı malzemesinin çevresel etkisi 

(Yang ve Lawrence, 2017) 

Geleneksel olarak ahşap malzeme, çelik ve betonarme malzemenin göstermiş olduğu yapısal özellikler 

ile rekabet edememiştir. Ancak masif kereste olarak bilinen, mühendislik ürünü katmanlı ahşap malze-

menin gelişmesi ile yapı endüstrisi önemli değişim yaşamıştır. Çapraz lamine ahşap olarak adlandırılan 

CLT (cross laminated timber) malzeme yapı sektöründe en fazla kullanılan masif kereste ürünlerinden 

biridir. CLT birbirine çapraz şekilde yapıştırılmış (lamine edilmiş) çok tabakalı bir yapı malzemesidir. 

Ahşap tabakaların boyuna ve enine olarak doğal tutkallar aracılığıyla preslenmesi ile büyük boyutlarda 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

499 

elde edilmektedir. Böylelikle geleneksel ahşap keresteye göre, rötre (şişme ve büzülme) ile ortaya çıkan 

çalışma çok düşük düzeyde kalmaktadır (Şekil 4) (TeknoWood, 2021). 

 

Şekil 4. Masif ahşap CLT malzemenin katmanlarının birleşimi ve sonuç ürün görünümü 

(TeknoWood, 2021) 

Bir ürünün, hizmetin veya işlemin çevresel etkilerinin doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplanması iste-

niliyorsa Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) metodolojisi kullanılmaktadır. LCA hesaplamasının 

gerçekleşebilmesi için öncelikle bir yapının yaşam döngüsü aşamalarının anlaşılması gereklidir (Bruce-

Hyrkäs, 2021). LCA süreci, değerlendirmenin amacı ve kapsamın tanımı, yaşam döngüsü envanteri, 

yaşam döngüsü etki değerlendirmesi ve sonuçların yorumlanmasını içeren entegre bir süreçtir (Şekil 5) 

(TallWood, 2020).  

 

Şekil 5. Entegre bir süreç olan LCA süreçlerinin birbiriyle ilişkisi ve bağlantı şeması 

(TallWood, 2020) 
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Yapı endüstrisinde LEGEP, BEES, Tally, Athena IE, One Click LCA ve SOM gibi farklı LCA hesap-

lama araçları bulunmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen Tally yazılımı bir Autodesk Revit programı 

eklentisidir. Revit programında hazırlanan bina modelinde belirlenmiş yapı elemanı ve malzemelerin 

verileri, Tally programındaki malzeme listelerine yeniden atanarak çalışmaktadır. Tally uygulanmasında 

kullanılan yapı elemanları ve malzeme verileri ise yaşam döngüsü envanteri olarak bilinen GaBi veri 

tabanından gelmektedir. Revit programında hazırlanan verilerin Tally eklentisine atanması işlemi son-

rasında yapının yaşam döngüsü modelinde belirlenen coğrafi bölge ve m² büyüklüğü gibi ek bilgiler 

girilerek pdf ve excel formatındaki LCA raporları elde edilmektedir. İncelenen bir diğer yazılım Athena 

IE, “Athena Sürdürülebilir Malzemeler Enstitüsü”nün yaşam döngüsü değerlendirmeleri yapan ücretsiz 

bir programıdır. Yapı elemanları ve malzeme listelerinin girdileri ile yapının bütünü ya da bir kısmı için 

değerlendirmeleri yapabilmektedir. Athena IE programında yaşam döngüsü envanter verileri tescilli At-

hena LCI (life cycle inventory), ABD LCI ve Ecoinvent LCI veri tabanından gelmektedir. Yapı eleman-

ları ve malzemeler belirtildiği biçimde projeye eklenmektedir. Malzemelerin eklenmesi sonrasında hem 

çevresel etkilerin hem de malzeme türlerinin bulunduğu bir liste ile rapor oluşturulmaktadır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Tally ve Athena IE programlarının kullanıcı ara yüzleri (Bionova, 2018) 

Her bir hesaplama aracı farklı veri tabanları ve değişkenlere bağlı olarak hesaplama yapmaktadır. Bu 

sebeple LCA değerleri de değişkenlik göstermektedir. Tally programında CLT malzeme, genel (generic) 

CLT ve CLT malzemeyi ilk defa üreten ve dünya çapında kullanıcıya sahip olan Avusturya firması 

KLH’nin 32 cm ve 57 cm kalınlıkta malzemeleri olmak üzere üç ayrı tür olarak belirlenmiştir. Tally 

programındaki genel CLT malzemesi için gerekli veri kaynağı Kuzey Amerika’daki lamine ahşap mal-

zemenin yaşam döngüsü verilerinden gelmektedir. Bitkiler ve ağaçlar fotosentez yaparak emdikleri (ab-

sorbe) CO2 gazını depolamaktadırlar. Bitkilerin hasat edilmesi sonrası yakılan atıklar ya da ahşap mal-

zemenin hizmet ömrü sonunda enerji elde etme amacıyla yakılması durumunda bünyelerinde barındır-

dıkları karbonun dışa aktarımı ile biyojenik karbon salınımı gerçekleşmektedir. Tally programının 2018 

sürümünde biyojenik karbon hesaplarının dahil edilmesi ya da hariç tutulması şeklinde seçenekler bu-

lunmaktadır. Biyojenik karbon dahil edildiğinde LCA sisteminin üretim döneminde (A modülü) bu du-

rum Küresel Isınma Potansiyeline (Global Warming Potential) (GWP) karşı negatif bir değer olarak etki 

etmektedir. Hizmet ömrü sonunda (C modülü) kullanılan ahşap LCA sisteminden çıksa bile salınan 

CO2’nin GWP’ye etkisi dahil edilmiştir. Katı atık olarak gömülen ve çürümeyen ahşap malzemede de-

polanmış karbon da GWP’ye karşı negatif bir değer olarak ele alınmaktadır. Biyojenik karbon dahil 

edilmediğinde sisteme giren ve çıkan karbon miktarının hariç tutulduğu ve bunun sonucunda GWP’ye 

karşı negatif bir değerin oluşmadığı gözlenmektedir. Tally hesaplama aracında CLT malzemenin yaşam 
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sonunda (C modülü) %14,5’inin geri dönüştürülebileceği, %22’sinin yakılması sonucunda enerji elde 

edilebileceği ve %63,5’inin katı atık olarak gömülebileceği varsayımları kullanılmaktadır (Şekil 7) 

(TallWood, 2020). 

 

Şekil 7. Tally hesaplama aracında CLT panelin yaşam sonu durumu (TallWood, 2020) 

Athena IE programında biyojenik karbonun Tally programındaki gibi dahil edilmeme durumu söz ko-

nusu değildir. CLT malzemede depolanmış karbon, yaşam döngüsü sistemine girdiğinde GWP’ye karşı 

negatif bir değer olarak hesaplamaktadır. Malzemenin üretimi sırasında ortaya çıkan biyojenik karbon 

salınımı GWP’ye dahil edilmezken, hizmet ömrü sonunda ortaya çıkan biyojenik karbon salınımı diğer 

sera gazlarının salınımında olduğu gibi GWP’ye eklenmektedir. Athena IE hesaplama aracında CLT 

malzemenin yaşam sonunda (C modülü) %10’luk kısmının geri dönüştürüleceği, %10’unun yakılması 

sonucunda enerji elde edileceği ve geriye kalan %80’lik kısmının ise atık olacağı varsayılarak hesapla-

malar gerçekleşmektedir. Katı atık olarak depolanan CLT malzemenin %90’ı anaerobik (atmosferik ok-

sijensiz ortamda çürüme) depolama alanlarına, %10’u ise aerobik (atmosferik oksijen mevcudiyetinde 

çürüme) depolama alanlarına gönderilmektedir (Şekil 8) (TallWood, 2020). 

 

Şekil 8. Athena IE hesaplama aracında CLT panelin yaşam sonu durumu (TallWood, 2020) 

CLT malzemenin, Tally ve Athena IE programları ile tek bir duvar paneli üzerinden Küresel Isınma 

Potansiyeli (GWP) ve Birincil Enerji Talebi (primary energy demand) seviyeleri LCA metodoloji yar-

dımıyla tespit edilmiştir. Seçilen CLT duvar paneli 5m x 5m x 8.9cm ölçülerinde Athena IE programında 

tek bir malzeme üzerinden, Tally programında ise lamine ahşap veri kaynağı esas alınarak belirlenen 

genel CLT ve KLH firmasının ürettiği CLT malzeme üzerinden inceleme yapılmıştır. Tally programında 

biyojenik karbonun hem dahil edildiği hem de hariç tutulduğu hesaplamaların ikisi birden ele alınmıştır. 

Her iki hesaplama aracı içinde tahminler gerçekleştirilirken, LCA metodolojisindeki güçlükler nede-
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niyle, belirli modülleri (A modülü-üretim aşaması, C modülü-yaşam sonu, D modülü-potansiyel fayda-

lar) kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda en yüksek GWP değeri Tally programında biyojenik kar-

bonun ve D döneminin dahil edilmediği varsayılan KLH firmasının ürettiği CLT malzemede çıkmıştır 

(Şekil 9) (TallWood, 2020). 

 

Şekil 9. CLT malzemenin iki farklı hesaplama aracıyla farklı LCA modülleri ile GWP değer-

leri (TallWood, 2020) 

En düşük GWP değeri ise Athena programında D döneminin dahil edilmeden yapıldığı CLT duvar pa-

nelinin hesaplanması ile ortaya çıkmıştır. Bu iki hesaplama arasındaki değer farkı ortalama beş kat ola-

rak gözlenmiştir. Biyojenik karbonun dahil edildiği Tally programı sonuçlarında CLT malzemenin katı 

atık olarak kalıcı şekilde karbon depoladığı varsayıldığı hesaplamalarda GWP negatif bir değer olarak 

ortaya çıkmaktadır. Tally programında biyojenik karbonun ve D döneminin dahil edildiği hesaplama-

larda hem genel CLT malzemesi hem de KLH firması üretimi CLT malzemenin kullanımı GWP’yi 

düşürmektedir. Öte yandan biyojenik karbonun hariç tutulması ve D döneminin dahil edilmesi duru-

munda Tally GWP değerini yükseltmiştir; aynı durum Athena IE programında uygulandığında da GWP 

değerinin negatif değerden pozitif değere yükseldiği gözlenmiştir. Birincil enerji talebi (PED) değerleri 

biyojenik karbonun dahil edilip edilmeme durumundan bağımsız olarak, yaşam döngüsü hesaplama 

araçlarının sistematik kurallarına bağlı olarak değişmektedir. Tally programında D döneminin değerlen-

dirmeye dahil edilmesi birincil enerji kaynaklarını yükseltirken Athena programında önemli bir değiş-

ken olarak etki etmediği gözlenmiştir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. CLT malzemenin iki farklı hesaplama aracıyla farklı LCA modülleri ile birincil 

enerji talep değerleri (TallWood, 2020) 
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SONUÇ 

Muhtemel bir iklim felaketinin önlenebilmesi için, mümkün olan en kısa sürede mevcut insan kaynaklı 

sera gazı emisyonlarının olabilecek en yüksek düzeyde azaltılması zorunludur. Küresel olarak şehirleş-

menin artması ile devamlı artan yapı malzemesi tüketimi; alternatif çözümler üretilmedikçe, mevcut 

olan sera gazı emisyonun daha da artacağına işaret etmektedir. Günümüzde küresel ölçekte yapı üreti-

minde en çok talep gören çelik ve betonarme malzemeler, aynı zamanda en fazla enerji tüketimine, 

dolayısıyla yoğun karbon salınım değerlerine sahip malzemelerdir. Uluslararası yönetimler tarafından 

gerçekleştirilen koordineli politikalar sayesinde, küresel enerji kullanımının 2050 yılına kadar dünyanın 

karbon salınımsız hale gelmesinin sağlanacağına dair iyimser varsayımlar dikkate alındığında bile; çelik 

ve beton malzemelerin içerdiği kimyasal reaksiyonların doğrudan bir sonucu olarak CO2 yaydığı için 

karbondan arındırılması oldukça zor gözükmektedir. Bu sebeple, asıl çözümün, yapı üretiminde yoğun 

olarak kullanılan malzemelerde radikal değişikliğe gidilmesi olmalıdır. Bunlardan biri de kuşkusuz, 

bünyesinde karbon tutabilen CLT ve diğer masif kereste yapı ürünleridir. Bu malzemeler, düşük gömülü 

karbon seviyelerine sahip olmaları ile, yapıların gömülü enerjilerinin azaltılmasına yardımcı olabilmek-

tedir. Bu çalışma kapsamında iki farklı LCA hesaplama aracının değerlendirme sonuçları CLT panel 

malzeme üzerinden incelenmiştir. Biyolojik esaslı yapı malzemelerinin küresel ısınma potansiyeli 

(GWP) ve birincil enerji taleplerinin (PED) az olduğu bilinmesine rağmen, farklı hesaplama araçları ile 

farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Tally içerisinde biyojenik karbonun dahil edilip edilmemesi bile sonuç-

ları oldukça fazla etkileyen bir faktör olmuştur. Tek bir ürün temelli gerçekleştirilen bu inceleme meto-

dolojisi üzerinden, yapının bütününe doğru kapsamı genişletildikçe belirsizliklerin arttığı, sonuçların 

daha da farklılaştığı durumların ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Ayrıca elde edilen farklı sonuçların, 

yapıların ekolojik ve sürdürülebilir olabilmesi için gerçekleştirilen ön tasarım çalışmalarına da negatif 

etkide bulunabileceği kanısına varılmıştır. Özellikle ülkemiz koşullarına göre özelleşmiş bir LCA he-

saplama aracının bulunmayışı, tüm bu değişken sonuçlara olumsuz etki yapacaktır. Bütün bu eksiklik-

lere rağmen; sürdürülebilir, ekolojik, karbon salınımı düşük yapı üretimi ülkemiz yapı sektörü için ol-

dukça önemlidir. Son yıllarda ülkemizde geliştirilen “Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans 

Veri Tabanı (TurComDat)” oldukça önemli bir çalışmadır. Bu veri tabanı, yaklaşık 200 farklı yapı mal-

zemesinin 24 farklı çevresel performans değerini bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemiz için LCA he-

saplama aracı çalışmaları ise halen devam etmektedir. Sera gazı salınımına insan kaynaklı etkilerin azalt-

masında yapı sektörünün oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu potansi-

yelin bilinmesi ve hesaplanabilindiği ölçüde, küresel ölçekteki sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek 

için ülkemiz özelinde hem yapı malzemesi veri tabanı hem de hesaplama-tahmin aracı çeşitliliği, üni-

versite ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek projeler ile arttırılarak yapı üretiminde karbon nötr 

öncelikli bir yapı üretim kültürü değişikliğine gidilmesi zorunluluk arz etmektedir. 
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IE3 - IE4 YÜKSEK VERİMLİ ASENKRON MOTOR TASARIMI VE KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

Yılmaz Yiğit AYBENİZ 1, Kamuran Nur BEKİROĞLU2, 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektrik 

Makinaları ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Programı İstanbul / Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik 

Makinaları Anabilim Dalı İstanbul / Türkiye 

Öz: Asenkron motorlar maliyetlerinin ve bakım gereksinimlerinin az olması, geniş güç aralığında bir ve 

üç fazlı olarak üretilebilmeleri, sürücüsüz olarak kullanılabilmelerinden ötürü en çok kullanılan elektrik 

motoru türüdür. Sanayideki elektik tüketiminin %85’ini, ülkemizin toplam elektrik tüketiminin %35’ini 

asenkron motorlar oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği asenkron motorlarda oldukça önemli 

bir noktaya gelmiştir. Bu doğrultuda verim sınıfları tanımlanmıştır. Hali hazırda yürürlükte bulunan 

regülasyonlar ve her geçen gün verimi arttırmaya dolayısı ile elektrik tüketimini azaltmaya yönelik ça-

lışmalar ve regülasyonlar yapılmakta olup ülkemizde de 1 Temmuz 2021 yılı itibari ile 0,75 kW ve üzeri 

motorların minimum IE3 verim sınıfında yer alma zorunluluğu motor üreticilerinin Ar-Ge çalışmalarına 

hız kazandırmasını sağlamıştır. Bu çalışmada ise IE3 ve IE4 verim sınıfında 5,5 kW, 4 kutuplu asenkron 

motorların tasarlanması hedeflenmiştir. Öncelikle IE3 verim sınıfına sahip 5,5 kW gücünde motor ta-

sarlanarak Motorcad üzerinden analizleri yapılmıştır ardından referans olarak tasarlanan IE3 verim sı-

nıfına sahip asenkron motora verim arttırma metotları uygulanarak motorun IE4 verim sınıfına ulaşması 

hedeflenmiştir. Verim arttırılırken öncelikle 5,5 kW gücündeki IE3 verim sınıfına sahip asenkron mo-

torun stator ve rotor olukları genişletilmiştir bu sayede stator ve rotordaki iletkenliğin arttırılması ile 

stator ve rotor bakır kayıplarının azaltılması hedeflenmiştir. IE3 motorun paket boyu uzatılarak manye-

tik akı yoğunluğunun düşmesi ile demir ve bakır kayıplarının azalması hedeflenmiştir. Laminasyon sacı 

değiştirilerek demir kayıplarının azalması hedeflenmiştir. Bu sayede yaklaşık %3’lük verim artışı amaç-

lanmıştır. IE4 verim sınıfına sahip motorun performans verileri ve kayıpları IE3 motor ile karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron Motor Tasarımı, Asenkron Motor Kayıpları, Verimlilik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın çalışmalarına göre dünyada elektrik tüketiminin yaklaşık %40’ı elekt-

rik motorlarından kaynaklanmaktadır (Koca, Y.B. ve Ünsal, A., 2017). Başlıca uygulama alanları olan 

fan, pompa, kompresör uygulamalarının yanı sıra asansör, vinç vb. uygulamalar asenkron motorların en 

çok kullanıldığı alanlardır ve elektrik tüketiminin %65’ini asenkron motorlar oluşturmaktadır 

(Koca,Y.B., ve Ünsal, A.,2017). Türkiye’de elektrik motorlarında kullanılan elektrik enerjisinin %90’ı 

asenkron motorlar tarafından tüketilmektedir (Omega Motor, 2019). Bu nedenle Dünyanın titizlikle üze-

rinde durduğu konulardan biri enerjiyi daha verimli hale getirmektir. 2008 yılında ise IEC tarafından 

IEC 60034-30:2008 standardı ile birlikte enerji verimliliği üzerine yasal düzenleme 0,75 kW-375 kW 

güç aralığındaki motorlar için genişlemiş olup verim sınıflarına ilişkin yeni tanımlamalar yapılmıştır 

(Acar, 2017). Enerji verimliliği adına yürürlüğe giren yeni düzenlemeler motor üreticilerini IE3 ve IE4 

verim sınıfına sahip motorların tasarımları hususunda Ar-Ge çalışmalarına itmiştir. Bu kapsamda çalış-

mada öncelikle 5,5 kW IE3 verim sınıfına sahip asenkron motorun tasarlanması amaçlanmış olup ardın-

dan verim arttırma metotları kullanılarak IE3 verim sınıfına sahip motorun IE4 verim sınıfına ulaşması 
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amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan motorlara ait tasarım parametreleri, kayıplar ve performans 

verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca motorların S1 (Sürekli Çalışma) rejiminde yıllık ta-

sarruf miktarları hesaplanmıştır. 

AMAÇ 

Çalışmada öncelikle 5,5 kW gücünde 4 kutuplu IE3 verim sınıfına sahip asenkron motorun tasarlanması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle IE3 verim sınıfındaki asenkron motorun stator ve rotor boyut ve 

oluk hesapları, sarım hesapları, laminasyon sacı seçimi gerçekleştirilerek tasarlanan motor Motorcad 

programında simüle edilmiş olup, kayıplar ve performans verileri sunulmuştur. Ardından IE3 verim 

sınıfına sahip asenkron motorun verim arttırma metotları uygulanarak IE4 verim sınıfına ulaşması amaç-

lanmıştır. Bu doğrultuda IE3 verim sınıfına sahip asenkron motorun stator ve rotor iletkenlikleri arttırı-

larak stator ve rotor bakır kayıplarının azaltılması, laminasyon sacının ve paket boyunun değiştirilerek 

manyetik akı yoğunluğunun düşürülmesi ve bu sayede demir kayıplarının azaltılarak motorun IE4 verim 

sınıfına erişmesi amaçlanmıştır. Bu sayede yaklaşık %3’lük enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmış 

olup asenkron motor kullanıcılarına yüksek servis faktörü (Yüksek performans) sunma olanağı amaç-

lanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında ilk olarak referans olarak tasarlanan 5,5 kW gücündeki IE3 verim sınıfındaki 

asenkron motor simüle edilmiştir. Ardından asenkron motora verim arttırma metotları uygulanarak IE4 

verim sınıfına sahip motor tasarlanmıştır. Bunlar gerçekleştirilirken öncelikle IE3 motorda stator ve ro-

torda kullanılan M350 laminasyon sacı yerine kayıp katsayısı daha küçük M235 laminasyon sacı kulla-

nılarak demir kayıplarının azalması sağlanmıştır. Stator ve rotor oluk yapısı değiştirilmiş, doldurma fak-

törü arttırılmış ve bu sayede stator ve rotor bakır kayıpları azaltılmıştır. Ardından stator ve rotor paket 

boyu uzatılarak manyetik akı yoğunluğu azalmış, akabinde demir kayıplarının ve bakır kayıplarının 

azalması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Asenkron motorlardaki kayıplar stator ve rotordaki bakır kayıpları, demir kayıpları, mekanik kayıplar 

ve ek kayıplardır. Bu kayıplardan bakır kayıplarını azaltabilmek adına statordaki bakır kayıpları için 

statordaki olukların çapları genişletilerek iletkenlerin öz direnci azaltılıp bakır kayıpları azaltılabilir 

(Acar, 2017). Öte yandan motorun paket boyu uzatılarak akı yoğunluğu azaltılır ve bu sayede sargılar-

daki akım yoğunluğu da azaltılarak bakır kayıpları ve demir kayıpları azaltılmış olur. Rotordaki bakır 

kayıplarını azaltabilmek için ise bazı motor üreticilerinin patentli olarak kullandığı DCR metodu olarak 

bilinen rotorda iletkenliği alüminyuma göre daha fazla olan bakır kullanılması yoluna gidilebilir (Tekin, 

C., 2008). Demir kayıplarını oluşturan girdap ve histerezis kayıplarını azaltabilmek için ise stator ve 

rotorda kullanılan sac kalınlıkları inceltilebilir ya da sacın kalitesi arttırılarak manyetik kayıpları daha 

az olan bir sac kullanılabilir (Brunner, C.U., 2011). Rotor ve statordaki olukların şekilleri değiştirilerek 

bakır ve demir kayıpları azaltılabilir ayrıca birçok motor üreticisinin tercih ettiği gibi motordaki hava 

kanallarının ve soğutma pervanesinin tasarımını değiştirerek motorda daha iyi soğutması sağlanarak 

kayıplar azaltılabilir. Çalışmada referans motor olarak tasarlanan IE3 verim sınıfına sahip 5,5 kW çıkış 

gücündeki 4 kutuplu 132 gövde asenkron motora IE4 tasarım gerçekleştirilirken stator iç ve dış çapı 

sabit tutulmuş olup stator diş genişliği azaltılmış ayrıca stator oluk derinliği arttırılmıştır. Bunun yanında 
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oluk genişlediğinden ötürü telin kesiti arttırılmıştır. Bu sayede statordaki bakır kayıplarının azalması 

sağlanmıştır. Öte yandan motorun paket boyu uzatılmıştır. Artan paket boyu ile manyetik akı yoğunluğu 

azalmış ve bu sayede demir kayıpları ve stator bakır kayıpları azaltılmıştır. Demir kayıplarının azaltıl-

ması için M350-50A laminasyon sacı yerine kayıp katsayıları daha düşük olan M235-35A laminasyon 

sacı tercih edilmiştir. Rotorun tasarımı gerçekleştirilirken ise rotor diş genişliği azaltılmış ve rotor oluk 

derinliği arttırılmıştır. Dolayısıyla oluğun kesit alanı büyüdüğünden direnci azalmış ve bu sayede rotor-

daki iletken kayıpları azaltılarak motorun IE4 verim sınıfına erişmesi sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Tasarlanan IE3 ve IE4 verim sınıfına sahip 5,5 kW 4 kutuplu asenkron motorların stator ölçüleri karşı-

laştırmalı olarak tablo 1’de rotor ölçüleri karşılaştırmalı olarak tablo 2’de stator ve rotor geometrileri 

sırası ile şekil 1ve şekil 2 de, motorların sarım bilgileri tablo3’de sarım şemaları sırası ile şekil 3 ve şekil 

4’de, manyetik akı yoğunlukları tablo 4’de, akı yoğunlukları dağılımı sırası ile(IE3-IE4) şekil 5 ve 6 da, 

motorların kayıpları tablo 5’de ve performans verileri ise tablo 6’da karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Analiz edildiğinde stator olukları genişlediğinden iletken çapı arttırılmış ve bu sayede iletkenlik arttırıl-

dığından statordaki bakır kayıpları 252,3W’dan 154,1W’a düşürülmüştür. Paket boyu uzatıldığından 

ötürü manyetik akı yoğunluğunun azalması ve M350-50A sac yerine kayıp katsayısı daha düşük M235-

35A sac kullanılması ile stator demir kayıpları 144,4W’dan 101W’a, rotor demir kayıpları 1,574W’dan 

0,869W’a düşürülmüştür. 

Tablo 1. IE3-IE4 motorların stator ölçüleri 

Motor Tipi IE3 IE4 

Stator oluk sayısı 36 36 

Stator dış çapı (mm) 210 210 

Stator iç çapı (mm) 130 130 

Stator paket boyu (mm) 135 185 

Diş genişliği (mm) 5,5 5 

Oluk derinliği (mm) 20 24 

Oluk açıklığı (mm) 2,85 2,85 

Stator Laminasyon sacı M350-50 A M 235-35 A 

Tablo 1’de sunulduğu üzere IE3 tasarımın stator iç ve dış çapları sabit tutulmuştur. Stator diş genişliği 

azaltılmış, oluk derinliği arttırılmış bu sayede statordaki bakır kayıpları düşürülmüştür. Demir kayıpla-

rını azaltabilmek adına motorun paket boyu uzatılarak akı yoğunluğunun azalması sağlanmış, laminas-

yon sacı kayıp katsayısı daha düşük sac ile değiştirilmiştir. 
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Tablo 2. IE3-IE4 motorların rotor ölçüleri 

Motor Tipi IE3 IE4 

Rotor oluk sayısı 26 26 

Rotor diş genişliği (mm) 8 6 

Rotor oluk derinliği (mm) 15 16 

Rotor paket boyu (mm) 135 185 

Hava aralığı (mm) 0,35 0,35 

Rotor iç çapı (mm) 48 48 

 

Tablo 2’de sunulduğu üzere rotor diş genişliği azaltılarak oluk derinliği arttırılmıştır bu sayede rotor 

iletken kayıpları azaltılmıştır. 

 

Şekil 1. IE3 motorun geometrisi Şekil 2. IE4 motorun geometrisi 

  

Tablo 3. IE3 ve IE4 motorların sarım bilgileri 

Motor Tipi  IE3 IE4 

Tel çapı (mm)  0,69 0,85 

İletken sayısı  168 148 

Tel sayısı  4 4 

Bobindeki sarım sayısı  42 37 

Toplam tel kesitinin oluk alanına oranı (doldurma 

faktörü) 

0,44 0,45 
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Şekil 3. IE3 Motorun sarım şeması Şekil 4. IE4 Motorun sarım şeması 

Tablo 3 incelendiğinde IE4 motorda stator iletken kayıplarını azaltabilmek adına stator oluk alanı arttı-

rıldığından tel çapı arttırılmıştır doluluk oranının artması sağlanmıştır. Motorun paket boyu arttırıldığın-

dan motorun sarım sayısı düşürülmüştür, hacim arttığından ötürü ise manyetik akı yoğunlukları azal-

mıştır. 

Tablo 4. IE3 ve IE4 verim sınıfındaki motorların manyetik akı yoğunlukları 

Motor Tipi IE3 IE4 

Hava aralığı akı yoğunluğu ortalaması (T) 0,57 0,48 

Hava aralığı akı yoğunluğu tepe değeri (T) 0,81 0,68 

Stator dişleri akı yoğunluğu tepe değeri (T) 1,70 1,58 

Stator boyunduruk bölgesi akı yoğunluğu tepe değeri 

(T) 

1,35 1,41 

Rotor dişleri akı yoğunluğu tepe değeri (T) 1,40 1,36 

Rotor boyunduruk bölgesi akı yoğunluğu tepe değeri 

(T) 

0,46 0,39 

 

 

Şekil 5. IE3 Motorun akı yoğunluğu dağılımı Şekil 6. IE4 Motorun akı yoğunluğu dağılımı 
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Manyetik akı yoğunlukları incelendiğinde paket boyunun uzaması neticesinde IE4 verim sınıfına sahip 

motorda akı yoğunluklarının düştüğü gözlemlenebilir. 

Tablo 5. IE3 ve IE4 verim sınıfındaki motorların kayıpları 

Motor Tipi IE3 IE4 

Stator bakır kayıpları (W) 252,30 154,10 

Rotor bakır kayıpları (W) 188,00 149,10 

Kaçak yük kaybı (W) 37,66 37,66 

Stator demir kayıpları (W) 144,40 101,00 

Rotor demir kayıpları (W) 1,57 0,87 

Sürtünme ve vantilasyon kayıpları (W) 25,00 25,00 

Toplam kayıp (W) 648,93 467,70 

Verim (%) 89,44 92,16 

Güç katsayısı 0,81 0,83 

Kayıplar analiz edildiğinde stator olukları büyütülerek doluluk oranı arttırıldığından stator bakır kayıp-

larının azaldığı, rotor olukları büyütüldüğünden ötürü iletkenliği artarak bakır kayıplarının azalmış ol-

duğu görülmektedir. Laminasyon sacı kayıp katsayısı daha düşük bir sac ile değiştirildiğinden (M350-

50A – M235-35A) ve paket boyu uzaması ile manyetik akı yoğunluğu azaldığından dolayı demir kayıp-

larının azalması neticesinde IE3 verim sınıfına sahip motorun IE4 verim sınıfına eriştiği görülmüştür. 
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Tablo 6: IE3 ve IE4 verim sınıfındaki motorların performans verileri 

Motor Tipi IE3 IE4 

Besleme gerilimi (V) 400 400 

Şebeke frekansı (Hz) 50 50 

Senkron hız (d/d) 1500 1500 

Nominal hız (d/d) 1451 1461 

Kayma 0,03 0,03 

Hat akımı (A) 10,82 10,40 

Yüksüz hat akımı (rms) (A) 6,23 5,48 

Yüksüz faz akımı(rms) (A) 3,60 3,16 

Kalkış hava aralığı momenti (Nm) 89,11 80,74 

Kalkış hat akımı (rms) (A) 75,89 78,57 

Devrilme hava aralığı momenti (Nm) 143,60 154,30 

Devrilme momenti (Nm) 142,60 153,30 

Yükte hava aralığı momenti (Nm) 36,45 36,20 

Mil momenti (Nm) 36,20 35,96 

Mekanik çıkış gücü (W) 5500,50 5500,30 

Görünür güç (VA) 7619,50 7295,00 

Kalkış akımı/Hat akım 7,01 7,55 

Devrilme akımı/Nominal akım 5,01 5,37 

Motorların performans verileri analiz edildiğinde IE4 motorun hat akımının IE3 motordan daha az ol-

duğu görülmektedir. Kalkış akımı ise motorun paket boyunun daha uzun olması dolayısı ile sarım sayı-

sının daha az olmasından ötürü IE4 motorda daha yüksektir. Devrilme momenti IE4 motorda artmıştır. 

SONUÇ 

Son yıllarda hızla yükselen nüfus artışı, gelişen teknoloji ve neticesinde doğan enerji talebi kaynakların 

hızla tüketilmesine sebebiyet vermiştir ve bu nedenle enerji tasarrufunun gerekliliği çok önemli noktaya 

gelmiştir. Bu amaçla uygulamaya konulan zorunlu regülasyonlar asenkron motorlarda yüksek verimli 

motorların kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Gelişmeler neticesinde bu çalışmada enerji tüketimini 

azaltabilmek ve sanayinin artan taleplerine karşılık verebilmek amacı ile yüksek verimli (IE3 ve IE4 

verim sınıfına sahip), servis faktörlü yani fazla yüklenebilen, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek rakımlarda 

güç düşümü olmadan kullanılabilen asenkron motorlar tasarlanmış olup karşılaştırmalı analizleri ger-
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çekleştirilmiştir. Regülasyonlar ile birlikte 1 Temmuz 2021 yılı itibari ile IE2 verim sınıfına sahip mo-

torların sürücü ile kullanımı dahil olmak üzere kullanımın yasaklanması ile IE3 verim sınıfına sahip 

motorların kullanımı zorunlu hale gelmiş olacaktır. Bu kapsamda çalışmada da referans olarak regülas-

yon kapsamında IE3 verim sınıfında 5,5 kW gücünde 4 kutuplu asenkron motor seçilmiştir. Çalışma 

kapsamında öncelikle referans motorun tasarımı yapılmış Motor-Cad üzerinde simülasyonları gerçek-

leştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde referans olarak tasarlanan IE3 verim sınıfındaki motorun 

stator ve rotor oluk yapısı genişletilerek iletken tel çapının arttırılması neticesinde iletkenlik arttırılarak 

bakır kayıpları azaltılmıştır. Laminasyon sacları kayıp katsayıları daha düşük saclarla değiştirilerek ve 

ayrıca motorun paket boyu uzatılarak akı yoğunluğunun azaltılması neticesinde demir kayıplarının azal-

ması sağlanmıştır. Ardından verim asenkron motor verim sınıflarında tebliğ edilen değer olan 

%92,16’ya ulaştığından ötürü IE4 verim sınıfına erişmiştir. Yüksek verime sahip IE3 ve IE4 verim sı-

nıfına sahip motorların kayıplarının düşük olması(soğuk çalışmaları) sebebi ile motorların daha uzun 

ömürlü olması ve endüstride IE3 verim sınıfına sahip motor yerine IE4 verim sınıfına sahip motor kul-

lanılarak yıllık 1320 kW tasarruf beklenmektedir. 
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NEFES ALABİLEN, BOYASIZ, DOĞAL RENGİNDE, ÇEVRECİ KUMAŞ 

Aslı ATAR1, Burak Berker KESKİN2, Aslı KASAPOĞLU3 

1-2-3Aslı Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli / Türkiye 

Öz: Gündelik hayatımızın temel ihtiyaçlarından biri olan tekstil ürünlerinin üretimi, insanoğlunun yer-

leşik hayata geçtiği ve koyun yetiştiriciliğine başladığı dönemlere dayanmaktadır. İnsanlar, dokumaları 

renklendirirken doğadaki bitki, hayvan ve minerallerden yararlanmışlardır. Doğal elyaflı ve doğal boyalı 

tekstil üretimi, 19. yüzyılın ortalarında sentetik elyafın ve sentetik boyaların üretilmeye başlanmasına 

kadar devam etmiştir. Günümüzde gelişen sanayi ile sentetik tekstil malzemeleri ve boyaları hızlı ve 

düşük maliyetli üretilmektedir. Doğal elyaf ve doğal boya kullanılmış tekstillerdeki renk uyumu daha 

dikkat çekicidir. Birçok renkte ortak doğal boyarmaddeler kullanıldığı için renkler arasında uyum vardır 

ve gözü yormaz. Endüstri ve tekstil üretiminde kullanılan malzeme ve atıklarının insan sağlığına ve 

çevreye zararlı olduğunu görmekteyiz. Uzmanlar özellikle dış giyimde doğal elyaflı giysileri önermek-

tedir. Tüm dünyada, tekstil, gıda, sağlık vb. birçok sektörde, canlılara ve çevreye daha az zarar veren 

maddeler tercih edilmektedir. Hammaddeden, mamul madde haline gelinceye kadar geçirdiği süreçte 

“doğal, ekolojik, organik” gibi kavramlara yer veren ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada or-

ganik elyaf üzerine ekolojik olarak boyasız boyama yöntemi ile elde edilen renklerin, haslık deneyleri 

yapılarak, tekstil sektöründe kullanılabilirliği görülmüştür. Bu çalışmada, herhangi bir boyarmadde kul-

lanmadan örülmüş kumaştaki elyafın doğal kendi rengine dönmesi için optimizasyon çalışmaları yapıl-

mış ve karakterize edilmiştir. Normal boyama ile bu proses karşılaştırıldığında %92 kimyasal, %65 su 

ve %69 enerji kullanımının azaldığı ve sürtünme test değerlerinin daha iyi, nefes alabilen dayanıklı bir 

kumaş elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nefes Alabilen, Boyasız, Çevre Dostu, Kumaş 

GİRİŞ 

Günümüzde artan çevre bilinci sayesinde sentetik boyaların sebep oldukları çevre kirlilikleri, insan sağ-

lığına zarar veren toksik etkileri ve atık problemleri nedeniyle sentetik boyaların kullanımına yönelik 

bir karşı duruş oluşmuştur. Sentetik boyalara karşı gelişen farkındalık bilinciyle beraber yenilenebilir, 

minimum çevre kirliliğine sebep olan ve genellikle insan sağlığına zararlı etkisi az olan elyafın kendi 

rengine boyamaya yönelik artan bir ilgi de gözlenmektedir. Dünya çapında büyük tekstil tedarikçileri 

de üretim süreçlerinde az kimyasal kullanım politikalarını devreye almışlardır. Örneğin H&M 2011 yı-

lında, firma 2020 yılına kadar üretim süreçlerinde bütün zararlı/toksik kimyasalların kullanımını bıra-

kacağına taahhüt vermiştir. Tekstil üretiminde en çok kimyasal boyama aşamalarında kullanılır. Buna 

bağlı olarak fabrika atıkları da bir hayli fazladır ve çevreye oldukça büyük zararlar verebilmektedir. 

Özellikle temiz su kaynakları büyük zararlar görmektedir. Son yıllarda insan sağlığı ve çevre kirliliği 

alanlarındaki bilinçlenme sayesinde bazı değişimler ortaya çıkarak insanlar bu konulara karşı daha du-

yarlı hale gelmişlerdir. Bu nedenle çevre dostu ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri olmayan ürünlere 

yönelik ilginin daha da artmakta olduğu gözlenmektedir. Hazır giyim sanayisinin doğa düşmanı olarak 

görülmeye başlanması ile günümüzde çeşitli önlemler alma yolunda çevre örgütlerinin girişimleri ol-

maktadır. Özellikle tekstil fabrikaları kumaş boyamada oldukça fazla temiz su kullandığı, çevreye kim-

yasal yüklü atıklar saldığı için küresel ısınmayı ve canlıların neslinin yok oluşunu tetiklemektedir. Artan 
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çevre sorunları mevcut yaşam tarzlarına, modaya, giyime ve tekstile de yansımaktadır. Tekstil ürünle-

rinde kullanılan kanserojen sentetik boyaların kullanımı tüketicileri ve dolayısı ile üreticileri doğal bo-

yama yapmaya ve doğal renginde boyasız boyamaya sevk etmektedir. Boyasız boyamanın çevreye du-

yarlı olması, temiz üretim yöntemlerinin tercih edilmesi ve boyama yöntemlerinin daha çevre dostu 

olması dikkat çeken unsurlardır. Küresel ısınma ve çevresel kirliliğin artması ile sürdürülebilir moda 

kavramı hayatımıza girmiştir. Aslında sürdürülebilir moda paradokslarla doludur. Çünkü moda, temelde 

sezonluk ve hızlı değişen eğilimlerle ilgilidir. Sürdürülebilirlik ise tanım olarak uzun sürmek anlamına 

gelmektedir. Sürdürülebilir moda ilgi çekici olmayı, moda ürünler kullanmayı, modanın hızlı olan ruti-

nine aykırı olmayı ve tüketim çılgınlığına katılmayı reddetmek anlamına gelmektedir. Ekolojik moda 

ise pamuk, keten, vb iplikleriyle üretilmiş kıyafetler ve doğal boyalarla boyanmış kumaşları kapsamak-

tadır [1]. Çalışmamızda kumaş üretiminde boyasız boyama ile elyafın kendi renginde bir kumaş üreti-

miyle insan sağlığını düşünen ve çevreci bir kumaş ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca bu kumaşı 

geliştirirken boyama aşamasındaki yıkama sayısı, kimyasal miktarı ve süre de azalmıştır. 

AMAÇ 

Dünya nüfusunun ve bununla beraber tüketimin hızla artmasıyla, teknolojideki gelişmeler ile birlikte 

çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır. İşletmeler ara-

sında hızla artan küresel rekabet hem dünyada hem de Türkiye’de işletmelerin yaşam sürelerini etkile-

miştir. İşletmelerde varlıkların devamlılığı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını verimlilik ve sürdürü-

lebilirlik üzerine yoğunlaştırmıştır. Firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ekonomik ve çevresel fak-

törleri ayrılmaz bir parça olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda üretim süreçlerinin verimliliğini ve 

sürdürülebilirliğini geliştirmek için çalışmalar yapmaktayız. Tekstil üretim endüstrisinde en çok kimya-

sal kullanılan, su harcanan ve zaman harcanan proseslerden biri boyama prosesidir. Projemizde kumaş 

üretimimizin boyama aşamasını ortadan kaldırdık. Bu sayede boyama işleminde 7 kez yıkama yapılır-

ken, boyasız kumaşta 2 kez yıkama yaparak, kumaşın yıkanması için harcanan su miktarı %65 olarak 

azalmıştır. Boyama işleminde kullanılan kimyasallarda boyasız kumaş üretiminde kullanılmadığından 

kimyasal kullanımı %92 azalmıştır. Ayrıca boyama işlemi de yapılmadığından boyasız kumaş üreti-

minde zaman ve elektrikten %57 olarak kazanç sağlanmıştır. Ayrıca boyalı kumaş üretiminde makineyi 

ısıtmak için harcanan enerji boyasız kumaş üretiminde azalarak %69 ısıtmak için harcanan enerjide de 

tasarruf sağlanmıştır. Buna bağlı olarak proses adımlarında ki yapılan optimizasyonlar ile birlikte önemli 

ölçüde iş gücü tasarrufu sağlanmıştır. Dünya’da büyük firmalarda artık siparişlerini verirken sürdürüle-

bilirlik ve verimlilik alanında daha az su ve kimyasal kullanılan prosesleri tercih etme yönünde ilerle-

mektedir. Firma olarak müşterilerimizi de bu tür proseslerden geçen ürünlere yönlendirme yapmaktayız. 

Projemizde daha az kimyasal ve yıkama işlemi yapıldığı için ortaya çıkan mamül ürünün test değerleri 

daha iyi çıkmıştır. Bu projemiz ile sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı ve bunu rekabet avantajına 

dönüştürmeyi başararak; geleceğin lider firmaları arasına girmeyi amaçladık.  

KAPSAM 

Sürdürülebilirlik kavramı ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. 

Özünde gelecek nesillere her açıdan yaşanılabilir bir dünya bırakmak vardır. Her açıdan kastettiğimiz 

ise; kendini yenileyebilen temiz bir doğal çevre, eşitliğe ve refaha dayalı sosyal koşullar ve toplum ile 

çevreyi gözeten bir ekonomik sistemdir. Sürdürülebilirlikte toplum, doğa ve ekonomi iç içe geçmiş ay-

rılmaz bir parçadır. Her biri birbiriyle ilişkilidir, dolayısıyla her birinin sürdürülebilirliği de birbirine 
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bağlıdır. Yani eğer doğal kaynakları yenilenemeyecekleri bir hızda tüketirsek, sürdürülebilir bir ekono-

miden söz edemeyiz, çünkü ekonomik sistemi devam ettirecek doğal kaynaklarımız tükenecektir [2].  

Günümüzün tüketime dayalı ekonomileri, beraberinde tüketim toplumları yaratmıştır. Bu yapı devam 

ettikçe ve refah düzeyleri arttıkça toplumlar artan oranda ürün talep edeceklerdir. Her üretim sürecinin 

çevresel bir etkisi vardır. Bu durum elbette üretimle ilgili çevresel sorunlara da yol açacaktır. Çevreye 

duyarlı üretim, kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Bu projenin hedeflerini belirlerken en önemli kıstasımız sürdürülebilir bir ürün elde etmek ve elde etti-

ğimiz ürünün çevre dostu olmasını sağlamaktı. Bu iki ayrılmaz temel ilke ile üreteceğimiz üründe he-

defimiz; 

- Su tüketimini azaltmak. 

- Kimyasal kullanımını azaltmak. 

- Enerji tasarrufu sağlamak. 

- Ürünü geliştirmede kullanılan zamanı azaltarak, işçilik maliyetini düşürmek. 

- Elde edilen ürünün test sonuçlarının daha iyi çıkmasını sağlamak. 

- Sürdürülebilir ve çevreci ürün elde etmek. 

YÖNTEM 

Kumaşın örme makinesinden çıktıktan sonra kumaş üzerindeki yabancı maddelerin uzaklaştırılması 

amacıyla yapılan yakma, hidrofilleştirme, kasar ve ağartma işlemlerine ön terbiye denir. Ön terbiye iş-

leminin amacı; ham kumaşı boyama veya baskı işlemine hazır duruma getirmektir.  

Ağartmanın amacı boyarmaddeleri bozuşturup parçalayarak liflerin temiz, beyaz bir görünüm kazanma-

sını sağlamaktır. Ağartma sırasında ayrıca hidrofilleştirme işlemi sırasında şişmiş; fakat dökülmemiş 

olan çöpellerin uzaklaştırılması da sağlanmaktadır. Kasar, doğal ham pamuğun boyanabilmesi için ter-

biye veya kasar adı verilen bir temizleme ve ağartma işleminden geçirilir. Terbiye pamuğun, elyaf, ku-

maş veya iplik olarak işlenmesinden sonra boyama için temizlenmesidir [3]. 

Normal boyama prosesi ön işlem, boyama ve ard işlemlerden oluşmaktadır. Ön işlem aşamasında ham 

kumaşı boya veya baskıya hazır hale getirmek için beş farklı kimyasal kullanılmaktadır. Boyaya hazır 

olan kumaşa boyama aşamasında üç farklı kimyasal ve boyar madde verilmektedir. Boya aşamasından 

sonra kumaşı kurutma aşamasında hazırlamak için ard işlem gerçekleştirilir ve bu işlem sırasında da 

kumaşa dört farklı kimyasal verilir. 

Boyasız kumaş prosesinde bütün işlemler bir adımda gerçekleştirilir ve kumaşa toplam üç kimyasal 

verilerek gerçekleştirilir. Boyasız kumaş prosesinde hidrojen peroksit kullanılmadığı için ön işlem olan 

ağartma işlemine gerek duyulmamaktadır. Kumaş elyafın doğal rengine gelmesi istendiği için boyama 

işlemi de yapılmadığından boyama süresi kısalıyor. Buna bağlı olarak işçilikte azalıyor.  Dolayısı ile 

kasar süresi ve kullanılan kimyasallar azalmaktadır. Boyasız proseste, boyalı prosese nazaran risk daha 

azdır. Çünkü boyalı proseslerde renk tutturma çabaları, lekelenmeler ve kırık vs. hatalar olabilmektedir. 

Boyasız işlemlerde bu risk ve hatalar olmamaktadır. Boyasız işlemde daha az kimyasal ve boya kulla-

nıldığı için elde edilen kumaşın sürtünmeye karşı dayanımı daha iyi çıkmaktadır. Kumaşa yapılan alkali 
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ortam, asit ortam, sulu ortam haslık test sonuçları tablo1’de, yıkama haslığı, sürtme testi ve boncuklanma 

test sonuçları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Haslık test sonuçları 

Tablo 2. Yıkama haslığı, sürtme testi ve boncuklanma test sonuçları 

SONUÇ ve BULGULAR 

Tekstil kumaş üretimin proseslerinde su tüketimi, kimyasal madde tüketimi, atıksu üretimi, enerji kul-

lanımları ortalama olarak aşağıdaki gibidir. 

Su Tüketimi  

Tekstil endüstrisi, boyama ve terbiye işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımından ötürü sanayide en 

çok su tüketenler arasında yer almaktadır. Bir kilogram tekstil ürünü üretmek için kullanılan su miktarı 

95 ile 400 litre arasında değişebilmektedir. Türkiye tekstil endüstrisi üzerine yapılan bir çalışma, 1 ton 

tekstil kumaşı için 20 ile 230 m3 arasında su kullanıldığını göstermiştir.  

Kimyasal Madde Tüketimi  

Tür Haslık Test Sonuçları 

Alkali Ortam Asit Ortam Su 

Yün Akri-

lik 

PES Nay-

lon 

Pa-

muk 

Ase-

tat 

Yün Akri-

lik 

PES Nay-

lon 

Pa-

muk 

Ase-

tat 

Yün Akri-

lik 

PES Nay-

lon 

Pamuk Ase-

tat 

Boya-

sız  

Ku-

maş 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

Boyalı  

Ku-

maş 

4/5 4/5 4/5 4/5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 4 4 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 4/5 

Boyalı 

Proses 

Yıkama Haslığı (40°) Sürtme Testi Boncuklanma 

Yün Akrilik PES Nay-

lon 

Pamuk Asetat Yaş Kuru Devir Sayısı 14400 

4/5 4/5 4/5 4/5 4 4/5 4 4/5 4 

Boyasız 

Proses 

Yıkama Haslığı (40°) Sürtme Testi Boncuklanma 

Yün Akrilik PES Nay-

lon 

Pamuk Asetat Yaş Kuru Devir Sayısı 14400 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 
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Tekstil endüstrisi, yüksek kimyasal madde tüketimi ile de dikkat çekmektedir. Önişlem, boyama, ter-

biye, haşıllama ve diğer işlemlerden kaynaklanan yüksek kimyasal yük tekstil fabrikalarında uygulanan 

işlemlere göre değişkenlik göstermekte ve tekstilde kullanılan toplam kimyasal miktarı üretilen tekstil 

ürününün ağırlık bazında %10’u ile %100’ü arasında farklılık gösterebilmektedir.  

Atıksu Üretimi  

Tekstil işletmesinde oluşan atıksular, ıslak işlemlere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, haşıl sökme 

ve bitim işlemlerinde ortaya çıkan atıksular yüksek BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı), ağartmadan 

kaynaklanan atıksular AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler), boyama işlemlerinden kaynaklanan 

atıksular BOİ, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve ağır metal içerebilmektedir. Boya, baskı ve bitim 

işlemlerinde uçucu organik bileşik (VOC) değerleri yüksektir.  

Enerji Kullanımı  

Boyama ve bitim işlemlerinde, iplik üretiminde, dokuma ve konfeksiyonda enerji kullanımı yoğundur; 

tüm sanayi içerisindeki enerji kullanımının %19’unu oluşturmaktadır. Tekstil sektöründe çoğunlukla 

LPG ve yağyakıt kullanılmaktadır. Bu nedenle tekstil sanayi baca gazı emisyonunda CO, SO2, NOX, 

aldehitler ve tozlar bulunmaktadır.  

Koku  

Koku, tekstil sektörünün yarattığı önemli çevre sorunlarından biridir. Koku probleminin başlıca kaynağı 

kurutma, boyama, baskı işlemlerive atıksu arıtma tesisleridir. Klor ve kükürt gibi kimyasalların kulla-

nımı kokunun artmasına neden olmaktadır [4]. 

Çalışmamızın Boyalı ve Boyasız Proses Karşılaştırılması: 

Boyama Makinesi Kapasitesi: 150 kg 

Banyo Başına Su Oranı: 6 lt 

120 kg kumaş kullanmak için boya makinesinin performansını %80 hesapladık. 

Banyo başına 720 lt su kullandık ve bu yöntem kumaş ağırlığına göre çoklu su oranı hesaplanmıştır. 

Bu karşılaştırmada %100 pamuk elyaf ipliği kullanılmıştır. 
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Proses Türü Banyo 

Sayısı 

Kumaş Ağırlığı 

Başına Su Oranı 

(Kg/Lt) 

Toplam Kul-

lanılan Kim-

yasallar (Kg) 

Toplam 

Kullanılan 

Su (Lt) 

Proses 

Süresi 

Isıtmaya 

Harcanan 

Enerji (Kj) 

BOYALI 

PROSES 

7 27 13,72 3240 06:24:00 526680 

BOYASIZ 

PROSES 

2 9,5 1,1 1140 02:44:00 165528 

 

PROSES SONUÇ FARKLILIKLARI Kimyasal Su  Proses 

Süresi 

Enerji  

%92 %65 %57 %69 

Yapılan karşılaştırmalı tablodan da görüldüğü üzere bu projemizde kumaş üretimi yaparken %92 kim-

yasal tasarrufu, %65 su tasarrufu, %69 enerji tasarrufu yapılmış ve %57 proses süresinde kısalma ol-

muştur. Ayrıca proje sonucu üretilen kumaş çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir bir kumaş elde edil-

miştir. 

 

Resim 1. Boyasız prosesli üretilmiş kumaşlar 

Projemiz sonucu elde edilen kumaşımız sürdürülebilir ve daha az kimyasal, su, enerji kullanımı ile çevre 

dostu kumaş olması nedeniyle büyük tanınmış markaların ilgisini çekerek siparişe dönüştürmeyi planlı-

yoruz. Bu sayede çevreye zararı olmayan kumaşı bu şekilde duyurup yaygınlaştırılabiliriz.  
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NOT 

Bu alanda dünyaca tanınmış markalarında çevreci ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmaları vardır. 

Levi’s; Susuz Üretim Projesi ile Jean üretiminde 40 yılda 1 milyar ton daha az su kullandıklarını duyur-

muşlardır. Bugün ürettikleri jeanlerin %25’i bu yöntemle üretilmektedir. Adidas; Stella McKartney Adi-

das için ‘Susuz Tişört’ tasarlamıştır. Tişörtün üretiminde, boyama sürecinde su kullanılmamaktadır. 

H&M; 2011 yılında, firma 2020 yılına kadar üretim süreçlerinde bütün zararlı/toksik kimyasalların kul-

lanımını bırakacağına taahhüt vermiştir.  

KAYNAKÇA 

Esra Sunerli, Muazzez Çakır Aydın (2019). Effect of Natural Dyeing on Surfaces Formed with Different 

Textile Fibers, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 196-

203. 

V. Alpagut Yavuz (2010). Concept Of Sustaınabılıty And Sustaınable Productıon Strategıes For Busı-

ness Practıces, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 7(14), 63 – 86. 

Halit Fikret Tamtürk(2007). Effect Of The Sellected Pre-Treatment Processes On The Performance Of 

Cotton Woven Fabrıcs, Department Of Textıle Engıneerıng Instıtue Of Naturel And Aplied 

Scıence Unıversıty Of Cukurova 24-28. 

Göksel Demirer (ODTU), Emrah Alkaya (GTE Karbon), H&M, DSO, GEKA (2018). Tekstil Sektö-

ründe Temiz Üretim Rehberi Kaynak Kullanımında Verimlilik, Maliyetlerde Düşüş, Çevreyle 

Uyum, 13(72). 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

520 

 MEKANİK DİVİZÖR SİSTEMİNDE PERVANE TASARIMININ OPTİMİZASYONU  

Furkan KILAVUZ1,2, Binnur GÖREN KIRAL3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye 
2Vestel Beyaz Eşya A.Ş, Bulaşık Makinesi Fabrikası, Manisa / Türkiye 

3Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir / Türkiye 

Öz: Bulaşık makinalarında divizörlü ve divizörsüz olmak üzere iki farklı su dağıtım sistemi bulunmak-

tadır. Divizörsüz sistemde su alt ve üst fıskiyelere aynı anda gönderilerek yıkama sağlanır. Divizörsüz 

sistemde alt ve üst fıskiye birlikte çalışmaktadır. Divizörlü sistemde, divizör sayesinde alt ve üst fıski-

yeye ayrı ayrı su gönderilebilir. Alt ve üst fıskiyeye belli periyotlarda suyun gelmesi sağlanarak alt ve 

üst sepetlerde yıkama performansının iyileştirilmesi mekanik divizörle sağlanmaktadır. Divizör yıkama 

pompasından gelen yaklaşık 0.5 bar basıncına maruz kalmaktadır. Mekanik divizörde basınçlı su mer-

kezdeki dişli pervaneye çarpar. En fazla yüke maruz kalan parçası merkezdeki kanatlı pervane parçası-

dır. Bulaşık makinalarında kullanılan suyun yıkamayı sağlayan fıskiyelere gönderimini sağlayan meka-

nik divizör sistemlerinde suyun yönlendirilmesi sistemdeki pervane tasarımıyla sağlanmaktadır. Dişli 

elemanlardan oluşan sistem su dağıtımını sağlayan bir çeşit pompa olarak çalışmaktadır. Basınçlı su 

sayesinde farklı kanat sayısına sahip pervane dönmeye başlar. Pervaneye bağlı olarak çalışan diğer dişli 

elemanlar sırasıyla dönerek sistemin merkezindeki milin hareketini sağlamaktadır. Bu sayede milin dö-

nüşüne bağlı olarak bu mekanik divizör sistemi suyun alt ve üst fıskiyelere ayrı ayrı yönlendirmesine 

olanak sağlamaktadır. Böylece geleneksel divizörsüz bulaşık makinalarına göre mekanik divizörlü sis-

temde yıkama başına yaklaşık %25 su tasarrufu elde edilmektedir. Bu çalışma kapsamında mekanik 

divizörde bulunan pervane tasarımı incelenmiştir. Farklı pervane kanat tasarımları yapılarak pervane 

kanat sayısı değişiminin etkisi statik sonlu elemanlar analiz sonuçları ile değerlendirilmiştir. Bu çalış-

mada, üç kanatlı ve altı kanatlı pervaneli tasarımlar incelenmiştir. Statik sonlu elemanlar analizlerinden 

elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, aynı sınır koşullarında altı kanatlı pervanenin sürtünmeyi art-

tırabileceği ve sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebileceği belirlenmiştir. Aynı zamanda üç kanatlı 

pervanenin kullanılmasının uygunluğu deneysel olarak ömür testlerinden de gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik Divizör, Pompa, Pervane, Dişli Eleman 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Bulaşık makinası olarak el ile çalıştırılan ve önceki örneklerine göre daha sağlam olan ilk bulaşık ma-

kinesinin patenti  1886 yılında Josephine Cochrane'a verildi ve makine, 1893 yılında Chicago World's 

Fuarı'nda sergilendi. Cochrane zengin birisiydi ve bulaşıkları hiçbir zaman kendisi yıkamazdı. Söylen-

tilere göre Cochrane'ın bulaşık makinesini icat etmesinin ardındaki hikaye, hizmetçilerinin porselenleri 

temizlerken onlara zarar vermesidir. Şekil 1.’de yeni nesil bulaşık makinası görseli bulunmaktadır. 
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Şekil 1. Bulaşık makinası görseli 

Bulaşık makinalarında şebekeden gelen sert su ile makinanın yumuşatma sisteminde yumuşayan su ka-

rışarak makinanın alt tarafında bulunan havuzda birikmeye başlar. Su ısıtıcıda ısıtıldıktan sonra yıkama 

pompası yardımıyla makinaya basılmaktadır. Havuzda biriken su basınçlı olarak alt ve üst fıskiyeye 

giderek bulaşıkların yıkanması sağlanır. 

 

Şekil 2. Bulaşık makinası çalışma prensibi şeması 

Şekil 2, bulaşık makinası çalışma prensibini şematik olarak göstermektedir. Havuzda biriken su yıkama 

pompası yardımıyla çekilerek ısıtıcıdan geçirilir. Isıtıcıda ısıtılan sıcak su divizör denilen dağıtıcı sistem 

yardımıyla ya alt fıskiyeye ya da üst fıskiyeye gönderilir. Bulaşık makinalarında şebekeden gelen sert 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

522 

su ile makinanın yumuşatma sisteminde yumuşayan su karışarak makinanın alt tarafında bulunan ha-

vuzda birikmeye başlar. Su ısıtıcıda ısıtıldıktan sonra yıkama pompası yardımıyla makinaya basılmak-

tadır. Havuzda biriken su basınçlı olarak alt ve üst fıskiyeye giderek bulaşıkların yıkanması sağlanır. 

Havuzda biriken su yıkama pompası yardımıyla çekilerek ısıtıcıdan geçirilir. Isıtıcıda ısıtılan sıcak su 

divizör denilen dağıtıcı sistem yardımıyla ya alt fıskiyeye ya da üst fıskiyeye gönderilir. Elektrik bağ-

lantısı bulunan divizör ile su kullanıcının isteğine bağlı olarak alt fıskiye veya üst fıskiyeye gönderile-

bilmektedir. Ancak mekanik divizörlü sistemlerde su sırasıyla bir alt fıskiyeye bir üst fıskiyeye gönde-

rilmektedir. 

AMAÇ 

Divizörsüz geleneksel bulaşık makinelerine göre divizörlü sistemin yer aldığı bulaşık makinelerinde 

yaklaşık %25 su tasarrufu elde edilmektedir. Bu çalışmada elektrik motoru, buna bağlı bir kart ve switch 

olmadan tamamen mekanik dişli parçalardan oluşan bir tasarımla farklı kanat sayısına sahip pompa per-

vanelerinin statik analizleri yapılarak kanat sayısının tasarıma etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. İki 

tip pervane kanat tasarımı yapılarak pervane kanat sayısının sistemin dayanımı üzerine etkisi incelen-

mek üzere statik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  

KAPSAM 

Bulaşık makinesinde suyun fıskiyelere gönderilmesini sağlayan mekanik divizörde basınçlı su merkez-

deki dişli pervaneye çarparak çalıştığı için en fazla yüke maruz kalan parçası merkezdeki kanatlı pervane 

parçasıdır. Basınçlı su sayesinde farklı kanat sayısına sahip pervane başlar ve sistem bir pompa gibi 

çalışır. Bu çalışma kapsamında pompa pervaneleri incelenmiş olup herhangi bir pervaneli mekanik di-

vizör tasarımına rastlanılmamıştır. Bu kapsamda tasarlanan mekanik divizör pervanesinin farklı kanat-

larda tasarımı incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Yapılan araştırmalarda bulaşık makinalarında su dağıtım sistemi olarak kullanılan divizörler elektrik 

motoru, buna bağlı bir kart ve switch ile birlikte kullanılmaktadır. Divizörün elektrik motoru, kart ve 

switch olmadan mekanik olarak tasarlandığı bu çalışma kapsamında sistem tamamen mekanik olarak 

çalıştığı için bazı parçalarda burulmaya bağlı hasarlar oluşabilmektedir. Farklı tasarımlar yapılarak sis-

temin optimal çalışması sağlanmaya çalışılmıştır. Tasarım yapılırken dişli çark, dişliler ve pervaneden 

yararlanılarak diyaframın dönme hızının ayarlanması da hedeflenmiştir. Bu çalışmada, sistemin veri-

mini etkileyen en kritik bileşen pervane olduğundan iki farklı pervane tasarımı ve sonlu elemanlar ana-

lizleri karşılaştırılmıştır.  

Pervanenin üç boyutlu katı modelleri PTC Creo yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ardından modellemesi 

yapılan tasarımların ANSYS Workbench yazılımı kullanılarak çalışma koşullarındaki dönüş hızı olan 

600 dev/dak’da statik sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Pervane malzemesi olarak gürültüyü ab-

sorbe edebilen POM malzeme kullanılmıştır. Bu malzemeye ait mekanik özellikler; akma mukavemeti 

70 MPa, elastisite modülü 2600 MPa, Poisson oranı 0,3 olarak belirlenmiştir. Şekil 3.’de tasarımı ger-

çekleştirilen mekanik divizörün genel görünümü yer almaktadır. 
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Şekil 3. Mekanik divizör tasarımı 

BULGULAR 

Şekil 4’de üç kanatlı pervane elemanının sonlu elemanlar modeli görülmektedir. Bu pervaneye ait sonlu 

elemanlar modeli 120194 düğüm ve 76499 elemandan oluşmaktadır. Minimum eleman boyu 0,03 

mm’dir. Sonlu elemanlar modeli oluşturulan pervane mil bölgesinden sabitlenmiştir. Statik sonlu ele-

manlar analizleri pervanenin 600 dev/dak dönüş hızına maruz kalması durumu için gerçekleştirilmiştir.   

 

Şekil 4. Üç kanatlı pervanenin sonlu elemanlar modeli 
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Şekil 5. Üç kanatlı pervanede oluşan toplam yer değiştirme dağılımı 

Şekil 5, 6 ve 7 üç pervaneli modelin statik sonlu elemanlar analizleri sonucunda elde edilen yer değiş-

tirme, von Mises gerilmesi ve maksimum asal gerilme dağılımlarını göstermektedir. Şekil 5’den görül-

düğü gibi en büyük yer değiştirme 1,67 mm olup beklenildiği gibi pervanenin serbest ucunda meydana 

gelmiştir.  Pervanenin 600 dev/dak hız ile dönmesi durumunda Şekil 6 ve 7 ’de verilen von Mises ve 

maksimum asal gerilme dağılımından görüldüğü gibi en büyük gerilmeler pervanenin mil ile birleşme 

bölgesinde gerçekleşmektedir. En büyük eş değer von Mises gerilmesinin yaklaşık 1,79 MPa iken mak-

simum asal gerilmenin 1,2 MPa değerinde olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 6. Üç kanatlı pervanede oluşan von Mises gerilmesi dağılımı 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

525 

 

Şekil 7. Üç kanatlı pervanede oluşan maksimum asal gerilme dağılımı 

Şekil 8, 9 ve 10 ise altı kanatlı pervane durumunda statik sonlu elemanlar analizleri sonucunda elde 

edilen pervanedeki toplam yer değiştirme, von Mises gerilmesi ve maksimum asal gerilme dağılımlarını 

göstermektedir. Statik sonlu elemanlar analizleri üç pervaneli modelde olduğu için 600 dev/dak dönüş 

hızı için gerçekleştirilmiştir. Şekil 8’den görüldüğü gibi pervanedeki en büyük yer değiştirme değeri 

2.26 mm olup pervanenin uç bölgelerinde oluşmuştur. Şekil 9 ve 10’daki von Mises gerilmesi ve mak-

simum asal gerilme dağılımı incelendiğinde üç kanalı pervane modelinde olduğu gibi en büyük geril-

melerin kanat ile milin bağlantı bölgesinde oluştuğu görülmektedir. von Mises gerilmesinin en büyük 

değerinin 1,89 MPa, maksimum asal gerilme değerinin ise 1,43 MPa değerinde olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 8. Altı kanatlı pervanede oluşan toplam yer değiştirme dağılımı 
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Şekil 9. Altı kanatlı pervanede oluşan von Mises gerilmesi dağılımı 

 

 

 

Şekil 10. Altı kanatlı pervanede oluşan maksimum asal gerilme dağılımı 

 

Tablo 1. Üç kanatlı ve altı kanatlı tasarım analiz sonuçlarının karşılaştırılması 

 3 kanatlı tasarım 6 kanatlı tasarım 

Toplam yer değiştirme, deformansyon (mm) 1,67 2,26 

von Mises gerilmesi ( MPa) 1,79 1,89 

Maksimum asal gerilme (MPa) 1,2 1,43 
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Tablo 1.’de üç kanatlı ve altı kanatlı pervane tasarımlarına ait sonlu elemanlar analizlerden elde edilen 

sonuçların karşılaştırması yer almaktadır. Tablodan görüldüğü gibi altı kanatlı pervane kullanılması du-

rumunda gerilme ve yer değiştirme değerlerinde artış olmaktadır.  

SONUÇ 

Kullanılan POM malzemenin akma mukavemeti 70 MPa ve buna karşılık her iki tasarımda da elde edi-

len maksimum gerilmeler akma mukavemetinin çok altındadır. İki pervane tasarımı da kullanılan mal-

zeme için emniyet sınırları içinde çalışmaktadır. Maksimum asal gerilme değeri üç kanatlı pervane ta-

sarımında altı kanatlı pervane tasarımına göre yaklaşık %16 daha düşük çıkmıştır. Bununla birlikte üç 

kanatlı pervane tasarımında toplam yer değiştirme altı kanatlı tasarıma göre yaklaşık %25 daha düşük 

çıkmıştır. Analizlerin suyun akış etkisi altında gerçekleştirilmesi durumunda gerilmelerin artacağı de-

ğerlendirilebilir. Ancak bu koşullar altında pervane kanadında az da olsa meydana gelen yer değiştirme 

farklılığı akışı etkileyecektir.  Bu yüzden üç kanatlı pervane modelinin bu analizler sonucunda tasarım 

için daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
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A NUMERICAL INVESTIGATION ON CRASHWORTHINESS PERFORMANCE OF THIN-

WALLED TUBULAR SECTIONS 

İbrahim KOCABAŞ1, Haluk YILMAZ1 

1Eskişehir Technical University, Vocational School of Transportation, Eskişehir / Turkey 

Abstract: Thin-walled tubes are extensively used as energy absorption structures in the design of pas-

sive safety components in transportation industry. Improving crashworthiness performance and defor-

mation modes of thin-walled tubes are of primary significance for vehicle and passenger safety because 

thin-walled tubes are the most common and economical energy absorption structures. Therefore, this 

study examines the crashworthiness performance of different cross-sectional tubular sections to measure 

their efficiency for an optimum crash-box design. To perform this task, various sections, such as triangle, 

square, pentagon, hexagon and various types of circular configurations are investigated, numerically. 

Eight different thin-walled tubes with a nominal diameter of 80mm and length of 150mm are modelled. 

The thickness of the tubes is selected to be 1mm and Al6060-T6 alloy with a yield strength of 277.5MPa, 

tangent modulus of 700MPa and Young’s modulus of 68.1GPa is considered for the numerical study. 

An explicit solution scheme is adopted with a period of 0.005s in ANSYS Workbench. For the loading 

condition, a speed of 20m/s is applied in the axial direction through a rigid plate during a stroke length 

of 100mm to simulate a realistic crash scenario. In conclusion, the design combining the multi-cell con-

figurations (e.g. trefoil and quatrefoil) can significantly improve the crashworthiness performance of 

thin-walled tubes; therefore, these configurations can be implemented for efficient energy absorption in 

the automobile and rail-vehicle industries. It is noted that the triangle and square geometries cannot 

improve energy absorption capacity and desired deformation mode of the thin-walled tubes under axial-

compression conditions. 

Keywords: Energy Absorption, Axial-Compression, Thin-Walled Structure, Finite Element Analysis 

INTRODUCTION 

Thin-walled tubular structures are widely used as an energy absorption component in transportation 

vehicles such as frontal parts of an automobile chassis, aircraft fuselages and trains. The major reason 

is their lightweight features and high potentials to absorb considerable amount of energy during a crash 

loading to provide desired occupant protection. Tubular structures are generally responsible to dissipat-

ing kinetic energy by undergoing a controlled plastic deformation (Alkhatib, 2017), thus providing pas-

senger safety in case of a crash scenario. For this reason, this kind of passive safety systems have a 

significant role in reducing or completely preventing of fatal injuries. Therefore, they have been paid 

attention by many researchers and scientists to improve crashworthiness performance using different 

kind of geometry configurations and material selection.  

There are a lot of studies focusing on the various types of geometrical configurations and material fea-

tures. The common tubular cross-sections such as circular, polygonal and rectangular were investigated 

by some researchers (Fan, 2013; Tarlochan, 2013; Liu, 2015) to enhance crashworthiness performance 

and deformation mechanism during impact loading. Corrugated tapered tubes were studied by (Alkhatip, 

2017) to control collapse mechanism and to regulate initial peak forces. But the most important factor 

is optimization of cross-sectional profiles of thin-walled tubes to achieve high amount of energy absorp-

tion. For this reason, different corrugated crossection profiles are also proposed as an efficient way of 
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controlling deformation mechanism and folding performance without leading fracture of tube materials 

(Li, 2021). To the that extent, corrugation-reinforced multi-cell tubular structures can be given as an 

example to conform uniform plastic deformation under crash conditions. For an ideal passive safety 

element, the collapse mechanism should be controllable, and the force-displacement diagram should 

exhibit a plateau as much as possible. To further improve mechanical performance of the thin-walled 

structures, bio-inspired geometry configurations have been investigated as an effective tool. For exam-

ple, bio-inspired corrugated tubes with varying vertex configurations were proposed by (Ma, 2020) 

and bio-inspired multi-cell tubes with quadrilateral, hexagonal and octagonal sections were studied by 

(Zhang, 2018). Besides, origami inspired energy absorption structure designs are also implemented as 

an efficient method to avoid high initial peak loads and to obtain smooth force-displacement diagrams. 

In this regard, (Xiang, 2020) and (Ha, 2020) investigated different origami structures for better folding 

performance during plastic deformation. Material of the energy absorption tubes is another important 

factor which directly affects collapse mechanism. At the material side, for example, in the frontal part 

of a vehicle chassis, aluminum alloys are generally preferred due to their insensitive strain rate depend-

ent properties and moderate stiffness values for smooth deformation paths. This case was extensively 

investigated by (Jin, 2011) to measure control of load-displacement diagrams for aluminum alloy extru-

sions.  

SCOPE of the STUDY 

This study presents crashworthiness performance evaluations of thin-walled tubes with different geo-

metrical configurations as a candidate of passive safety element in the design of a frontal part of a trans-

portation vehicle’s chassis. To perform this task, triangle, square, pentagon, hexagon, circle, ellipse, 

trefoil and quatrefoil geometry configurations are tested in case of an axial impact for a possible crash 

scenario.  

CONTENT 

A numerical crashworthiness analysis of thin-walled tubes which are made of aluminum alloy are per-

formed considering above mentioned geometry profiles. Axial compression is adopted and crash per-

formance indicators such as initial peak force (IPF), energy absorption (EA), specific energy absorption 

(SEA), mean crushing force (MCF) and undulation load-carrying capacity (ULC) are presented for each 

configuration.  

MATERIAL and METHOD 

Geometry of thin-walled tubular sections 

Thin-walled tubes are constructed by eight different cross-sectional profiles considering the dimensions 

of an arbitrary crash-box design in an automobile chassis. For this reason, the thin-walled tubes are 

designed to displace volume of a cylinder having a diameter of 80mm and length of 150mm. Stroke 

length (the length of effective deformation) is chosen as 100mm. The geometry details of the geometry 

profiles are presented in Figure 1. Mass of each thin-walled tube configuration is also given in Figure 1 

because energy absorption capacity per unit mass is quite important parameter for crashworthiness per-

formance.  
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Figure 3. Schematic representation of the thin-walled tubes 

Details of numerical study 

Numerical simulations are performed using finite element package program ANSYS Workbench em-

ploying explicit solution scheme. Numerical models are meshed with Shell181 four-node quadrilateral 

shell element with large deformation capability because shell elements are more convenient for thin-

walled structures in terms of computational cost. Element edge size is selected to be 1mm. An axial 

compression with a stroke length of 100mm is considered. The specimen is placed between two rigid 

plates (top and bottom plates), as shown in Figure 2 then a speed of 20m/s is applied to top plate in the 

axial direction. Automatic contact algorithm is adopted with a typical friction coefficient of 0.3.  

 

Figure 2. Representation of boundary conditions 

In the numerical model, AL6061-T6 alloy as a thin-walled tube material is selected. Bilinear material 

model is used in the numerical study with a Young’s modulus of 68.1GPa, tangent modulus of 700MPa, 

yield strength of 277.5MPa and Poisson’s ratio of 0.33.  

RESULTS and DISCUSSION 

The crashworthiness performance of eight different thin-walled tubular sections are examined, numeri-

cally. As a result of numerical analysis, load-displacement diagram of each configuration is presented 

in Figure 3 for the evaluation of variations in the force response during the axial deformation. It is seen 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

531 

that the initial peak force (IPF) for each configuration is nearly 80kN excepting quatrefoil profile. Hor-

izontal lines in the diagrams represent mean crushing force (MCF) which quite lower than the IPF’s for 

all the configurations. It is also seen that the deviations of instantaneous crushing force from MCF are 

observed in the diagrams. However, pentagon and quatrefoil profiles give more smooth force behavior 

while large deviations are observed in the hexagon profile. 

 

Figure 3. Load versus displacement diagrams 

The deformation performance and folding mechanism are both important factors in shaping load-dis-

placement characteristics of thin-walled energy absorbers. For this reason, uniform folding of the tubes 

during deformation process is generally desired without leading a fracture at the edges of the folded 

sections. Deformation modes of the tube configurations are presented in Figure 4 to analyze deformation 

patterns during the stroke length of 100mm. It is notable that the circle and quatrefoil configurations 

emerge relatively good results as a candidate of crash absorber structure because considerably uniform 

folding performances are achieved.  

The crashworthiness indicators are also used to make a detailed evaluation of the thin-walled tubular 

sections. These indicators are energy absorption (EA), specific energy absorption (SEA), mean crashing 

force (MCF), initial peak force (IPF) and undulation of load-carrying capacity (ULC). These parameters 

can be defined by the following equations: 

𝐸𝐴 = ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0
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Figure 4. Deformation modes during a progressive axial-compression stroke of L=100mm 

where m is the mass, L is the stroke length and F(x) is the instantaneous crashing force. 
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Table 1. Crashworthiness parameters 
 

ULC [-] IPF [kN] SEA 

[kJ/kg] 

EA [kJ] MCF [kN] 

Triangle 0.41 78.57 13.54 1.14 10.76 

Square 0.34 76.58 16.70 1.53 14.89 

Pentagon 0.24 77.96 17.32 1.66 15.95 

Hexagon 0.30 87.00 20.16 1.96 19.40 

Circle 0.23 87.31 18.86 1.92 19.04 

Ellipse 0.23 75.30 20.05 1.80 17.41 

Trefoil 0.29 79.30 19.81 1.93 19.10 

Quatrefoil 0.15 100.30 29.17 3.69 36.52 

The crashworthiness performance parameters are illustrated in Table 1 for each geometry profile. Ac-

cording to results, the best performance is obtained from quatrefoil profile with a SEA value of 

29.17kJ/kg and ULC value of 0.15. It means that quatrefoil tube exhibit high amount of energy absorp-

tion with a lower fluctuation in crashing force trend. Alternatively, circle and ellipse profiles exhibit 

relatively good SEA and ULC values. For better visualization and comparison of the crashworthiness 

indicators, a scaled radar map is constructed, as shown in Figure 5. Each parameter is represented by an 

axis in the radar map and 1/ULC conversion is considered to specify optimum configurations. This is 

because that lower ULC values correspond more smooth force response. Therefore, it can be clearly 

reported that the best performance is achieved for the quatrefoil configuration based on the values of 

indicators in the radar map. Among the other configurations, circle, ellipse, trefoil and hexagon can be 

given as an alternative crash absorption structure.  
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Figure 5. Scaled radar map of the crashworthiness indicators 

CONCLUDING REMARKS 

In this paper, crashworthiness performance and deformation mode of different cross-sectional tubular 

sections are investigated, numerically. The results that can be drawn from the current study can be con-

cisely summarized as the followings: 

 The best deformation mode and folding performance are obtained in the quatrefoil profile whereas 

the worst is the triangle profile. 

 It is notable that the initial peak forces (IPF) are higher as a reference to mean crushing forces 

(MCF) for all the configurations. This issue can be resolved by means of introducing a triggering 

mechanism. 

 The thin-walled tubular sections having vertices give relatively lower crashworthiness performance and they 

may not be proposed as a crash absorption element in the exterior design of a crash-box system. 
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TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ ŞASİSİNE AİT KAMBUR TRAVERSİN MEKANİK 

TASARIM İYİLEŞTİRİLMESİ VE SONLU ELAMANLAR ANALİZİ  

İbrahim SARI1, Yusuf ARMAN2 

1Dokuz Eylül üniversitesi, Mühendsilik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir / Türkiye 

Öz:  Bu çalışmada off-road sürüş koşullarında kullanılacak bir taktik tekerlekli araç şasisinin önemli 

bir yapısal elemanı olan şanzıman üzeri kambur traversin tasarımı optimize edilerek oluşan bu yeni 

geometrinin dayanıma ve şasi katılığına etkileri incelenecektir. Çalışmada öncelikle 8x8 bir taktik te-

kerlekli araca şasi komplesi tasarlanmıştır. İlk durum çalışması olarak tasarlanan şasinin kambur traversi 

8 mm kalınlığındaki S420 çelik malzeme ile basit geometrili şekilde modellenmiştir. Mevcut ilk durum-

daki şasinin arka fil kulağı dönme ekseni sabit tutulup ön dingil pedlerinden  5000 Nm’lik bir burulma 

momenti uygulanarak ANSYS programında sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Bu analiz ile tüm şasi-

nin burulma katılığı değerini çıkarmamıza yarayacak maksimum yer değiştirmesi tespit edilmiştir. Ay-

rıca bu yükleme durumu altında traversin Von Mises gerilim dağılımı çıkarılmıştır. İlk durumda ikinci 

bir çalışma olarak belirlenen bir frekans değerine kadar oluşan doğal frekans modları çıkarılmıştır. Çı-

karılan doğal frekans modları NATO askeri standardı MIL STD-810 G tarafından belirlenen rastgele 

titreşim profilleri ile çakıştırılmıştır. İlgili modlarda oluşan maksimum Von Mises gerilme değerleri 

bulunmuştur. İkinci durum için 5 mm kalınlığındaki S420 çelik malzeme gerekli güçlendirmeleri yapıl-

mış iyileştirilmiş bir travers tasarlanmıştır. İlk durum için uygulanan 5000 Nm’lik burulma momenti ile 

yapılan statik analiz ve rastgele titreşim analizi tekrarlanmıştır. Traverse yapılan optimizasyon çalışma-

larının araç şasisi burulma katılığı miktarına olan etkisi, burulma momenti altındaki dayanım iyileştir-

mesi, rastgele titreşim modlarında oluşan dayanım iyileştirmesi ve travers kütle kazancı değerlendiril-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Burulma Katılığı, Şasi, Travers, Optimizasyon, Taktik Tekerlekli Araç, Sonlu Ele-

manlar Analizi, Rastgele Titreşim 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Şasi; motor, direksiyon, askı sistemi ve amortisör gibi temel sistemlerin bağlandığı, aksın destek nokta-

ları üzerinde faydalı yükün taşınması ve dağılımını sağlayan mekanik yapıdır. 

Frenleme ve tahrik esnasında oluşan boyuna kuvvetlerin ve yön verme ve virajda ortaya çıkan yanal 

kuvvetlerin karşılanması ve iletilmesini sağlar. Şasiler araç için stabil bir iskelet görevi görür. 
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Şekil 1. Akslar, yakıt sistemi, direksiyon sistemi gibi temel sistemleri taşıyan bir şasi 

Şasilerde yanlardan destek olan boyuna taşıyıcı profillere şasi kolları, şasi kollarını enine birbirine bağ-

layan destek elemanlarına travers adı verilir. 

Kamyonlarda iki boyuna taşıyıcı (şasi kolu) pek çok enine taşıyıcı (travers) ile bağlanarak burulma ka-

tılığı, eğilme mukavemeti ve taşıma kapasitesi yüksek merdiven formundaki şasiler elde edilir. 

Şasiler genelde 355-700 N/mm2 mukavemete sahip çelik sacların soğuk veya sıcak preslenmesi ile elde 

edilir. 

 

 

Şekil 2. Şasi kolu 
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Şekil 3. Şasi traversi 

AMAÇ  

Şasi kolları ve şasi traverslerinin mekanik dayanımını arttırmak amacı ile kolların ve traverslerin topo-

lojik optimizasyonunu içeren bir çok çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Karaoğlu (1999), belirlenen ortak makas braketlerinin bağlandığı eşit yükler uygulanan 8mm ve 13mm 

profil kalınlıklarındaki şasi kollarındaki gerilim farklılıklarını incelemiştir. 

Poyraz (2004), basit bir 8 ton taşıma kapasiteli kamyon şasisi tasarlayıp yan kollar ve ara traversler 

üzerinde topoloji optimizayonu uygulamış ve tüm şasinin yol ve yükleme koşulları altında daha az sa-

yıda travers ve travers profili içerisindeki ara boşaltmalarla da dayanımı sağlayabileceğini ortaya koy-

muştur. 

Bölükbaş (2012), bir otobüste kullanılan arka çeki taşıyıcısının topolojik analizini yapıp sonrasında ise 

üretilebilir bir yeni tasarım ile analizi tekrarlamış ve kazanımlarını paylaşmıştır. 

Höke (2016), hafif ticari bir araçta kullanılan motor traversinin yapısal ve topolojik optimizasyonunu, 

optimizasyon yöntemlerini de kapsamlı bir şekilde kıyaslayarak bize sunmaya çalışmış ve başlangıç 

tasarımı ile optimize edilmiş tasarım arasındaki dayanım ve ağırlık kazanımlarını değerlendirmiştir. 

Bu araştırmada off-road sürüş koşullarında kullanılacak bir taktik tekerlekli aracın önemli bir şasi destek 

elemanı olan şanzıman üzerindeki kambur traversin tasarımı optimize edilerek mekanik özelliklerinin 

iyileştirilmesi, ağırlığının azaltılması amaçlanmaktadır. 

 (Karaoğlu, 1999),  (Poyraz, 2004),  (Bölükbaş, 2012),  (Höke, 2016). 

KAPSAM 

Bu araştırmada öncelikle iki ayrı kambur travers geometrisi sahip diğer tüm yapıları aynı olan iki ayrı 

şasi komplesi tasarlanmıştır. Tasarlanan şasilerin kabul edilen 5000 Nm burulma yükü altında en yüksek 

şekil değiştirme değeri bulunarak şasi burulma katılığı hesaplanmıştır.  

İki ayrı geometriye sahip olan kambur traverslerin NATO MIL STD-810 G tarafından belirlenen rast-

gele titreşim profilleri yardımıyla dinamik analizi yapılmıştır. Üç boyutlu tasarımlar için CATIA prog-

ramı, analiz çalışmaları için ANSYS programı kullanılmıştır. 
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YÖNTEM ve BULGULAR 

Çalışmada öncelikle ilk durumda 8 mm kalınlığındaki S420 çelik malzeme ile basit yapılı bir kambur 

travers ve geriye kalan tüm yapıları içeren şasi komplesi üç boyutlu olarak modellendi.  

 

 

Şekil 4. İlk durum şasi komplesi 3d modeli 

 

 

Şekil 5. S420 çelik malzemenin mekanik özellikleri 

Üç boyutlu modeli oluşturulan şasi komplesinin ANSYS programında orta düzleme indirgenmiş modeli 

oluşturuldu. Saclarda orta düzeleme indirgeme (mid surface) kullanımı ile sonuçların yüksek doğruluk 

ile elde edilirken analiz hızının arttırılması ve bilgisayar kaynak tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır. 

Analiz modeli basitleştirmesi amacıyla ayrıca sadece travers bağlantı delikleri modelde tutulup kalanı 

körlendi. Torsiyon traversi kabin dönme mili analiz datasından çıkarıldı. 
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Şekil 6. İlk durum ansys şasi komple modeli 

Şasi katılığı kıyaslaması yapabilmemiz için kabul edilen 5000 Nm burulma yükü, ön dingil mesafe par-

çalarının oturduğu yüzeylerden 5556 N’luk ters yönlü kuvvet çifti olarak uygulandı ve şasi komplesi 

arka fil kulağı makas ekseninden sabitlendi. 

 

5000 (𝑁)

0,9 (𝑚)
= 5556 (𝑁𝑚) 

 

Şekil 7. Kuvvet çifti uygulaması 

Analiz modeli basitleştirilmesi için makas kulakları, şasi oturma yüzeylerinden kuvvet aktaran full rijit 

çubuk elemanlar olarak tanımlandı. 
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Şekil 8. Makas kulakları geometri kabulleri 

 

 

 

Şekil 9. İlk Durum burulma analizi yükleme durumu 

Temaslar “bonded contact” olarak belirlendi. Sonra “generate initial contact status” ile kontak durumu 

kontrolü yapıldı. Sorunlu kontaklar için öpüşme yüzeylerine pinball elemanlar atandı. 
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Şekil 10. Analiz modeli temas durumları 

Analiz sonuç doğruluğunu arttırmak için köşelerde “curvature” olarak mesh atandı. Mesh elemanları en 

küçük mesh boyutu 3 mm düzgün dörtyüzlülerden oluşturuldu. Genel mesh kalitesi %90 ve Ortogonal 

kalitesi ise %98 olarak tespit edildi. 

 

Şekil 11. Genel mesh kalitesi 
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Şekil 12. Ortogonal mesh kalitesi 

İlk durumdaki şasi komplesi ile belirtilen burulma analizi koşulmuştur. Şasi komplesinin en yüksek yer 

değiştirme değeri 52 mm olarak sonuçlanmıştır. Burulma katılığı, orta noktaya uygulanan momentin 

(M), bu noktada ve x ekseni etrafında oluşturduğu açıya (α), oranı olarak hesaplanır. Bu değerle birlikte 

başlangıç kambur traversli şasi komplesi burulma katılığı 758,54 Nm/° bulunmuştur. 

𝑀

𝑇𝑎𝑛−1(
𝛿𝑧
𝐿

)
=

5000

𝑇𝑎𝑛−1(
0,052
0,45

)
= 758,54 𝑁𝑚/° 

 

 

 

Şekil 13. İlk durum en yüksek yer değiştirme 
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Analiz yükleri altında ilk durumdaki kambur traversin Von Mises gerilme değeri  462 MPa olarak be-

lirlenmiştir. Travers S420 Malzeme kullanılması durumunda gerekli dayanımı gösterememektedir. 

 

 

Şekil 14. İlk traversin burulma yükü altındaki dayanımı 

İlk ve son durumdaki traverslerin bir diğer kıyaslama kriteri de modal analizdeki dayanımı olacaktır. Bu 

sebeple ilk durum şasi komplesinin bir de rastgele titreşim analizi gerçekleştirildi. 

Aynı kabullerle oluşan modelde bu sefer şasi komplesi ön dingil mesafe parçalarından ve makas kulağı 

eksen merkezlerinden sabitlendi ve yerçekimine maruz bırakıldı. Mesh yapısı önceki analizdeki haliyle 

korundu. 

 

 

Şekil 15. İlk durum rasgele titreşim analizi sabitleme durumu 
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Şekil 16. İlk durum ansys titreşim çözümü analiz ağacı 

Yapılan analiz ile 500 Hz frekans değerine kadar oluşan doğal frekans modları çıkarılmıştır. Çıkarılan 

doğal frekans modları NATO askeri standardı MIL STD-810 G tarafından belirlenen rastgele titreşim 

profilleri ile çakıştırılmıştır. Sonuçta belirlenen en kritik modda oluşan en yüksek Von Mises gerilme 

değerleri 448 MPa olarak bulunmuştur. Travers S420 malzeme kullanılması durumunda yine gerekli 

dayanımı gösterememektedir. 
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Şekil 17. MIL STD 810 G taktik tekerlekli araç titreşim yoğunluğu 
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Şekil 18. İlk durum rasgele titreşim analizi sonuçları 

İkinci durum için 5 mm kalınlığındaki S420 çelik malzeme ile geometrik olarak profil benzeri bir yapı 

oluşturacak şekilde kaynaklı komple olarak iyileştirilmiş bir travers tasarlanmıştır. Gerilme yığılması 

riski olmayan bölümlerde boşaltmalar yapılmıştır. İlk durum için uygulanan 5000 Nm’lik burulma mo-

menti ile yapılan statik analiz ve rastgele titreşim analizi tekrarlanmıştır. İkinci durum için de aynı analiz 

modeli yapısı ve mesh yapısı korunmuştur. 

 

Şekil 19. İkinci durum burulma analizi yükleme durumu 

Tekrarlanan burulma analizi ile şasi komplesinin en yüksek yer değiştirme değeri 50 mm olarak belir-

lenmiştir. Bu değerle birlikte başlangıç kambur traversli şasi komplesi burulma katılığı 788,62 Nm/° 

bulunmuştur. 
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𝑀

𝑇𝑎𝑛−1(
𝛿𝑧
𝐿

)
=

5000

𝑇𝑎𝑛−1(
0,05
0,45

)
= 788,62 𝑁𝑚/° 

 

 

 

Şekil 20. İlk durum en yüksek yer değiştirme 

Tekrarlanan analiz yükleri altında ikinci durumdaki kambur traversin Von Mises gerilme değeri  340 

MPa olarak belirlenmiştir. S420 Malzeme kullanılması durumunda travers gerekli dayanımı gösterecek-

tir. 

 

 

 

Şekil 21. İyileştirilmiş traversin burulma yükü altındaki dayanımı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

549 

Burulma analizinde olduğu gibi rastgele titreşim analizinde de sadece kambur travers değiştirilerek ana-

liz tekrarlandı. Sonuçta belirlenen en kritik modda oluşan en yüksek Von Mises gerilme değerleri 120 

MPa olarak bulunmuştur. S420 malzeme kullanılması durumunda travers gerekli dayanımı gösterecek-

tir. 

 

 

Şekil 22. İyileştirilmiş travers rastgele titreşim analizi sabitleme durumu 

 

 

 

Şekil 23. İyileştirilmiş travers rastgele titreşim analizi sonuçları 

SONUÇ 

Yapılan iyileştirmeler ile burulma katılığı değeri ilk durumda 758,54 iken 788,62 Nm/° değerine yük-

seltilerek sadece bir traversin optimizasyonu ile şasi komplesine yüzde 4 güçlendirme sağlandı. 
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Burulma katılığı ölçüm standardı yükleri altında traversin sağlaması gereken Von Mises dayanımı mik-

tarı  462 MPa iken 340 MPa değerine iyileştirildi. 

Rastgele titreşim analizinin en kritik modunda traversin sağlaması gereken Von Mises dayanımı miktarı  

447 MPa iken 120 MPa değerine iyileştirildi. 

İlk durumda 16,9 Kg olan travers kütlesi, 13,5 Kg kütlesine hafifletildi. 

  

 

Şekil 24. İlk ve son durumdaki traversin modelleri 
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ENERJİ TASARRUFLU HİDROLİK DEVRE UYGULAMALARI 

Hayriye Sevil ERGÜR 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

Eskişehir / Türkiye 

Öz: Hidrolik sistem bileşenlerinin ve kavramının geliştirilmesi, son yıllarda enerji verimliliği ve kontrol 

edilebilirliğe açık bir odak olmuştur. Pompalar, motorlar, valfler ve elektronik kontrol sistemleri gibi 

günümüz elemanları ile hidrolik teknolojisinin önemli ölçüde artması, iyi kontrol edilebilen enerji tasar-

ruflu hidrolik sistem oluşturmak için farklı fırsatlar sunmaktadır. Enerji tasarruflu sistemlerin uygulan-

ması basit değildir. Sistem kavramının, makinearaç birincil güç kaynağının dışında çevrim ve perfor-

mans talepleri ile eşleşmesi ve sürtünme kayıplarının karşılanması için hidrolik sistemin mekanik üni-

telerle uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, mobil ve endüstriyel uygulamaların enerji-tasarruf potansiyeli 

açısından önerilen sistem çözümleri incelenmelidir. Bu aşamada, geleneksel sistemler enerji tasarruflu 

sistemlerle karşılaştırılarak hem valf hem de pompa kontrollü mobil sistemler değerlendirilir. Akümü-

latörlerin enerji depolama ve enerji geri kazanımı için kullanılması ve sistem verimliliği üzerindeki hid-

rolik etkisi, ele alınacak alanların diğer örnekleri olabilir. Analizler, çok sayıda uygulamanın geleneksel 

sistemle karşılaştırıldığında % 20-50 arasında bir güç potansiyeline sahip olduğunu gösterirken bazı 

endüstriyel sistemlerde % 80'e varan enerji tasarrufu sağlayan hız kontrollü sabit debili pompalar ve 

akümülatör kullanılır. Bu durum, özellikle mevcut uygulamaların enerji tüketimini iyileştirmek ve ye-

nilikçi çözümler oluşturmak için sıvı gücü üreten makinelerin mevcut teknolojisini geliştirmek için bü-

yük bir fırsat sunmaktadır. Akışkan güç sistemlerinin enerji verimliliğini artırmak için azaltma kayıpla-

rının azaltılması ve potansiyel enerji geri kazanım stratejileri gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Hidrolik Verimlilik, Valf Kontrollü Sistemler, Hidrolik Çevirici 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Enerji tüketimi, hidrolik sistem operatörleri için önemli bir parametredir. Hidrolik sistem, enerji dengesi 

verimliliği ile karakterize edilir. Hidrolik sistemlerde farklı tipte enerji kayıpları vardır. Hidrolik hatlar-

daki viskoz sürtünme nedeniyle oluşan basınç düşüşleri, tahliye valfleri yoluyla akış kayıpları, hidros-

tatik konvertörlerdeki kayıplar, sıvı kaçakları gibi enerji kayıpları birçok faktörden etkilenir. Bu etken-

ler, sırasıyla sıvı tipi, debi, çalışma basıncı, sıvı yoğunluğu, sıcaklık ve viskozite, hidrolik bileşenlerin 

malzemeleri ve hidrolik hatların uzunluklarıdır. Enerji kayıplarına yönelik uygun önlemlerin alındığı 

enerji tasarruflu hidrolik sistemler ile enerji kayıplarını da ortadan kaldırmak mümkündür (Khan, 1996 

& Choudhury, 2016). Daha önceki araştırmalarda, güç verimliliği hidrolik devre ve bileşen tasarımı 

önem kazanmamıştır. Ancak, yüksek sistem performansına ve talep edilen işlevlerin yerine getirilmesine 

özen gösterilmiştir. Son yıllarda, yüksek performans hala bir öncelik olmaya devam etmekle birlikte 

enerji tasarruflu sistemler araştırmaların odağı olmuştur. Bunun başlıca sebebi, yakıt ekonomisi ve çev-

resel etkenlerdir. Hidrolik tahrik sistemlerinin verimliliği artırılamazsa, bulundukları geleneksel uygu-

lamaların çoğu diğer güç tahrik sistemlerine dönüştürüleceği için yüksek verimli hidroliktahrik devre-

lerinin kurulum talepleri artmıştır Enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji maliyetlerinin artışı, 

hidrolik sistemlerdeki enerjinin verimli kullanımını zorunlu kılmıştır (Choudhury, 2016 & Rydberg, 

2015). Günümüzde hidrolik sistemlere ilişkin bilimsel çalışmalarda, bu sistemlerin geliştirilmesi ve 

enerji kayıplarının azaltılması amaçlanmıştır. Enerji kayıplarını genellikle borulardaki sürtünme, hidro-

lik bileşenler, dirsekler ve çap değişikliği oluşturur. Isı artışına sebep olan basınç kayıpları, sisteme hasar 
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vereceğinden soğutucu kullanımı gerekmektedir. Enerji kaybının bir diğer nedeni ise başlangıçta küçük 

ancak zamanla artan hidrolik kaçaklardır. Buna ek olarak, emniyet valfinden tanka geri dönen akışkan 

da enerji kaybını artırır. Hidrolik sistemlere ilave edilen elemanlar ve teknolojik iyileştirmeler ile enerji 

kayıpları azalmaktadır. Bu düzenlemelerde, sistemdeki basınç kontrolünü kolaylaştırmak için, emniyet 

valfi pompaya en yakın noktaya monte edilerek valften geçen yüksek basınçlı sıvının tanka dönüş debisi 

artırılır (Huova v.d., 2017 & Shang, 2004).  

AMAÇ  

Mevcut hidrolik sistemlerde, enerji kayıpları son derece önemli olduğundan son otuz yıldır ciddi bilim-

sel çalışmalar yapılmaktadır. Verimliliği artırmak, hidrolik sistem tasarımcıları ve imalatçıların başlıca 

görevlerindendir. Kontrol sistemlerinin tipine göre enerji kullanımı farklı olabilir. Enerji kayıpları, güç 

kayıplarını artıracağından işletmelerdeki maliyet artışları kontrol edilmelidir. Bu kayıplarla ortaya çıkan 

aşırı ısı, sistemdeki akışkanın kısa sürede bozulmasına ve özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. 

Isıya dönüşen kayıplar, sisteme hasar vereceğinden soğutma ünitesi kullanılır (Janik ve Hružík 2016). 

Sürekli artan yakıt maliyetleri ve artan çevre kirliliği ile diğer rakip teknolojilerin getirdiği zorluklarla 

birleştiğinde, düşük maliyet ve üstün dinamik tepki gösterme özelliklerine sahip hidrolik kumandalı 

sistemler, çok daha verimlidir. Bu sistemler esas olarak küçük boyutlu ünitelerde büyük kuvvetlerin 

iletimi için kullanılır. Düşük aşınma, yüksek servis ömrü, aşırı yük koruması, enerji biriktirme olasılığı 

ve otomatik hareket, hidrolik sistemlerin yararlarındandır. Bunların yanı sıra basınç ve akış kayıpları, 

sızıntılar, sıvı sıkışması, sıvı viskozitesinin basınç ve sıcaklıkla doğrudan etkilenmesi gibi bazı mahsur-

ları da vardır. Ayrıca hidrolik sistemlerin tasarımında, kurulum maliyetleri, güvenilirlik, güvenlik, hiz-

met ömrü, enerji tüketimi, elemanların boyutları, ağırlık, parametrelerin çalışma aralığı, ortam kirliliğini 

azaltma ve dinamik davranış gibi birçok fonksiyonel özellik birlikte değerlendirilmelidir.  

KAPSAM 

Mekanik elektrik sistemleri gibi diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, hidrolik sistemlerin enerji kulla-

nım verimlilikleri çok yüksek değildir. Tek bir mekanik şanzıman için tipik verimlilik yaklaşık % 98 ~ 

% 99; üçlü redüktör şanzımanı için % 95'in üzerindedir. Bir hidrolik pompa veya motor için tipik ve-

rimlilik 85 iken ideal çalışma koşullarında, çok basit pompa kontrollü hidrolik sistemin genel verimliliği 

ise yaklaşık % 70 olur. Sistem düşük devir aralığında çalışırken, pompa/motor bileşenindeki toplam 

verimlilik çok daha azdır. Hidrolik tahrik sistemlerindeki aktüatörleri kontrol etmek için kontrol valfleri 

kullanıldığında, yükleme koşullarına bağlı olarak toplam verimlilikte önemli ölçüde azalma görülecek-

tir. Hidrolik sistemlerde düşük verimlilik, sadece güç tüketimi değil, aynı zamanda egzoz gazı emisyon-

ları ve işletme maliyetlerini de artırarak ısıyı dağıtmak için daha büyük pompaların ve daha ayrıntılı 

soğutma ekipmanlarının kurulması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Sistemde kullanılmayan akışkanın, emniyet valfinden geçerek tanka geri dönüşünde ayrı bir enerji kay-

bına neden olacağı bilinmelidir. Hidrolik sistem tasarımı ve seçiminde etkili parametreler, kullanım ka-

pasitesi, performans, emniyet, maliyet, yedekleme ve verim olarak belirlenmiştir. Yüksek yakıt maliyeti 

ve egzoz emisyonu, güncel devre tasarımlarını gerektirmektedir. Hidrolik sistemlerdeki ölçüm kayıpları, 

güç tasarrufunu zorlaştırmaktadır. Bu kayıplar, özellikle geniş debi aralığında çalışan tek pompa ile 

çoklu fonksiyonların beslenmesi sırasında ortaya çıkar. Kütle ve atalet yüklerinin enerjilerinin belirli bir 

kısmı genellikle ölçüm kayıplarına harcanır. Bu durumda, maliyet artırıcı olmasına rağmen çoklu pompa 
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kullanımı tavsiye edilir. Çoklu pompa ve enerji depolama ünitesiyle birlikte kullanıldığı devrelerde, 

hidrostatik kontrole göre daha fazla enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Akümülatör ile Enerjinin Yeniden Kullanımı 

Şekil 1’ de kullanımı gösterilen akümülatör, basınçlı kaplar grubunda değerlendirildikleri için Basınçlı 

Kaplar Yönetmeliği maddelerine uygun olarak imal edilir ve aynı yönetmeliğin ilgili maddeleri gere-

ğince montajı yapılarak kullanılırlar. Şekil 1’ deki akümülatör devresinde, emniyet bileşeninin kullanıl-

ması tavsiye edilir. Ancak, Şekil 1’deki devrede 6 numaralı elektromanyetik kontrollü selenoid valf ile 

7 numaralı aşırı ısınmaya karşı koruma cihazı, isteğe bağlı olarak devreye eklenebilir. Akümülatörler 

için genelde yüksek saflık derecesinde (% 99,99) azot gazı kullanılır. Atmosfere atılan azot gazından 

oluşan amonyak, kötü koku yayacağı için kaçağın yeri kolaylıkla tespit edilir. Tavsiye edilen çalışma 

sıcaklıkları, sıvı ve gazın donma derecesine göre 200C ile +800C arasında değişir.  

Hidrolik devrelerin işletimleri sırasında kullanılan akümülatörler, ilave gücün yanı sıra yardımcı güç 

kaynağı olarak ve küçük kapasiteli pompa, motor ve hidrolik ünite ile birlikte kullanılarak tesisat ve 

işletme masrafları da düşer. Tüm hidrolik kumandalı sistemlerde, maliyet artışı düşünülmeden mutlaka 

akümülatör kullanımına gidilmelidir. Ancak seçilecek akümülatörün çalışma basıncı ile sistem basıncı-

nın uyumlu olmasına özen gösterilmelidir (Pippenger ve Hicks, 2001 & Rydberg, 2007). 

 

Şekil 1. Akümülatör devresi (Rydberg, 2005) 

Sistem verimliliğini artırmanın bir başka etkili yolu, enerjinin geri kazanımıdır. Enerjiyi tekrar kullan-

manın en basit yolu, Şekil 2’ de gösterildiği gibi güç verimliliği sistemlerinde önemli bir bileşen olan 

enerjinin depolandığı ve gerektiğinde boşaltılarak akümülatörden yararlanmaktır. Pompa ve akümülatör, 

yük tanımlama programı tarafından belirlenen yükleme koşullarının gereksinimlerini karşılamak için en 

uygun şekilde değiştirilebilir. Bu sistemlerdeki yük için gerekli debi, açma/kapama valfleri ve oransal 

tahliye valfleri ile karşılanır. Dolayısıyla, enerji-verimli makinelerin geliştirilmesinde, hidrolik sistem 

tasarımı ve akışkan özellikleri çok önemlidir. Hidrolik tahrikli makinelerde, döngüsel şekilde gelişen 

enerji tüketimi, enerji depolama cihazları olan hidrolik akümülatörler kullanılarak önemli ölçüde azaltı-

labilir. Akümülatörün kullanıldığı hidrolik sistemlerin tasarımında, öncelikle sistemin enerji açısından 
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nasıl performans gösterdiği ve akümülatörün verimli kullanımı için tasarımcının güç kaynağı ihtiyacını 

nasıl etkilediği bilinmelidir (Rydberg, 2005). 

 

Şekil 2. Akümülatör kullanılan hidrolik devre (Brater v.d., 1996) 

Hidrolik sistem uygulamalarında, akümülatörler diğer güç kaynakları olmadan bağımsız bir devrede 

kullanılır. Şekil 3a'da şematik olarak gösterilen bir akümülatör ve denge silindirinden oluşan sistem, bir 

vincin eklemini yük algılama sistemi ile birlikte tahrik etmek için kullanılır. Bu uygulamada akümülatör, 

akümülatördeki basınca orantılı bir kaldırma kuvveti veren bir denge silindirine (B) bağlanır. Bir görev 

döngüsü sırasında, aşağı doğru hareket için, yükün ve vinç kolunun yerçekimi kuvveti dâhil olmak üzere 

yük kuvveti taşar; akümülatör şarj edilir ve yükün hareketine dirençli bir kuvvet üretir. Yukarı hareket 

için, yük kuvveti dirençlidir; akümülatör boşaltılır ve yük algılama sistemi tarafından tahrik edilen yükü 

silindir A ile birlikte kaldırmak için pozitif bir kuvvet üretir. Akümülatör tarafından yukarı doğru hareket 

sırasında üretilen güç geri kazanılan enerjidir. Emniyet valfinin basıncı, işlem sırasında yükün ve vinç 

kolunun ağırlığı tarafından üretilen basınçtan daha düşük bir değere ayarlanmalıdır. Bunun için vinç 

kolu ağırlığına ek bir hidrolik güç uygulanarak istenilen aralıktaki düşük debi değerine ulaşılır (Rydberg, 

2005 & Brater v.d., 1996). 

 

(a) (b) 

Şekil 3. Enerjinin tekrar kullanıldığı hidrolik devreler (Rydberg, 2005) 

Enerji kullanımındaki tahrik tasarımı geliştirilerek güç tüketimi azaltılabilir. Enerjiyi tekrar kullanarak 

aynı devrede geri kazanılan enerjiyle diğer yüklerin hareketi mümkündür. Şekil 3a’ da gösterildiği üzere 
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birden fazla pompanın kullanıldığı birçok hidrolik sistemde, pompalar motor tarafından ortak mil veya 

dişli kutusu ile çevrilir. Yükün indirilmesi veya aracın frenlenmesi ile enerji geri kazanıldığında, pompa 

sürüş modunda çalışır ve kazanılan enerjiyi, milde etkili momente dönüştürerek diğer yükleri sürmek 

için kullanır. Basınç altında depolanan enerji, gerektiğinde sisteme pompalandığı için günümüz sanayi-

sinde akümülatörler, genellikle yardımcı güç kaynağı olarak kullanılır. Şekil 3b’deki sistemde, 4/2 val-

fine kumanda edilerek daha düşük basınçta negatif hareket sağlanır ve silindirin kör ucuna sıvı aktarıla-

rak strok tamamlanınca pompadan gelen sıvı akümülatörde depolanır. İmalatı yapılacak parçanın iş tab-

lasından alınması sırasında akümülatör tekrar doldurulacaktır. Acil güç kaynağı ihtiyacı olarak bilinen 

bu durumun kullanıldığı hidrolik sisteme en güzel örnek, dizel motorunun ihtiyaç duyduğu acil maksi-

mum güç anıdır. Motor için gerekli güç, akümülatörde kolaylıkla depo edileceği için mevcut pompa, 

yük düşürme valfindeki ayar değerine kadar akümülatörü şarj etmelidir. Daha sonra, duruma göre mo-

torun çalışma süresi içinde pompadaki yük düşürülebilir. Başlangıçta, elle kumandalı pompadan alınan 

sıvı motoru çevirir ve uzun süreli duruşlarda pompa tekrar şarj olur. Akümülatörün sisteme yerleştirilme 

noktası, deneme-sınama yoluyla bulunur (Ergür, 2018 & Esposito, 2008). 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Akışkan gücü kontrol alanı, verimlilik, bileşen tasarımı ve optimizasyonu, entegrasyonu ve sıkılık, çev-

resel etki, kullanıcı dostu ve verimli enerji uygulamalarının da bulunduğu daha kapsamlı ve çok disip-

linli bir aralığı içermektedir. Mekanik veya elektrik gibi diğer alanlarda karşılaşılan kısıtlamalar ve re-

kabete rağmen yüksek güç yoğunluğu, aktüatörlerin yüksek güç-ağırlık oranı, sistemin yanıt verme ka-

pasitesi, kontrol edilebilirlik ve çok yönlülük gibi kendine özgü ve önemli yararları ile akışkan gücü her 

zaman ileriye dönük gelişmelere açıktır. Dolayısıyla, bu alanda umut verici bir ilerlemenin kaydedilmesi 

kaçınılmazdır. Geleneksel yerleşimler kullanılarak akışkan gücündeki enerji kayıplarını azaltmak ya da 

geri kazanmak için yük algılama, elektro-hidrolik akış eşleştirme ve bağımsız ölçüm gibi birçok yöntem 

mevcuttur. Birbirinden çok farklı düzenlemeleri analiz etmek ve hidrolik kumandalı en verimli çözümü 

belirlemek için sanal simülasyonlardan yararlanılır. 

Bazı hidrolik kumandalı sistemlerde aralıklı iş çevrimlerinden dolayı operasyonlar arasında belli aralık-

lar söz konusu olduğu zaman akümülatör kullanımı ile sistem verimi artırılır. Büyük çaplı silindirlerde, 

ilerleme ve geri çekilme sırasında büyük debiye ihtiyaç vardır. Bu durumda, aralıklı operasyon söz ko-

nusu ise maliyeti yüksek büyük debili pompa seçimi yerine akümülatör ilavesi ile küçük boyutlu pompa 

tercih edilmelidir. 

SONUÇ 

Hidrolik devrelerde enerji verimliliğinin analizinde, farklı tasarımlara gereken önem verilmesi ve aşa-

ğıda özetlenen tavsiyelerin ihmal edilmemesi gerekir. 

a) Hidrolik sistemdeki sıvı kirlilik kaynağı sürekli kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalıdır.  

b) Akışkan durumunun, boru veya boru bağlantılarının periyodik olarak incelenmesi, arıza ve gereksiz 

parça değişimi için hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlayacaktır. 

c) Basınç hattındaki gevşek bağlantılar, sıvı kaçağı ile birlikte gürültülü ve/veya düzensiz çalışmayla 

sonuçlanan havanın sisteme girmesine izin vereceğinden tüm hidrolik bağlantılara özen gösterilmelidir.  
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d) Sıvı seviyesi, tanktaki giriş borusu açıklığını ortaya çıkaracak kadar düşük olduğunda, sistemde bü-

yük hasarlar meydana gelebilir. Düşük sıvı seviyesinde, sisteme hava girmesi kaçınılmazdır. Emilen 

hava, sistemde kavitasyon oluşumuna ve titreşimli çalışmaya neden olur. 

e) Temiz sıvı, uzun hizmet ömrünün garantisidir. Bu nedenle kir ve diğer kirletici maddeler dikkate 

alınarak hidrolik tankın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. 

f) Filtre elemanları ayrıca periyodik olarak kontrol edilmelidir. Tıkalı bir filtre elemanı, sistemde daha 

yüksek basınç düşüşlerine neden olur. 

g) Tanktaki hava kabarcıkları, valf ve diğer bileşenlerin hasarına neden olur. Kabarcıkların görülmesi 

durumunda, havanın kaynağı tespit edilerek sızıntı engellenmelidir. 
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BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILAR İLE MERKEZ ÇEKİRDEK PERDELİ YAPILARIN 

DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Muhammet Zeki ÖZYURT1, Süeda BABUR2 

1-2Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

Öz: Geçmişten günümüze ülkemizde can ve mal kaybına neden olan birçok deprem meydana gelmiştir. 

Binaların taşıyıcı sisteminin; deprem yüklerinin temel zeminine, sürekli ve güvenli şekilde aktarılmasını 

sağlamak için yeterli rijitlik, dayanım ve süneklilikte olması deprem güvenliği bakımından önem taşı-

maktadır. Bu kriterlerin, betonarme perdelerin tasarımında da dikkate alınması gereklidir. Perdelerin 

planda yerleşimine ve kesit şekline göre taşıyıcı sistemin burulma rijitliği de değişir. Dolayısıyla beto-

narme perde duvarların kesit alanını, kesit şeklini, perdelerin planda yerleşimini belirlemek, taşıyıcı sis-

tem tasarımı açısından önemlidir. Bu çalışmada; taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik olan dolayısıyla 

burulma düzensizliği bulunmayan, toplam beş katlı, kirişli döşeme sistemli ve planda her iki yönde kat 

alanının yüzde biri kadar toplam kesit alanına sahip merkezde çekirdek tipi perde bulunan betonarme 

bir yapı ile çerçeveli betonarme yapı, SAP2000 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan mo-

dellerde; kolon, kiriş ve perde kesitleri 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin sınır değerlerini 

sağlayacak şekilde boyutlandırılmış, donatılar da minimum şartları sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

TS500’e göre minimum boyut esasları dikkate alınarak döşeme kalınlığı belirlenmiştir. Betonarme 

perde duvarlar kabuk (Shell)  eleman olarak üç boyutlu şekilde modellenmiştir. Yapının zemin katının 

garaj, işyeri veya konut olarak kullanılabilmesi durumu düşünülerek; 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m zemin 

kat yükseklikleri için tasarlanan modellerin dinamik analizleri yapılmıştır. Toplamda sekiz farklı tipte 

oluşturulan modellerin deprem davranışı incelenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. İncelenen bütün yapı 

tiplerine ait modellerin analizlerinde “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılmıştır. Analizler sonucu, 

taban kesme kuvveti - tepe noktası yer değiştirmesi, yumuşak kat düzensizlikleri ve oluşturulan model-

lerin hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Perdeli-Çerçeveli Yapı, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Doğal Titreşim Periyodu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Türkiye’nin neredeyse tamamı deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu nedenle depreme dayanıklı beto-

narme yapıların tasarımı ülkemiz için daha da önemli hale gelmektedir. Büyüklüğü, kullanma biçimi, 

amacı, malzemesi ve yapım tarzı ne olursa olsun her yapı çeşitli yüklerin etkisi altında bulunur. Bu 

yükleri uygun biçimde taşıyan ve zemine aktaran elemanların tümüne yapının taşıyıcı sistemi adı verilir. 

Yapıların taşıyıcı sisteminin; deprem yüklerinin temel zeminine, sürekli ve güvenli şekilde aktarılmasını 

sağlamak için yeterli rijitlik, dayanım ve süneklikte olması deprem güvenliği bakımından son derece 

önemlidir. Bunlara ek olarak yapıların tasarımında ve inşasında kaçınılması gereken, yapısal düzensiz-

likler bulunmaktadır. Depreme karşı güvenliğin sağlanmasında taşıyıcı sistemin basit bir geometride ve 

yönetmelikte belirlenen düzensizliklerin görülmediği, kararlı ve sürekli olarak tasarlanması gereklidir. 

Özellikle yatay deprem kuvvetleri etkisi altında bulunan yapılarda, düğüm noktalarındaki aşırı ötelen-

meler ve taşıyıcı sistem elemanlarında meydana gelen zorlanmalar büyük hasarlara neden olabilmekte-

dir. Bunlar gibi istenmeyen durumları engellemek için, yüksek yatay rijitliğe sahip perde duvar kulla-

nımı oldukça önemlidir. Bu sayede yanal ötelenmeler sınırlanır ve yatay kuvvetlerin büyük bir kısmı 
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perdeler tarafından karşılanır. Perdelerin planda yerleşimine ve kesit şekline göre taşıyıcı sistemin bu-

rulma rijitliği de değişir. Dolayısıyla betonarme perde duvarların kesit alanını, kesit şeklini, perdelerin 

planda yerleşimini belirlemek, taşıyıcı sistem tasarımı açısından son derece önemlidir. 

AMAÇ  

Belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına bağlı olarak 

belirlenen yapı güvenliği durumu performans olarak tanımlanır (Sakcalı et al., 2017). Mevcut binaların 

deprem performansının belirlenebilmesi için TBDY-2018 tasarımda kullanılabilecek hesap yöntemle-

rinden bahsetmektedir. Bu çalışmada dayanıma göre tasarımda kullanılabilecek hesap yöntemlerinden 

biri olan eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılacaktır. 

Kolonların ve döşeme sisteminin süneklik sağlanacak şekilde monolitik olarak yapımı sonucunda çer-

çeve denilen taşıyıcı sistem elde edilir. Taşıyıcı sistemi çerçeveli olan yapılar, deprem yüklerinin ya 

tamamını çerçeveler ile taşır ya da çerçeveler ile boşluklu ya da boşluksuz perdeler bu yükleri taşımada 

beraber çalışırlar (Demirok, A. (2009). Çerçeve sisteminin rijitliğini arttırmak için günümüzde beto-

narme perdeler kullanılmakta ve böylece, katlar arası yer değiştirmeler küçültülmekte ve normal kuv-

vetin ikinci mertebe momenti de azaltılmaktadır. 

Betonarme yapılarda, yapı elemanlarında sistemin geometrisinden veya simetrik olmayan yüklemeler-

den dolayı burulma momentleri oluşur. Perdenin kesitine ve planda yerleşimine göre sistemin burulma 

rijitliği farklılık gösterir. Deprem etkisi altındaki bir yapıda burulma meydana gelmemesi için, kütle ve 

rijitlik merkezinin çakışması gerekir. Bu yüzden perdelere gelen burulma etkisini azaltmak için perde 

sistemlerinin ideal şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Aktan & Kiraç, 2010). Perdelerin planda bina-

nın dış kenarına doğru yerleştirilmesi, yapının tüm plan kesitinin burulma rijitliğini arttıracak ve kesit 

etkilerinin daha düşük seviyede kalmasına yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada ilgili yönetmelik koşullarına bağlı olarak boyutlandırılmış (TBDY-2018) olan betonarme 

çerçeveli yapı ile perdeli yapının, eşdeğer deprem yükü yöntemi ile karşılaştırılması yapılarak, beto-

narme taşıyıcı sistem tasarımının yapıların deprem davranışına olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

(TBDY, 2018). 

KAPSAM 

Yapıların taşıyıcı sistemlerinin depreme göre tasarımında çeşitli kabuller yapılarak, deprem etkisinin 

karmaşıklığı ve taşıyıcı sistemin çözümü mümkün hale gelir. Bu durum, depremin kendisindeki belir-

sizlikten ve deprem altında yapının davranışının belirlenmesindeki zorluktan kaynaklanmaktadır.  Bu 

nedenle depreme dayanıklı yapı tasarımı için uyulması gereken genel ilkeler bulunmaktadır. Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliğinde (2018) betonarme taşıyıcı sistemler süneklik düzeyine göre yüksek, sı-

nırlı ve karma olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler; kolon ve ki-

rişlerden meydana gelen çerçeve türü taşıyıcı sistemler, boşluksuz veya boşluklu (bağ kirişli) perdeler-

den oluşan taşıyıcı sistemler ve perdeli-çerçeveli taşıyıcı sistemlerden oluşmaktadır. Süneklik Düzeyi 

Sınırlı Sistemler ise, kolon ve kirişlerden meydana gelen çerçeve türü taşıyıcı sistemler, boşluksuz per-

delerden oluşan taşıyıcı sistemler ve bu iki tür sistemin birleşiminden oluşan perdeli-çerçeveli taşıyıcı 

sistemlerdir. Bir diğer sistem ise süneklik düzeyi sınırlı çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek perdelerin 

birlikte bulunduğu Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemlerdir.  
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Perdeli-çerçeveli sistemlerde, perdelerin rijitlikleri fazla olduğu için, deprem veya rüzgârdan oluşan ya-

tay yükleri, perde ve çerçeveler rijitlikleri oranında karşılayacaktır. Perdeler çerçevelerle birlikte kulla-

nıldığında daha sünek sistemler elde edilir. Perdenin şekil değiştirmesinde eğilme momenti etkili olur 

ve perdeli sistemde katlar arası en büyük yer değiştirme üst katlarda meydana gelirken, çerçeveli sis-

temde ise yatay ötelemeler kat rijitliğine bağlı olarak kesme kuvvetinin en büyük olduğu alt katlarda 

meydana gelmekte ve üst katlara doğru azalmaktadır. Farklı davranış sergileyen perde ve çerçeve sis-

temlerinin yapıya gelen yükü birlikte taşımaları durumunda, taşıyıcı sistem ötelenmesi hem eğilme, hem 

kayma davranışı etkisinde olacaktır. Karma sistemde çerçevelerin alt katlardaki kaymaları perdeler ta-

rafından engellenirken, yapının üst kısmındaki perde eğilmesi çerçeveler tarafından engellenir (AK-

SOYLU & ARSLAN, 2019; Aktan & Kiraç, 2010).  

Bu çalışmada konuyla ilgili olarak SAP2000 programı ile modeli oluşturulan örnekler üzerinde durul-

muştur. Taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik olan dolayısıyla burulma düzensizliği bulunmayan, mer-

kezde çekirdek tipi perde bulunan betonarme bir yapı ile çerçeveli betonarme yapı modellenmiştir. Oluş-

turulan modellerde; kolon, kiriş ve perde kesitleri 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin sınır de-

ğerlerini sağlayacak şekilde boyutlandırılmış, donatılar da minimum şartları sağlayacak şekilde belir-

lenmiştir. Döşeme kalınlığı, TS500’e göre minimum boyut esasları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Be-

tonarme perde duvarlar kabuk (Shell)  eleman olarak üç boyutlu şekilde modellenmiştir. Toplamda sekiz 

farklı tipte oluşturulan modellerin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile analizleri yapılarak bu iki modelin 

karşılaştırması yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018’de verilen ve betonarme yapıların hesabı için kullanılabilecek 

yöntemler; doğrusal hesap yöntemleri ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bu çalışmada dayanıma göre tasarım kapsamında kullanılacak doğrusal hesap yöntemlerinden biri olan 

eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesaplar yapılmıştır. 

Eşdeğer deprem yükü yöntemi (EDY), yapının 1.mod periyod değerlerinin dikkate alınarak deprem 

yükü hesabının yapıldığı yöntemdir. Deprem kuvvetleri diğer yükler gibi dışarıdan etkiyen yükler ol-

mayıp, yapının kendi oluşturduğu atalet kuvvetlerini temsil ettiği bilinmektedir. Eşdeğer deprem yükü 

(EDY) denilen bu kuvvetlerde, yapının kendi oluşturduğu bu atalet kuvvetlerinin eş değeri olarak ifade 

edilebilir (AKSOYLU & ARSLAN, 2019). 

Öncelikle; bina konumu, deprem yer hareket düzeyi (DD-2) ve yerel zemin sınıfı (ZD) bilgileri yardı-

mıyla, Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web uygulamasından harita spektral ivme katsayı-

ları SS ve S1 değerleri alınmıştır. Yerel zemin etki katsayıları FS ve F1 değerleri tablodan alınarak denk-

lem (1) ile tasarım spektral ivme katsayıları SDS ve SD1 değerlerine dönüştürülmüştür. Bunlara bağlı 

olarak TA ve TB değerleri de denklem (2) ile bulunmuştur. 

                           (1) 

                            (2) 

Yatay elastik tasarım spektral ivmeleri Sae (T), doğal titreşim periyoduna bağlı olarak yer çekimi ivmesi 

(g) cinsinden denklem (3) ile tanımlanmıştır. Sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu TL =  6 s 

alınacaktır. 
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                  ( 0 ≤ 𝑇 ≤ ) 

                                          ( ≤ 𝑇 ≤ )                                      

 (3)                              

                                           ( ≤ 𝑇 ≤ ) 

                                       (  ≤  

Deprem yükü azaltma katsayısı Ra (T) denklem (4) ile tanımlanmıştır: 

                                              (𝑇 >                                                

 (4) 

                       ( 𝑇 ≤ ) 

Azaltılmış tasarım spektral ivmesi SaR (T) ise denklem (5) ile tanımlanmıştır: 

                                                                                                      

 (5) 

Göz önüne alınan (X) deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (ta-

ban kesme kuvveti) , denklem (6) ile tanımlanmıştır: 

                                                                    (6) 

Son olarak, rijitlik düzensizlik katsayısı  denklem (7) ile tanımlanmıştır. 

          ya da                                                     (7) 

Bu çalışmada; planda her iki yönde kat alanının yüzde biri kadar toplam kesit alanına sahip merkezde 

çekirdek tipi perde bulunan betonarme perdeli-çerçeveli yapı (Tip-1) ile perdesiz çerçeveli betonarme 

yapının (Tip-2) yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. Çalışmada yapı konumu olarak, Sakarya ili, Ser-

divan İlçesi Belediye Binası mevkii seçilmiştir. Yapı; süneklik düzeyi yüksek, toplam beş katlı ve kirişli 

döşeme sistemli olan betonarme yapı olup, kullanım amacının konut + işyeri olarak belirlenmiştir. Ana-

lizlerde EDY yöntemi kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. SAP2000 yapı analiz programı ile ana-

lizlerde, her iki tip yapı için de konut olarak kullanılacağı düşüncesiyle normal katların yüksekliği 30, 

m alınmıştır. Zemin kat yüksekliği ise; bu katın garaj, işyeri veya konut olarak kullanılabilmesi durumu 

düşünülerek kat yüksekliği 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m olacak şekilde her iki tip yapı için dörder adet 

olmak üzere toplamda sekiz adet model oluşturulmuştur. Her iki yapı için model hesap bilgileri Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Model hesap bilgileri 

Zemin Grubu  ZD 

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500 

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500 

Yapı Yükseklikleri (m) 14,5 / 15,0 / 16,0 / 17,0 

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m 

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6  

Beton Sınıfı C25 

Donatı Sınıfı B420C 

Bina Önem Katsayısı (I) 1 

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı 

(R) 

Perdeli Yapı (Tip-1) için R=6; Perdesiz Yapı (Tip-2) için 

R=8 

Hareketli Yük 2 kN / m2 

 

Döşeme kalınlığını (hf) belirlemek için TS500’e göre minimum yükseklik hesabı yapılmış ve hf = 12 cm 

olarak seçilmiştir. Döşeme kalınlığı bulunduktan sonra 2 cm sıva, 2 cm dökme mozaik ve 3 cm tesviye 

betonu kullanılması kabulü ile döşeme yükü hesabı yapılarak, sabit yük 4,46 kN/m2 olarak hesaplanmış-

tır. Yapının kullanım amacına göre hareketli yükün değeri 2 kN/m2 olmaktadır. Buna göre, tasarım yükü 

(Pd =9,44 kN/m2) olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, 13,5 cm duvar kalınlığı için kiriş yük hesabı 

yaptığımızda sabit yük 24,5 kN/ m, hareketli yük 6,80 kN/m olarak hesaplanmış ve tasarım yükü (Pd ) 

= 45,18 kN/m olarak bulunmuştur. 

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulaması ile bulunan değerler Tablo 2’de verilmiş-

tir: 
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Tablo 2. Deprem hesabı parametreleri 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD-2 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss)  1,627 

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat.(S1) 0.446 

En Büyük Yer İvmesi PGA =0,661 g 

En Büyük Yer Hızı PGV =54,671 cm/s 

Yatay Tasarım Spektrumu Köşe Periyotları  TA = 0,158 s , TB = 0,791 s 

 

Taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik oluğu için burulma düzensizliği bulunmayan Tip 1 ve Tip 2 

model yapıların planları ve Sap2000 programındaki üç boyutlu hesap modelleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 

2’de verilmiştir: 

         

Şekil 1. Tip-1 Yapı modeli                                           Şekil 2. Tip-2 Yapı modeli 

BULGULAR 

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak Sap2000 programı ile perde yerleşimine göre modellenen 

iki farklı yapı tipine ait analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Tiplere ait sap2000 analiz sonuçlarının karşılaştırılması 

Parametre Tipler 

Tip 1 (perdeli yapı) Tip 2 (çerçeveli yapı) 

hzemin (m) 2,5 3 4 5 2,5 3 4 5 

V (kN) 9519,8 9324,2 8973,7 8665,7 4829,3 4715,5 3219,3 3091,4 

Δ (m) 0,040 0,044 0,052 0,060 0,192 0,206 0,173 0,209 

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17 

W (kN) 35936,8 36105,9 36476,3 36860,9 34729,4 34785,9 34895,3 35006,8 

ηki  2,657 2,781 3,0531 3,344 2,852 2,769 2,739 2,82 

T (s) 0,339 0,3567 0,394 0,434 1,001 1,005 1,120 1,170 

V/W 0,265 0,258 0,246 0,235 0,139 0,136 0,092 0,088 

Δ/H 0,0028 0,0029 0,003 0,004 0,013 0,014 0,011 0,012 

Tablo 3’teki parametrelerin anlamları Tablo 4’te verilmiştir: 

Tablo 4. Parametreler 

V Taban Kesme Kuvveti (kN) Ƞki Rijitlik Düzensizliği Katsayısı 

W Bina Toplam Ağırlığı (kN) H Bina Toplam Yüksekliği (m) 

D Tepe noktası maksimum yer değiştirmesi 

(mm) 

T Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Peri-

yodu (s) 

Tablo 3’te verilen analiz sonuçları, çeşitli parametrelerin değişimleri şeklinde aşağıdaki grafiklerde ve-

rilmiştir.   

 

Grafik 1. Tip 1 ve Tip 2 modellerde zemin kat yüksekliği-periyot değişimi 
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Grafik 2. Tip 1 ve Tip 2 modellerde zemin kat yüksekliği- ƞki değişimi 

 

Grafik 3. Tip 1 ve Tip 2 modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değişimi 

SONUÇ 

Bu çalışmada 5 katlı olan ve taşıyıcı sistemleri çerçeveli betonarme veya çekirdekte perdeli betonarme 

(perdeli-çerçeveli) olan modellerinin yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. Çalışmada Eşdeğer Deprem 

Yükü Yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

 Sistemin ağırlıkları ve rijitlikleri farklılık gösterdiği için yapı periyotları da farklı olacaktır. Sonuçlar 

incelendiğinde, perdesiz taşıyıcı sistemli olan Tip 2 modelinde, doğal titreşim periyodunun Tip 1’den 

daima daha büyük çıktığı görülmektedir. Zemin kat yüksekliğine bağlı olarak da kat yüksekliği arttıkça 

Tip 2 modelinin Tip 1 modeline göre periyot oranı değişmekte; zemin kat yüksekliğinin 2.5 metre olması 

durumunda oran 2,95 iken zemin kat yüksekliğinin 5 metre olması durumunda bu oran 2,69 olmaktadır. 

 Yapı ağırlığı, taban kesme kuvvetiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle ağırlığı fazla olan sistemlere daha 

büyük deprem kuvvetinin etkimesi beklenir. Tip 1 ve Tip 2’ye ayrı ayrı bakıldığında yapı ağırlığı arttıkça 

taban kesme kuvvetinin de arttığı görülür. Fakat yapı ağırlıkları arasında çok büyük faklar olmamasına 

rağmen Tip 1’ e göre taban kesme kuvveti Tip 2’ye göre oldukça büyümüştür.  

 Taban kesme kuvveti değeri arttıkça tepe noktası maksimum yer değiştirmesi artmaktadır. Tip’2 de 

tepe noktası maksimum yer değiştirmesi Tip 1’e göre oldukça fazladır. Aynı zamanda zemin kat yük-

sekliği arttıkça tepe noktası maksimum yer değiştirmesi de artmıştır. 
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 Rijitlik düzensizliği katsayısı Tip 1’de zemin yüksekliği ile orantılı olarak artarak 5 m zemin kat 

yüksekliğine sahip bina da en büyük değeri almıştır. Tip 2’de 2,5 m zemin kat yüksekliği için en büyük 

değeri alırken 4 m için en düşük değeri almıştır. Rijitlik düzensizliği katsayısı (ƞki) değeri, çalışmada 

göz önüne alınan bütün durumlar için de 2’den daha büyük çıkmaktadır. 
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L TİPİ PERDELİ YAPILARDA PERDE YERİ DEĞİŞİMİNİN YAPISAL DAVRANIŞA 

ETKİSİ  

Muhammet Zeki ÖZYURT1, Sedat ACAR2 

1-2Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

Öz: Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu Türkiye gibi aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke için 

büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda, betonarme perde 

duvar kullanımı yaygın olarak başvurulan yollardan biridir. Yapının taşıyıcı sistemi tasarlanırken; beto-

narme perde duvarların kesit alanı, kesit şekli ve perdelerin planda yerleşimi önemli bir unsur haline 

gelir. Bu çalışmada; deprem etkisindeki betonarme yapılarda daha çok yatay yük taşıma kapasitesi sağ-

lamak ve yapının yatay rijitliğinin arttırılmasını temin etmek amacıyla taşıyıcı sistemin düşey taşıyıcıları 

arasında öngörülen L tipi perdelerin, planda yerlerinin değiştirilmesinin yapısal davranışı nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Simetrik bir geometri ile planlanan ve dolayısıyla burulma düzensizliği bulunmayan be-

tonarme bir binada, L Tipi perdelerin planda farklı yerleşimleri sağlanarak, incelenen yapıların dinamik 

analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar yardımıyla yapının deprem davranışı üzerinde taşıyıcı sistem 

tasarımı bakımından perde yeri değişiminin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda; en kesit şekli 

L olarak belirlenen perdelerin planda farklı yerleşimlerine bağlı olarak iki farklı tip model oluşturulmuş-

tur. Yapının zemin katının farklı kullanım amaçları göz önünde bulundurularak dört farklı zemin kat 

yüksekliği için toplamda sekiz farklı model oluşturulmuş ve bu modellerin ayrı ayrı dinamik analizleri 

yapılmıştır. Oluşturulan farklı tipteki modellerde, betonarme perdeler SAP 2000 programı ile Shell (ka-

buk) eleman modeli kullanılarak modellenmiştir. İncelenen bütün yapı tiplerine ait modellerin yapısal 

analizleri “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçları karşılaştır-

mak amacıyla; taban kesme kuvveti- tepe noktası yer değiştirmesi, yumuşak kat düzensizlikleri ve tip 

modellerin hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: L Tipi Perde Duvar, Yatay Rijitlik, Dinamik Analiz, Eşdeğer Deprem Yükü 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünyada ve ülkemizde geçmişten bugüne çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremlerde çok sayıda 

insan hayatını kaybetmiş, binalar hasar görmüş ve maddi-manevi kayıplar yaşanmıştır. Bu bağlamda 

aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem 

davranışının değerlendirilmesi, deprem sonrasında yapılarda meydana gelen hasarların belirlenmesi ve 

onarımı gibi konular yapı mühendisliği için büyük önem kazanmıştır. 

Yapılarda depreme karşı güvenliğin sağlanmasında öncelikle en uygun taşıyıcı sistemin seçilmesi, taşı-

yıcı sistem elemanlarının en iyi şekilde düzenlenmesi, inşa sırasındaki uygulamalar ve kullanılan mal-

zemelerin kalitesi olarak sıralanabilir. Bu kapsamda güvenli bir yapı inşa edebilmek için inşaat mühen-

dislerinin en önemli kaynakları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve “Yapısal Tasarım Standartlarıdır. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yapı güvenliği için esas alınan hedefler: 

Hafif düzeydeki depremlerde bina taşıyıcı sistem elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmemesi 

veya sınırlı düzeyde hasarın meydana gelmesi, orta düzey depremlerde çok ağır olmayan ve çoğunlukla 

onarılması mümkün olan hasarların oluşması ve şiddetli depremlerde ileri düzeyde ağır hasarın meydana 

gelmesi şeklinde özetlenebilir (TBDY, 2018). 
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Taşıyıcı sistemin tasarımında en önemli hedef, yapısal tasarımın iyi düzenlenmiş olması, işçilik, yüksek 

dayanımlı beton gibi kaliteli malzeme kullanımı ile yapının maruz kaldığı yükleri en güvenli şekilde 

zemine aktarmasıdır. Bu bağlamda, taşıyıcı sistem elemanlarının belirlenmesi, ön boyutlandırması, 

planda elemanların yerleşimi bir yapının projelendirilmesi sürecinde en önemli mühendislik problemini 

oluşturur. 

2018 yılında yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”, planda uzun kenarının kalınlığına oranı 

en az altı olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarını “Perde Duvar” olarak tanımlamaktadır. Deprem riski 

olan bölgelerde, artan yapı yüksekliği dayanım ile yapının yatay rijitliğini ve yatay yükler altındaki di-

namik davranışını daha önemli bir noktaya taşımaktadır. Özellikle betonarme yapılarda ülkemizde en 

yaygın yapı türü olan çerçeve sistemlerde yeterli yatay rijitliğin sağlanamaması, büyük yer değiştirme-

lere ve buna bağlı yapısal hasarlara sebep olabilmektedir (Celep, 2013). Bu sebeple perde ve çerçeveli 

sistem seçimi ile yapının yatay rijitliği artırılarak yatay yer değiştirmeler sınırlandırılır. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, perde ve çerçeve sistemler ile tasarlanan yapılarda L tipi perdelerin plandaki yerleşiminin 

yapısal davranışa olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaç ile, L tipi perdelerin plandaki yerleşiminin farklılık 

gösterdiği iki farklı yapısal model “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” (TBDY,2018) ile analiz edilmiştir. 

Tasarımı yapılan modellemelerde yapının iç ve dış akslarına yerleştirilen aynı boyuttaki L tipi perdeler 

çerçeve sisteme dâhil edilmiş ve analizler titreşim periyodu, kesme kuvvetleri, yatay yer değiştirme ve 

göreli kat ötelemesi gibi yapısal parametreler açısından incelenmiştir. 

Taşıyıcı sistem tasarımında x ve y doğrultusundan gelen yatay yükleri karşılayacak çerçevelerin mey-

dana getirilmesi, bu etkilerin güvenli bir şekilde karşılanması böylece depreme dayanıklı yapı tasa-

rımı için önemli bir parametredir. Taşıyıcı sistemin iki doğrultudaki eksenlerinin kesim yerlerinde ko-

lonların bulunmasına ve kirişlerin kolonlarla dış merkezlik olmadan birleştirilmesine özen gösterilme-

lidir. Buna ek olarak kolon ve perdelerin süreksizliğe uğramadan temelden en üst kata kadar devam 

ettirilmesi, her iki doğrultudan gelen yatay yüklerin karşılanmasındaki belirsizliği önlemek bakımından 

daima tercih edilmelidir. Gelen yükler ile taşıyıcı sistemde meydana gelen zorlamaların ve ek etkilerin 

karşılanmasından önce, bu etkilerin meydana gelmemesi veya azaltılması için gerekli düzenlemelerin 

yapılması için çaba harcanmalıdır. 

Bu çalışma kapsamındaki yapısal modellerde burulma düzensizliği oluşmayacak şekilde tüm perde yer-

leşimleri, plan geometrisine göre simetriktir. Projelendirme öncesi taşıyıcı elemanların düzenlenmesi 

aşamasında, perde yerlerinin simetrik ve dengeli biçimde seçilmesi, yapının planda her iki doğrultu-

sunda sağlanması gereken temel bir tasarım ilkesidir (Celep, 2013). Türkiye Bina Deprem Yönetme-

liği’nde (2018) taşıyıcı sistemde olumsuz davranışlara yol açan burulma düzensizliği ortadan kaldırarak 

yeterli burulma dayanımının ve rijitliğin sağlanması esastır. Bu doğrultuda taşıyıcı sistem elemanlarının 

olabildiğince binanın çevresine düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (TBDY, 2018). 

KAPSAM 

Perde duvarlar taşıyıcı sistem elemanı olmaları itibariyle, yapının deprem yüküne maruz kaldığı süre 

zarfında yapı güvenliğini sağlayabilecek şekilde güvenilir tasarlanmalıdır. Bu bağlamda göz önüne alın-

ması gereken en önemli husus, perde duvarların deprem anında hangi iç kuvvetlere maruz kaldığıdır. 

Bu iç kuvvetlere moment, kesme kuvveti ve düşey yükler örnek verilebilir. Perde duvar tasarımının 
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deprem yükü etkisi altında davranışının sonuçlarından biri ve en istenmeyen durum olan, eğilmeden 

önce kesme kırılmalarının oluşmaya başlamasıdır. Perde duvarlarda oluşacak kesme kırılmaları kendi-

lerini eğik asal çekme çatlağı olarak gösterir. Bu kırılma tipinin gevrek oluşu ve az miktarda enerji 

sönümleyerek yapının tamamında taşıma kapasitesinin hızlı bir biçimde azalmasına ve sonuç olarak 

yapının göçmesine sebep olur. 

Betonarme yapılarda perde duvarların tercih edilmesinin bazı sebepleri vardır. Bu nedenleri asansör 

raylarının mesnetlenmesi, döşemede oluşan boşlukların döşemenin rijit diyaframının bozulmasına sebep 

olması, döşemelere gelen yatay yükleri perdelerin daha iyi aktarması ve perde duvarların farklı geomet-

rilerde tasarlanabilmesinden kaynaklı mimari gereksinimleri karşılaması olarak sıralayabiliriz. 

Bu çalışmada L tipi perdelerin yapının iç ve dış akslarında konumlandırılması sonucu yapısal davranışa 

durumu incelenmiştir. Bu kapsamda 2 farklı yapı sistemi oluşturulmuş ve yapının zemin katının; konut, 

işyeri veya garaj olması ihtimali için dört farklı zemin katı yüksekliği göz önünde bulundurularak toplam 

8 adet yapı sistemi deprem ve düşey yükler altında Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine göre analiz edilip 

sonuçları incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır. Hesaplarda, Taşıyıcı Sistem Davranış Kat-

sayısı R= 6 alınmıştır (TBDY,2018). 

Bu yöntemde taban kesme kuvveti (V), aşağıda verilen (1) eşitliği ile hesaplanmaktadır: 

         (1)        

SaR(T); Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesi (g): 

          (2) 

eşitliği ile tanımlanır. 

Sae(T) ise Yatay Elastik Tasarım Spektral İvmesi (g) olup, (3) eşitliği ile hesaplanır: 

      (3) 

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T) ise (4) eşitliği ile şöyle hesaplanmaktadır: 

        (4) 

Rijitlik düzensizliği (Yumuşak kat düzensizliği) katsayısı  ƞki ise (5) eşitliği ile tanımlanmıştır: 
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    veya                       (5) 

Perdelerin sonlu elemanlar modelinde kabuk eleman (Shell) kullanılmış ve kat düzlemleri için rijit di-

yafram kabulü yapılmıştır. Sayısal modellere ve deprem hesabına ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan veriler ve kabuller 

Sayısal Model Bilgileri 

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500 

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500 

Zemin Kat Yükseklikleri (m) 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 

Kat Adedi 5 

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m 

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6  

Bina Önem Katsayısı 1 

Beton Sınıfı C25/30 

Poisson Oranı 0,20 

Elastisite Modülü 30000 Mpa 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss)  1,627 

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat. (S1) 0,446 

En Büyük Yer İvmesi PGA=0,661 g 

En Büyük Yer Hızı PGV=54,671 cm/s 

Bu çalışmada; planda her iki yönde de simetriyi sağlayacak şekilde L kesitli perdeleri iç akslarda yer-

leştirilmiş (Tip-1) ve L tipi perdelerin tamamı dış aksta bulunan (Tip-2) betonarme yapıların davranışları 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada, her iki tip için de perdelerin toplam en-kesit alanı yapının alanının %1’ine 

eşit olacak şekilde aynı seçilmiştir. Tip 1 ve Tip 2 model yapıların planları ve Sap2000 programındaki 

üç boyutlu hesap modelleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir: 
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Şekil 1. Tip-1 yapı modeli 

 

Şekil 2. Tip-2 yapı modeli 

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamasından alınacak dinamik analiz parametre-

lerinin belirlenmesi için yapının konumu Sakarya İli Serdivan İlçesi Belediye Binası Mevkii olarak se-

çilmiştir. 

BULGULAR 

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak Sap2000 programı ile perde yerleşimine göre modellenen 

iki farklı yapı tipine ait analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Tiplere ait sap2000 analiz sonuçlarının karşılaştırılması 

Parametre Tipler 

Tip-1 Tip-2 

Hzemin (m) 2,50 3,00 4,00 5,00 2,50 3,00 4,00 5,00 

V (kN) 9511,5 9324,2 8973,7 8661,5 9519,8 9324,2 8973,7 8665,7 

D (mm) 0,038 0,042 0,049 0,058 0,039 0,043 0,051 0,059 

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17 

W (kN) 35935,6 36104,3 36476,3 36852,2 35936,8 36105,9 36477,1 36860,9 

Ƞ ki  2,6594 2,785 3,058 3,351 2,655 2,779 3,052 3,343 

T (s) 0,340 0,359 0,396 0,436 0,340 0,358 0,395 0,435 

Tablo 2’deki parametrelerin anlamları şöyledir: 

 V: Taban Kesme Kuvveti (kN)  

 W: Bina Toplam Ağırlığı (kN) 

 : Tepe noktası maksimum Yer Değiştirmesi (mm) 

 Ƞ ki: Rijitlik Düzensizliği Katsayısı  

 H: Bina Toplam Yüksekliği (m)  

 T: Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Periyodu (s) 

Tablo 2’de verilen Sap2000 programında yapılan analizlerin sonuçlarının değişimleri aşağıdaki grafik-

lerde sunulmuştur.  Periyot değerinin değişimi Grafik 1’de, yumuşak kat düzensizliği katsayısı değerinin 

değişimi Grafik 2’de ve kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerlerinin değişimi ise Grafik 3’te gösteril-

miştir. 

 

Grafik 1. Tip 1 ve Tip 2 modellerde zemin kat yüksekliği-periyot değişimi 
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Grafik 2. Tip 1 ve Tip 2 modellerde zemin kat yüksekliği- ƞki değişimi 

 

Grafik 3. Tip 1 ve Tip 2 modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değişimi 

SONUÇ 

Sonuçlar incelendiğinde; yapı hâkim periyodunun bu çalışmada göz önünde bulundurulan perde yerle-

şimi değişiminden hemen hemen etkilenmediği görülmektedir. Bununla birlikte; zemin kat yüksekliği-

nin dikkate alınan bütün değerleri için periyot değerinin Tip 1 modelinde Tip 2 modeline göre az da olsa 

daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Yumuşak kat düzensizliği bakımından sonuçlar incelendiğinde, sonuçların yapı periyodundakine benzer 

olduğu yani; çalışma kapsamında ele alınan bütün durumlarda Tip 1 perde yerleşimine sahip modellerde 

yumuşak kat düzensizliği katsayısının daima daha yüksek çıktığı anlaşılmaktadır. 

Kat kesme kuvveti taşıma kapasitesi bakımından sonuçlar irdelendiğinde ise; zemin kat yüksekliği 2,5 

metre olan tiplerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin Tip 2 modelinde daha yüksek olduğu, 

ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda Tip 1 modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değe-

rinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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ŞEKER PANCARI KÜSPESİ KÜLÜNÜN MİNERAL KATKI OLARAK 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Yusuf Tahir ALTUNCI 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Isparta / Türkiye 

Öz: Beton; altyapı, üst yapı ve su tesislerinin vazgeçilmez yapı malzemesidir. Betonun en önemli ana 

bileşeni çimento olduğu için, beton ile ilgili teknolojik gelişmeler daima çimento odaklıdır. Bu yüzden 

çimentolar ile ilgili evrensel olarak ihtiyaç duyduğumuz çoğu standart akreditedir. Çimentonun bu kadar 

popüler bir yapı malzemesi olmasının yanında bazı önemli çevre sorunlarına da yol açtığı bilinmektedir. 

Çimento üretimi aşamasında, evrensel düzeyde ve ciddi miktarda CO2 salınımı meydana gelmektedir. 

CO2 salınımı ise sera gazı olarak bilinen ve iklim değişikliklerine sebebiyet veren ciddi bir süreçtir. Bu 

süreç; özellikle hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynaklarının azalması gibi olumsuzluklara sebebiyet 

vermektedir. Bu süreci önlemek amacıyla alternatif arayışlar hızla devam etmektedir. Çalışmamızda, 

çimento üretimi aşamasında çevresel sorunlara yol açan klinker ana hammaddesinin, çimento içerisinde 

kullanılabilirliğinin azaltılması amacıyla; ŞPKK’ ü (şeker pancarı küspesi külü), CEM I 42.5 R tipi çi-

mento yerine %1, %2,5 ve %5 oranlarında ikame edilerek mineral katkılı çimentolar üretilmiştir. Elde 

edilen mineral katkılı çimentolarla 4*4*16 cm ebatlarında TS EN 196-1 standardına göre harç numune-

leri üretilmiştir. Üretilen numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla; birim ha-

cim ağırlık, 7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; 

ŞPKK’ nün mineral katkı olarak % 5 oranına kadar kullanımının; sertleşmiş çimento harcının birim 

hacim ağırlığını azalttığı ve mekanik performans özelliklerini de olumlu yönde etkilediği sonucuna va-

rılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şeker Pancarı Küspesi Külü (ŞPKK), Mineral Katkılı Çimento, Fiziksel ve Meka-

nik Özellik 

GİRİŞ  

Çimento en çok kullanılan yapı malzemelerinin başında gelmektedir. Özellikle beton üretiminde ol-

mazsa olmaz malzemelerden bir tanesi olması, çimentonun popüler ve çağdaş bir yapı malzemesi oldu-

ğunun göstergesidir. Ancak çimentonun üretimi aşamasında meydana gelen CO2 (karbondioksit) salı-

nımı ise aslında büyük bir çevre sorunudur (Kara, G., İbiç, A., Yağcıoğlu, E., 2018). Bu çevre sorunu 

literatürde sera gazı etkisi olarak bilinmektedir. Kyoto Protokolüne göre; CO2, CH4 (metan), NO2 (nitröz 

oksit), HFCs (hidroflorür karbonlar) PFCs (perfluorokarbonlar) ve SF6 (kükürt heksaflorür) gazları sera 

gazı etkisi oluşturan gazlardır (Aygül, Ö., Baştuğ, S., 2020).  Sera gazları içerisinde insan kaynaklı ve 

en tehlikeli olan gaz ise çimento üretimi aşamasında meydana gelen CO2 gazıdır ve bu gaz ısıyı en fazla 

tutma özelliğine sahip olan gazdır (Güler, Y., 2018). Bu yüzden CO2 salınımını azaltmak amacıyla, 

çimentonun yerine kullanılabilecek mineral katkılarla ilgili olarak yapılan çalışmalar ve alternatif ara-

yışlar hızla devam etmektedir. 

Bu bağlamda; çimentonun üretimi aşamasında meydana gelen CO2 salınımını azaltmak amacıyla yapı-

lan bu çalışmada;  ŞKKK’ ü, CEM I 42.5 R tipi çimento yerine %1, %2,5 ve %5 oranlarında ikame 

edilerek ŞPKK’ ünün çimento içerisinde mineral katkı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
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AMAÇ  

ŞPKK’ nün çimento içerisinde mineral katkı olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada; çi-

mento üretimi aşamasında çevre kirliliğine sebebiyet veren klinker ana hammaddesinin çimento içeri-

sinde kullanılabilirliğinin azaltılması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında; katkısız çimento olarak bilinen CEM I 42.5 R tipi Portland çimento, ŞPKK’ ü 

(şeker pancarı küspesi külü), CEN standart kum granülometrisine uygun olarak elenen ocak kumu ve 

karışım suyu kullanılmıştır. ŞPKK’ ü %5 oranını aşmayacak şekilde çimento yerine ikame edilerek mi-

neral katkılı çimentolar hazırlanmıştır. Harç üretimleri ve mekanik deneyler TS EN 196-1 standardına 

göre, birim hacim ağırlık deneyi ise fizik kurallarına göre yapılmıştır.   

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında; ilk olarak ŞKKK’ ü, CEM I 42.5 R tipi çimento yerine %0, %1, %2,5 ve %5 

oranlarında ikame edilerek mineral katkılı çimentolar üretilmişir. Daha sonra TS EN 196-1 standardına 

göre harç üretimleri yapılmıştır. Üretilen numunelere ait karışım oranları Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Üretilen numunelere ait karışım oranları 

 % 0 % 1 % 2.5 % 5 

Çimento (g) 450 445.50 438.75 427.50 

ŞPKK (g) 0 2.89 7.26 14.49 

Kum (g) 1350 1350 1350 1350 

Su (g) 225 225 225 225 

 

Elde edilen katkılı çimentolarla 4*4*16 cm ebatlarında harç numuneleri üretilmiştir. Üretilen numune-

lerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla; birim hacim ağırlık ve TS EN 196-1 stan-

dardına göre 7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. 

BULGULAR 

Üretilen numunelere ait birim hacim ağırlık deney sonuçları Şekil 1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. Birim hacim ağırlık deney sonuçları 

Birim hacim ağırlık, şahit numuneye göre; %1 ikame oranı için %0.46, %2.5 ikame oranı için %1.38 ve 

%5 ikame oranı için %1.84 oranında azalmıştır. 

Üretilen numunelere ait 7 günlük eğilme dayanımı deney sonuçları Şekil2’ de 28 günlük eğilme daya-

nımı deney sonuçları ise Şekil 3’ de verilmiştir. 

 

Şekil 2. 7 günlük eğilme dayanımı deney sonuçları 
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Şekil 3. 28 günlük eğilme dayanımı deney sonuçları 

7 günlük eğilme dayanımı, şahit numuneye göre; %1 ikame oranı için sabit kalmış, %2.5 ikame oranı 

için %1.79 ve %5 ikame oranı için %5.36 oranında artmıştır. 

28 günlük eğilme dayanımı, şahit numuneye göre; %1 ikame oranı için %1.45, %2.5 ikame oranı için 

%2.90 ve %5 ikame oranı için %7.25 oranında artmıştır. 

Üretilen numunelere ait 7 günlük basınç dayanımı deney sonuçları Şekil 4’de, 28 günlük basınç daya-

nımı sonuçları ise Şekil 5’ de verilmiştir. 

 

Şekil 4. 7 günlük basınç dayanımı deney sonuçları 
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Şekil 5. 28 günlük basınç dayanımı deney sonuçları 

7 günlük basınç dayanımı, şahit numuneye göre; %1 ikame oranı için %1.82, %2.5 ikame oranı için 

%4.95 ve %5 ikame oranı için %7.81 oranında artmıştır.  

28 günlük basınç dayanımı, şahit numuneye göre; %1 ikame oranı için %2.87, %2.5 ikame oranı için 

%5.75 ve %5 ikame oranı için %10.88 oranında artmıştır. 

SONUÇ 

ŞPKK’ nün mineral katkı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada aşağı-

daki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 İşlenebilirlik açısından bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 ŞPKK ikamesi oranı artışı ile birim hacim ağırlık değerlerinde azalmalar oluşmuştur. 

 Mekanik performansların zamanla arttığı gözlemlenmiştir. 

 7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı değerleri açısından en iyi sonuçlar % 5 ŞPKK’ ü ikameli 

numunelerden elde edilmiştir. 

 CEM I 42.5 R çimentosu yerine % 5 oranına kadar ŞPKK’ ü ikamesi önerilir.  

 Ayrıca ŞPKK’ ünün çimento harcı içerisindeki diğer performans özelliklerinin de araştırılması öne-

rilir. 
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ŞEHİR ŞEBEKE SİSTEMLERİNE YÖNELİK TÜRBİN SEÇİMİ VE ÇARK TASARIMI 

Ahmet DEMİRKAYA1,  Kenan KAYA1 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

Öz: İçme suyu dağıtım sistemlerinde su türbinlerinin kullanılması, özellikle son yıllarda üzerinde çalı-

şılan konulardan olmuştur. Engebeli arazilerde kurulan şehir şebekelerinde optimum basıncı sağlamak 

zorlaşmakta, bu da hatların işletilmesinde büyük enerji maliyetleri oluşturmaktadır. Bu maliyetleri dü-

şürmenin bir yolu, yüksek basınca sahip akış konumlarında enerji geri kazanımı sağlamaktır. Düşük 

kotlarda oluşan yüksek basınç, istenmeyen bir durum olmakla beraber içerisinde hidrolik enerji barın-

dırmaktadır. Bu basınç, basınç regülasyon valfi (BRV) ile düşürüldüğünde enerji boşa harcanmakta, 

türbinler ile düşürüldüğünde ise enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu çalışmada, türbin seçim kriter-

leri üzerinde durularak şebeke koşullarında çalışabilecek su türbini için alternatif çark tasarımı gelişti-

rilmeye çalışılmıştır. İçme suyu şebeke sistemlerinde genellikle gece debisinin düşük, gündüz debisinin 

ise yüksek seviyelerde seyretmesi, en az iki farklı kapasitede türbin tasarımının yapılıp sisteme entegre 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum maliyeti artırsa da mevcut hidrolik enerjinin daha fazlasını 

geri alabilme olanağı sağlamaktadır. Türbin tipi seçim yöntemleri üzerinde durularak tip olarak eksenel 

türbinlerden burgu tipi türbin seçilmiş ve iç akış (dolu boru akışı) şartlarına göre tasarlanmıştır. Tasarım 

aşamasında 3B modeller oluşturulmuş ve özellikle devir sayısı ve kanat çıkış açısının etkisi bilgisayar 

destekli mühendislik yazılımında analiz edilmiştir. Tasarım koşullarına uygun kanat çıkış açısı tespit 

edilen burgu tipi türbin çarkı için farklı akış koşulları altında sayısal çözümler yapılmış ve karakteristik 

eğriler elde edilmiştir. Tasarım şartlarındaki hidrolik verim ise %88 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Enerji, Su Şebekesi, Türbin Tasarımı, Bilgisayar Destekli Mühendislik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İçme ve kullanma suyu dağıtım sistemlerinde su türbinlerinin kullanılması özellikle son yıllarda üze-

rinde çalışılan konulardan olmuştur. Günümüzde şehirlerde yaşam çok hızlı bir şekilde artmakta, kırsal 

kesimlerde yaşayan insan nüfusu da sürekli azalmaktadır. Bu duruma binaen şehir merkezlerindeki şe-

beke sistemleri de çok fazla büyümüş ve karmaşık hale gelmiştir. Şehir merkezlerindeki su talebinin 

artışı, daha fazla şebeke hattı gereksinimini doğurmasının yanında çok büyük çaplı boru hatlarının inşa-

sını da zorunlu kılmıştır. Bilindiği gibi suyun yüksek kotlara taşınması büyük enerji maliyetleri oluştur-

maktadır. Dağlık bölgelerde kurulan şehir merkezlerindeki en büyük problemlerden biri de suyun taşın-

masındaki bu enerji sarfiyatlarıdır. Engebeli arazi yapısına sahip bu şebekelerde optimum basıncı şebe-

kenin genelinde sağlamak doğrudan mümkün olmadığından, hatların işletilmesinde istenmeyen enerji 

kayıpları kaçınılmaz olmaktadır. Bu kayıpların oluştuğu durumlardan biri de yüksek basıncın oluştuğu 

konumlarda basınç regülasyon valfi (BRV) kullanılmasıdır. 

AMAÇ 

Enerji maliyetlerini düşürmek için yüksek basınca sahip akış konumlarında enerji geri kazanımı sağla-

mak gerekmektedir. Düşük kotlarda oluşan yüksek basınç, istenmeyen bir durum olmakla beraber içe-

risinde hidrolik enerji barındırmaktadır. Bu basınç BRV ile düşürüldüğünde enerji boşa harcanmakta, 

türbinler ile düşürüldüğünde ise enerji geri kazanımı elde edilmektedir. Fakat şebeke koşullarında BRV 
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amaçlı türbin tasarımının zorluğu ve yatırım maliyetlerinin yüksek olması yaygınlık kazanmasını engel-

lemektedir. Bu çalışma kapsamında BRV amaçlı alternatif bir türbin sistemi için basit yapılı bir çark 

tasarımı hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Şehir şebeke sistemlerinde su akışı tüketime bağlı olarak sürekli değişkenlik arz etmektedir. Ayrıca ba-

sıncın türbin çıkışında belli bir değer aralığında sabit kalması gerekliliği, şebeke sistemleri için türbin 

tasarımını zorlaştırmaktadır. Su şebeke sistemlerinde genellikle gece debisi düşük, gündüz debisi ise 

yüksek seviyelerde seyretmektedir. Buna bağlı olarak gece basınç değerleri yüksek olurken, gündüz ise 

düşüktür. Şebekenin gece ve gündüz debi değişim miktarları arasındaki fark, en az iki farklı kapasitede 

türbin tasarımına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum maliyeti artırsa da mevcut hidrolik 

enerjinin daha fazlasını geri alabilme olanağı sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında gündüz akış ko-

şullarında çalışacak olan türbinin çark tasarımı üzerinde durulmuştur. Türbinin işlev göreceği çalışma 

saatleri olarak sabah 08:00 ile akşam 22:00 saatleri arası belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Bilindiği üzere öncelikle akış koşulları tespit edilmelidir. Bu minvalde tasarım için belirlenen şebeke 

akış koşulları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 8. Ortalama akış verileri (08:00-22:00 arası) 

 Minimum 

Debi Maksi-

mum Basınç 

Maksimum 

Debi Mini-

mum Basınç 

Ortalama De-

ğerler 

Debi 0.0364 m3/s 0.0456 m3/s 0.0417 m3/s 

Basınç 10.18 bar 9.92 bar 10.05 bar 

 

Boru hattında olması istenen basınç değeri 8 bar’dır. Buna göre hattan alınabilecek mevcut hidrolik güç 

miktarı aşağıdaki Denklem 1 ile hesaplanabilir (Başeşme, 2003: 39). 

 

  𝑁 = 𝜌 . 𝑄0. 𝐻. 𝜂/102 [kW]     (1) 

 

Burada, N Hidrolik güç, ρ Sıvı yoğunluğu, Q0 Akış debisi (m3/s), H Net düşü (mSS), Ƞ Türbin genel 

verimi olarak ifade edilmektedir. Basınçlı su borularında formüldeki H yerine düşürülmek istenen po-

tansiyel basınç miktarı (∆PPot.), mSS cinsinden hesaba dahil edilmektedir. Buna göre türbin genel verimi 

%80 kabul edilerek elde edilebilecek yaklaşık güç 6.84 kW olarak hesaplanmıştır. Bu değer, türbin sis-

temine yapılacak yatırım için dikkate alınabilecek bir değerdir. 

Tasarım noktası için ortalama değerler baz alındığında tasarım debisi 0.0417m3/s’dir. Tasarım noktası 

düşü değeri için de basınç farkı değeri hesaplandığında 2.05 bar (20,904 mSS) olmaktadır. 
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Literatürdeki mevcut hidrolik türbin tipleri ve uygulanan seçim metotları incelendiğinde, Şekil 1’de ve-

rilen grafiğin tip seçiminde ön fikir verme açısından kullanıldığı görülmektedir. 

 

Şekil 17. Debi ve düşüye göre türbin seçim grafiği (Sangal ve diğ., 2013: 425) 

Bu grafiğe bakıldığında tasarım değerlerinin Kaplan türbini bölgesinde kaldığı görülmektedir. Bununla 

birlikte türbin seçimi için güce göre hesaplanmış özgül hız değeri (ns) dikkate alınarak, Tablo 1’de ve-

rilen değerler üzerinden seçim yapılması literatürde üzerinde durulan bir husustur. 

Tablo 9. Özgül hız değerine göre türbin tipleri47 

Türbin Tipi Özgül Hız (ns) 

Pelton 12-30 

Turgo 20-70 

Cross Flow 20-80 

Francis 80-400 

Kaplan 340-1000 

Güce göre hesaplanan özgül devir sayısı (ns), 1 mSS düşü de 1 BG güç üreten türbin için dakikadaki 

devir sayısı olarak tanımlanmaktadır (Yumurtacı, 2021:71). Özgül devir sayısı Denklem 2 ile şu şekilde 

ifade edilmektedir; 

𝑛𝑠 = 𝑛.√𝑁𝑒/𝐻
5/4      (2) 

Burada, n Devir sayısı (d/dk.), Ne Türbin milinden alınan güç (HP), H Net düşü değeri (mSS) olarak 

ifade edilmektedir. Türbin özgül hızı hesaplandıktan sonra Tablo 2’de verilen değerler ile tip seçimi 

yapılabilir. Fakat verilen grafik ve tabloda bütün türbin tiplerinin olmadığı da dikkate alınmalıdır. 

                                                            
47https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/elektrikelektronikmuhendisligi/Editor/DERS/YEl-

kEnrUrt/Hidroelektrik_Enerji_T%C3%BCrbinleri.pdf 
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Devir sayısı 600 d/dk. seçilip, 1 nolu denklem ile hesaplanan 6.84 kW (9.17 HP) güç değeri ile 2.05 bar 

(20.9 mSS) olan basınç farkı da dikkate alındığında Denklem 2 ile özgül hız 40.66 d/dk. olarak hesap-

lanmıştır. Yukarıda hesaplan değer için Tablo 2’ye bakıldığında tip olarak aksiyon tipinde olan Cross-

flow ve Turgo türbinlerine denk geldiği görülmektedir. Basınçlı şebeke hatlarında atmosfer basıncı söz 

konusu olmadığından bu hatlara en uygun türbin tipleri reaksiyon tipi türbinler olarak değerlendirilebilir. 

Buna karşılık aksiyon tipi türbinlerden cross-flow türbininin Sinagra ve diğ., (2019: 980) tarafından 

şebeke sistemlerine yönelik olarak ve burgu tipi türbinlerin de dolu boru akışları için tasarlanıp48 üretil-

diği literatürde mevcuttur. 

Bu çalışmada hat tipi olarak çalışabilecek su türbini için alternatif bir tasarım geliştirmek amaç edinil-

diğinden, iç akışlarda kullanıldığına pek fazla rastlanılmayan burgu tipi bir türbin seçilmiştir. Burgu 

türbini, eksenel özellikte bir geometrik yapıya sahip olduğundan boru hatlarına adaptasyonda avantajlı 

bir türbindir. Standart boru çapları dikkate alınarak kapasiteye göre boru tipi olarak tasarlanabilir. 

Bağlantı kolaylığı sağlamak için standart olan DN150 boru ölçüsü dikkate alınmıştır. Buna bağlı olarak 

türbin devri seçiminde akış analizi simülasyonlarından yararlanılmıştır. Bunun için farklı kanat çıkış 

açılarına sahip burgu tipi çark tasarımları, pompa olarak çalıştırılmış ve seçilebilecek üst devir sınırı, 

2.3 m/s akış hızına karşılık yaklaşık 850 d/dk. olarak tespit edilmiştir. Bu devir sayısı, kaçak debiden 

dolayı hiçbir zaman pompanın tersi işlevinde çalışan türbin için mümkün olamayacaktır. Bu sebeple 850 

devir sayısının altında kalan devir sayıları için yine simülasyon çalışmalarından yararlanılarak seçilebi-

lecek maksimum devir sayısı 740 olarak belirlenmiştir. Buna göre ilk etapta seçilen değerler Tablo 3’ te 

verildiği gibidir. 

Tablo 10. Akış ölçüm verileri dikkate alınarak seçilen teorik değerler 

n 

(d/dk.) 

Db 

(m) 

Dç 

(m) 

Dg 

(m) 

B 

(adet) 

t 

(mm) 

β1 

(°) 

2 

(°) 

Ƞv 

(%) 

Ƞh 

(%) 

740 0.152 0.150 0.05 6 2 45 0 98 90 

Teorik hesaplamalarda eksenel türbin çark teorisi temel alınarak burgu türbini için çıkarımlarda bulu-

nulmuştur. Temel olarak Denklem 3 ile verilen türbin genel formülü (Başeşme, 2003: 14) ile kanat giriş 

ve çıkışında oluşturulan hız üçgenleri kullanılarak gerekli değerler hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler 

Tablo 4 ile verilmiştir. 

Ƞℎ . 𝐻𝑛 =
1

𝑔
. (𝑈1. 𝐶𝑈1 − 𝑈2. 𝐶𝑈2) [m]    (3) 

  

                                                            
48 http://www.hydrocoilpower.com/problemssolutions.html 
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Tablo 11. Teorik hesaplar sonucu elde edilen veriler 

Ae 0.0151 m2 V0  2.71 m/s U 5.81 m/s 

Dr 0.15 m ∆PTür. 0.49 mSS   77.49 rad/s 

CU1 3.1 m/s CU2 0 m/s β2 25° 

CE1 2.71 m/s CE2 2.71 m/s 1 41.16° 

C1 4.12 m/s C2 2.71 m/s V∞  2.3 m/s 

Q0 0.0417 Q 0.0409 m3/s   

Burada; 

Ae : etkin akım kesit alanı 

C1 : girişteki mutlak hız 

CE1 : girişteki mutlak hızın eksenel bileşeni 

CU1 : girişteki mutlak hızın çevresel bileşeni 

C2 : çıkıştaki mutlak hız 

CE2 : çıkıştaki mutlak hız eksenel bileşeni 

CU2 : çıkıştaki mutlak hızın çevresel bileşeni 

Db : türbin gövdesi iç çapı 

Dç : çark dış çapı 

Dg : çark göbek çapı 

Dr : referans çap, 

∆PTür.: Hn, türbin basınç kaybı (net düşü) 

2 : çıkış mutlak hızı ile çev. hız aras. açı 

1 : giriş mutlak hızı ile çev. hız aras. açı 

B : kanat sayısı 

g : yer çekimi ivmesi 

n : devir sayısı 

Q : türbinden geçen etkin debi 

Q0 : tasarım debisi  

t : kanat kalınlığı 

U : çark çevresel hızı 

V0 : kanatlar içinde eksenel hızı 

V∞ : besleme borusu uniform giriş hızı 

 : açısal hız 

β1 : kanat giriş açısı 

β2  : kanat çıkış açısı 

Ƞv : volümetrik verim (kaçak verim) 

Ƞh : hidrolik verim 

Burgu tip türbinde girişte ve çıkışta çark çapı değişmediği için U çevresel hız değerleri de değişmemek-

tedir. Ayrıca kanat profili boyunca kesit değişimi olmadığından kütlenin korunumu gereği giriş ve çıkış 

hızlarının eksenel yöndeki bileşenleri birbirine eşit olmaktadır. Kanatlar içindeki V0 eksenel hız değeri 

ortalama değerdir ve teorik olarak mutlak ve bağıl hızların eksenel bileşenleri ile aynı kabul edilmiştir. 

Çıkış mutlak hızının çevresel bileşeni çarkı ters yönde çevirmeye çalışan bir moment oluşturacağından 

sıfır çıkması idealde istenen durumdur. Bu sebeple 2 = 90° kabul edilerek β2 açısı hesaplanmıştır. Hnet 

yerine kullanılan ∆PTür., hidrolik verim %90 kabul edilerek elde edilmiştir. 

Denklem 4 ile verilen Euler türbin tork ifadesi ile döndürme momenti (Tmil), Denklem 5 ile de hidrolik 

güç değerleri hesaplanmıştır (Çengel ve Cimbala, 2020: 269; Başeşme, 2003: 28). 
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𝑇𝑚𝑖𝑙 =  𝜌. 𝑄.
𝐷𝑟

2
. (𝐶𝑈1 − 𝐶𝑈2)  [Nm]    (4) 

𝑁ℎ = 𝑇𝑚𝑖𝑙 . 𝜔  [W]      (5) 

 

Tablo 12. 740 d/dk. için teorik olarak hesaplanan tork ve güç değerleri 

∆PTür (mSS) Dr (m) Tmil (Nm) Nh (W) 

0.49 0.15 0.99 735 

Elde edilen veriler ile basitleştirilerek Solidworks yazılımında oluşturulmuş olan 3B CAD modeli Şekil 

2’ de gösterilmektedir. Analizde akışı rahatlatmak için modelin giriş ve çıkış kısımlarına pah kırımı 

uygulanmıştır. 

 

  

Şekil 18.  β1 = 45° ve β2 = 25° olan temel çark tasarımının 3B modeli. 

BULGULAR 

Teorik çıkış açısı 25° olarak oluşturulan türbin çarkının 3B modelinin, bilgisayar destekli mühendislik 

(CAE-Computer Aided Engineering) yazılımı olan Ansys Fluent kullanılarak sayısal çözümleri yapıl-

mıştır. Simülasyonda k-w SST türbülans modeli seçilmiştir. Dönme hareketinin modellenmesi için SRF 

(Single Rotating Reference Frame) yöntemi uygulanmış, böylece tüm çözüm hacminin türbin çarkı ile 

aynı hızda dönen bir referans sistemi oluşturması sağlanmıştır. Zamandan bağımsız olarak yapılan sa-

yısal çözümler sonucunda çark giriş ve çıkışı arasındaki ortalama basınç farkı ve hız değerleri tespit 

edilerek elde edilen değerler Tablo 6’ de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
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Tablo 6. Teorik ve Simülasyon ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması 

Değişken Teorik Değerler Simülasyon Sonuçları 

∆PTür. 4997 Pa 2836 Pa 

CU1 3.1 m/s 4.92 m/s 

CE1 2.71 m/s 2.33 m/s 

CU2 0 m/s 1.94 m/s 

CE2 2.71 m/s 2.15 m/s 

1 41.16° 25.34° 

2 90° 47.94° 

Nh  732 W 536 W 

Ƞh 90 480 

Yukarıdaki verilerden de görüleceği üzere simülasyon ile teorik hesap arasında verim açısından önemli 

bir fark oluşmuştur. Bu durumu oluşturan temel hususun, simülasyonda elde edilen basınç farkının teo-

rik olarak hesaplanan basınç farkına göre çok fazla çıkması olarak değerlendirilmiştir. Simülasyonda 

devir sayısı düşürülerek basınç farkı artırılabilir ve analiz sonuçları makul seviyelere getirilebilir. Buna 

binaen çıkış açısı değeri 25° de sabit tutularak devir sayısı değeri düşürülmüş ve bir dizi analiz çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında ise en makul değer 550 d/dk. ile elde edilmiştir. Bu 

analizden elde edilen sonuçlar da Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 25° ve 550 d/dk. ile gerçekleştirilen simülasyon sonuçları 

Değişken Sonuç Değerleri Değişken Sonuç Değerleri 

∆PTür. 5809 Pa CU1 1.82 m/s 

Q 0.0405 m3/s CE1  2.5 m/s 

Nh  162 W CU2 0.89 m/s 

Ƞh % 72 CE2 2.43 m/s 

%72 verim değerinin elde edildiği 550d/dk. değeri baz alınarak, 26° ve 27° kanat açılarına sahip model-

ler oluşturulmuş ve analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler Tablo 8’da verilmiştir. 
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Tablo 8. 550 d/dk. ile farklı β2 değerlerinde gerçekleştirilen simülasyonların sonuçları 

β2 

(°) 

∆PTür. 

(Pa) 

Q 

(m3/s) 

CU1 

(m/s) 

CE1 

(m/s) 

CU2 

(m/s) 

CE2 

(m/s) 

1 

(°) 

2 

(°) 

Nh 

(W) 

Ƞh 

(%) 

25 5809 0.0405 1.82 2.5 0.89 2.43 54 70 162 72 

26 5491 0.0405 1.81 2.51 0.72 2.46 54 74 190 88 

27 5270 0.0406 1.81 2.51 0.45 2.43 54 79 238 115 

Verim değerlerinin %100’ün üzerine çıkması ya da sıfıra yakın değerlerde kalması, devir ve geometri 

uyumsuzluğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 26°    kanat çıkış açısı, tasarım 

için karar verilen açı değeri olmuştur. Şekil 3’te bu modele ait basınç konturları verilmiştir. 

 

Şekil 3. β2=26° ve 550 d/dk. ile gerçekleştirilen analize ait basınç konturları 

26° kanat çıkış açısına sahip çark model tasarımı, orantılı olarak seçilen debi ve devir sayıları ile simule 

edilerek çark karakteristik eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen karakteristik eğriler Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

a. n - Ƞh Eğrisi b. Q/Q0 – Nh Eğrisi 

Şekil 4. Simülasyon sonuçlarından ulaşılan çark karakteristik eğrileri (β1=45° ve β2 = 26°) 

SONUÇ 

İç akışlara yönelik olarak burgu tipi çark tasarımı gerçekleştirilen bu çalışmada, tasarım teorik değerleri 

ve tasarımın simule edilmesi ile elde edilen sonuçlar arasında ilk etapta kabul edilebilir seviyede olma-

yan bir fark görülmüştür. Bu farkın oluşmasındaki en büyük etkenin devir sayısı ve akış hızının birbiriyle 

uyumlu olmaması olarak değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere türbin devir sayısının değeri doğrudan akış 

hızına bağlıdır ve hangi akış hızında ne kadar devir elde edilebileceği ancak deneysel ölçümlerle tespit 

edilebilmektedir. Simülasyon analizlerinin sonucu olarak 550 devir sayısında çalışan 45° kanat giriş 
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açılı burgu tip çark için kanat çıkış açısı 26° olarak tespit edilmiştir. Elde edilen hidrolik verim değeri 

ise %88 olmuştur. 

Böylelikle basınçlı su dağıtım hatlarında enerji geri kazanımına yönelik olarak gerçekleştirilebilecek 

türbin tasarımı için alternatif bir çark tasarımı bu çalışma ile sunulmuştur. Boru hatlarında, düşürülmesi 

gereken basınç farkı miktarınca yeterli sayıda çark seri olarak yerleştirilip kademeli bir türbin sistemi 

oluşturulabilir. Şebeke hatlarına yönelik gerçekleştirilebilecek tasarımlarda, gece ve gündüz debi değer-

lerindeki büyük farklılıklardan dolayı iki farklı kapasitede eksenel türbin düşünülmesi makul bir çözüm 

olarak görülmektedir. 
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GÖMÜLÜ MIKNATISLI SENKRON MOTORLARDA TORK KONTROLÜNÜN 

SİNÜZOİDAL DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU TABANLI SİMÜLASYONU 

Mikail KOÇ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik  

Mühendisliği Bölümü, Kırşehir / Türkiye 

Öz: Sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) yüksek verim, düşük akustik gürültü, küçük hacim 

gibi üstün özelliklerinden dolayı günümüzde yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Özellikle elektrikli araç 

uygulamalarında üstün özellikleri tercih sebebi olmaktadır ki son yıllarda üretilen elektrikli araçların 

önemli bir kısmında SMSM’ler tercih edilmektedir. SMSM’ler rotorlarındaki mıknatıs yerleşimine göre 

gömülü mıknatıslı ve yüzey mıknatıslı senkron motorlar olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Gömülü mık-

natıslı senkron motorlar (GMSM) mıknatıslardan kaynaklanan tork değerine ek olarak rotor çıkıntısın-

dan kaynaklanan relüktans torku üretebilirler. GMSM’lerin tork üretme kapasiteleri relüktans torkun 

doğru bir şekilde optimize edilerek kontrol edilebilmesi ile artırılabilir. Bu amaçla akım başına maksi-

mum tork (ABMT) stratejisi kullanarak motordan talep edilen tork değerinin en küçük akım büyüklüğü 

ile sağlanması sürücü verimini artırır. Bu çalışmada elektrikli araç uygulamaları için GMSM sürücü 

sistemi simülasyon ortamında gerçeklenmiştir. Öncelikle sistem motor koordinat dönüşümleri vasıta-

sıyla doğru akım motoru gibi basit kontrol edilebilir hale getirilmiş ve PI kontrolörleri ile kontrol sistemi 

gerçeklenmiştir. ABMT stratejisinin torku maksimize etmek için üreteceği referans akım değerleri ön-

ceden hazırlanmış arama tablolarına kaydedilerek işlemci üzerindeki hesaplama yükü azaltılmıştır. Evi-

riciyi sürmek için sürücü sistemlerinde uygulama basitliği sebebiyle yaygın olarak kullanılan sinüzoidal 

darbe genişlik modülasyonu (SDGM) kullanılmıştır. Simülasyon ortamında evirici ve SDGM tekniği 

kullanılmadan motor sürülebiliyor olsa da gerçek hayatta bu mümkün değildir. O sebeple evirici ile 

modülasyon stratejisi geliştirilerek simüle edilen sürücü sistemi gerçek hayattaki sistemleri daha doğru 

bir şekilde temsil edebilmektedir. Sürücü sisteminin referans tork değerlerini karşıladığı ve başarılı bir 

şekilde kontrol işleminin tamamlandığı simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GMSM, SMSM, ABMT, SDGM 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha fazla ve etkin şekilde kullanılabilmesi elektrikli 

araç teknolojisi ile mümkün hale gelmektedir. Elektrikli araçların yenilenebilir enerjiyi kullanabiliyor 

olmasının yanı sıra motor ve sürücü sistemlerinin de verimli olması enerjinin doğru bir şekilde kullanıl-

masını sağlamaktadır. Bataryadan çekilecek olan güç, sürücü sistemi ve motorun verimine bağlı olduğu 

için verimli bir kontrol sistemi ve motor ile çalışan elektrikli araçlar ile enerji daha verimli kullanılabil-

mektedir. Bu sebeple diğer motor çeşitlerine göre elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde üstün özellik-

lerinden dolayı sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) yaygın olarak tercih edilmektedirler 

(Finken, Felden, & Hameyer, 2008). Son yıllarda üretilen elektrikli araçların önemli bir kısmında 

SMSM’ler kullanılmıştır (Z. Wang, Ching, Huang, Wang, & Xu, 2021). SMSM’lerin alt grubu olan gö-

mülü mıknatıslı senkron motorlar (GMSM) rotorundaki çıkıntıdan kaynaklı oluşan eksenlerindeki in-

düktans farkı nedeniyle mıknatıs tabanlı torka ilave olarak relüktans torku üretebilirler ve daha yüksek 

tork yoğunluğunun gerekli olduğu uygulamalarda tercih edilirler (Dwivedi, Laursen, & Hansen, 2010).  
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Akım başına maksimum tork (ABMT) stratejisinin geliştirilmesi ile relüktans torkun kontrolü ve sürücü 

sisteminin verimli çalışması sağlanır. Literatürde ABMT yörüngesinin bulunmasında birçok farklı yol 

bulunmaktadır. Matematiksel denklemlerin sürücü sisteminde çevrimiçi çözülerek ABMT noktasını bu-

lan teknikler (Rahman, Zhone, & Lim, 1996; Shoudao, Ziqiang, Keyuan, & Jian, 2010), sürücü sistemine 

gerçek veya sanal sinyal enjeksiyonu yapılarak denklemler üzerinden yine çevrimiçi ABMT yörüngesini 

bulan teknikler (Kim, Yoon, Sul, Ide, & Tomita, 2010; Li et al., 2020; Sun, Wang, & Koc, 2016)  veya 

arama metotları ile ABMT noktasını tespit eden yöntemler vardır (S. Wang, Degano, Kang, Galassini, & 

Gerada, 2018). Sürücü sisteminde işlemci üzerindeki hesaplama yükünü düşürmek için arama tablola-

rının kullanıldığı çalışmalarda yaygındır (Yang, Luo, Liu, & Wang, 2012).  

Bu çalışmada GMSM sürücülere girilen tork komutundan ABMT yörüngesindeki akım değerlerini bul-

mak için arama tablolarına kaydedilen değerler kullanılmıştır. Ayrıca güç aktarma organı olan evirici, 

sinüzoidal darbe genişlik modülasyonu (SDGM) tekniği ile anahtarlanarak 3 fazlı motor sürülmüştür. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı elektrikli araç teknolojisinde yaygın olarak kullanılan ve SMSM’lerin alt grubu 

olan GMSM’ler için verimi optimize edilmiş kararlı bir sürücü sistemi geliştirerek sürücü sisteminin 

elektrikli araçlar için daha uygun olmasını sağlamaktır. 

KAPSAM 

Bu çalışmanın kapsamı popülaritesi giderek artan GMSM’lerin kullanıldığı motor sürücü sistemlerinde 

kararlı kontrolün sağlanması, verimin optimize edilmesi ve karmaşıklığın azaltılarak basit kontrol stra-

tejilerinin gerçekleştirilebilmesidir. 

YÖNTEM 

3 fazlı motorların doğru akım motorları gibi basit kontrol edilebilmesi için koordinat dönüşümleri kul-

lanılır. Önce Clarke dönüşümü ile motor 2 eksenli durgun sistemde modellenir ve daha sonra Park dö-

nüşümü ile 2 eksenli döner sistemde ifade edilir. Eşitlik (1) ve (2)’de sırasıyla tepe konvansiyonuna göre 

Clarke ve Park dönüşüm matrisleri verilmektedir. 

[
𝐼𝛼
𝐼𝛽

] =
2

3
∗ [

1 −
1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

]                                                                                         (1) 

[
𝐼𝑑
𝐼𝑞

] = [
cos 𝜃 sin 𝜃

− sin 𝜃 cos 𝜃
] [

𝐼𝛼
𝐼𝛽

]                                                                                            (2) 

Sürücü sistemi içerisinde Clarke ve Park dönüşümlerinin tersleri de kullanılmaktadır. Dönüşüm matris-

lerinin gerekli cebir işlemleri uygulanarak terslerinin alınması ile Ters Park ve Ters Clarke dönüşüm 

matrisleri elde edilir. 

Koordinat dönüşümleri uygulanan motorun d- ve q- eksenlerindeki matematiksel modellemesi ise eşitlik 

(3)-(5)’ te verilmektedir. 

[
𝑉𝑑

𝑉𝑞
] = [

𝑅 + 𝑝 ∗ 𝐿𝑑 −𝑤 ∗ 𝐿𝑞

𝑤 ∗ 𝐿𝑑 𝑅 + 𝑝 ∗ 𝐿𝑞
] [

𝐼𝑑
𝐼𝑞

] + [
0

𝑤 ∗ Ψ𝑚
]                                                         (3) 
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𝑇 =
3

2
∗ 𝑃[(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞) ∗ 𝑖𝑑 ∗ 𝑖𝑞 + Ψ𝑀 ∗ 𝑖𝑞]                                                                        (4) 

 

𝑇 = 𝑇𝑙 +
𝑑𝜔𝑚

𝑑𝑡
∗ 𝐽 + 𝐵 ∗ 𝜔𝑚                                                                                               (5) 

𝑉𝑑 ve 𝑉𝑞 d- ve q- eksen voltajları (Volt), 𝐼𝑑 ve 𝐼𝑞 d- ve q- eksen akımları (Amper), 𝐿𝑑 ve𝐿𝑞 eksenlerin 

endüktans değerleri (Henry), 𝑅 stator direncini (ohm), Ψ𝑚 mıknatıs akı değerini (Weber), 𝑤 elektriksel 

hız değerini (rad/s)  temsil etmektedir. T elektromanyetik tork değerini (N.m), P ise kutup çifti sayısını 

temsil etmektedir. 𝑇𝑙 yük torkunu (N.m), B sürtünme katsayısını, J atalet momentini (kg.m2),  𝜔𝑚 ise 

mekanik hız değerini (rad/s) göstermektedir. Türev temsili için ise p notasyonu kullanılmıştır.   

ABMT kontrol stratejisinde komut tork değerinden komut akım değerleri elde edilerek sürücü sistemine 

giriş komutları verilmektedir. Referans tork değerinin stator akımının açısına (𝛽) göre türevi 0’a eşitle-

nerek bulunan optimum nokta, o tork değerini sağlayan minimum stator akım büyüklüğüdür. Optimum 

noktanın bulunması için 𝛽 açısının tespit edilmesi (6) vasıtasıyla 𝐼𝑑 ve 𝐼𝑞 akımlarının bulunması aracı-

lığıyla olur. Motorun ideal varsayılmasıyla matematiksel eşitlikler oluşturularak elde edilen veriler 

arama tablolarına kaydedilerek talep tork değerine göre referans akım değerleri elde edilmektedir. Pratik 

uygulamalarda ideal olmayan motor davranışını göz önünde bulundurmak için arama tablolarındaki ve-

rilerin doğruluğu gerçekleştirilecek test prosedürleri ile artırılabilir. 

 

𝐼𝑑 = −𝐼𝑠 ∗ sin 𝛽 ,  𝐼𝑞 = 𝐼𝑠 ∗ cos 𝛽 , |𝐼𝑠| = √𝐼𝑑
2 + 𝐼𝑞

2                                                                     (6) 

𝑑𝑇𝑒

𝑑𝛽
=

3∗𝑝

2
[−𝛹𝑚 ∗ 𝐼𝑠 ∗ sin 𝛽 + (𝐿𝑞 − 𝐿𝑑) ∗ 𝐼𝑠

2 ∗ cos 2𝛽]                                                                 (7) 

 

GMSM’nin kontrolü için amaçlanan sürücü sisteminin blok diyagramı Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 19. Amaçlanan sürücü sistemi 
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Evirici yapısının anahtarlanması için DGM tekniği kullanılmalıdır. DGM tekniğinin temel prensibi ise 

modüle edilecek sinyali, taşıyıcı sinyal ile karşılaştırarak 1 ve 0 değerlerinden oluşan darbeler üretmek-

tir. 1 ve 0 değerleri anahtarların açık veya kapalı olma durumunu temsil eder ve uygulanan DGM tekni-

ğine göre değişen darbeler anahtarlara uygulanarak evirici çalıştırılır. SDGM tekniğinde de modüle edi-

lecek sinüzoidal sinyaller, yüksek frekanslı üçgensel taşıyıcı işaret ile karşılaştırılarak darbeler üretilir. 

Şekil 2’de SDGM tekniğinin çalışma prensibi sergilenmektedir. 

 

 

3 fazlı gerilim girişlerinin her biri için SDGM uygulandıktan sonra eviricinin alt veya üst anahtarlarını 

temsil etmek üzere Sa, Sb ve Sc anahtarlarına üretilen darbeler uygulanır. Sa, Sb ve Sc anahtarları üst 

anahtarlar olarak kabul edilirse, alt anahtarların lojiksel ifade olarak üst anahtarların tersi alınarak anah-

tarlaması gerçekleşir. Bu şekilde alt ve üst anahtarlar aynı anda 0 veya 1 olamaz. 

BULGULAR 

Simülasyonda kullanılan motor parametreleri  

  

Şekil 20. SDGM tekniğinin çalışma prensibi 
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Tablo 13’de verilmektedir. SDGM tekniğinin anahtarlama frekansı 5 kHz olarak belirlenmiştir. Batarya 

gerilim seviyesi 120 V’tur. Sürücü sisteminin hız değişimlerine karşı test edilmesi amacıyla hız değeri 

Şekil 3’te 100 rpm değerden 2500 rpm değerine kadar yükseltilerek test edilmiştir. Böylece düşük hız-

lardan nominal hıza kadar olan geçiş hızlarında ve sabit hız durumlarında tork kontrolünün kararlılığı 

test edilmiştir. Talep tork değerleri sürekli tork değeri olan 15.7 Nm ile 0 değeri arasında adım fonksi-

yonu ile değiştirilerek sürücünün ani tork değişimlerine tepkiside test edilerek sonuçlar Şekil 3’te gös-

terilmiştir. 
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Tablo 13. Motor parametreleri 

Motor Çeşidi Gömülü Mıknatıslı Senkron Motor 

Faz sayısı/Kutup Sayısı 3/8 

Nominal Hız 2500 rpm                             @120 V DC 

Sürekli Tork Değeri 15.7 N.m                              @51.6 A rms 

Sürekli Güç Değeri 4.1 kW                                 @120 V DC 

Giriş Voltaj Aralığı 12 V-600 V 

Nominal d ekseni İndüktansı 0.282 mH 

Nominal q ekseni İndüktansı 0.827 mH 

Nominal Mıknatıs Akısı 0.0182 Wb 

Nominal Faz Direnci 0.0463 Ω 

Atalet Momenti 0.0072 𝑘𝑔𝑚2 

 

0.2 saniyeden itibaren hız değeri arttırılmış ve tork takibinin nominal hızın altındaki bütün hız değerle-

rinde hem geçiş anında hem de kalıcı durumda testi yapılmıştır. 3 faz akım çıkışları hız değerinin arttı-

rılmasıyla sistemin frekansı yükseldiği için sıklaşmaktadır. Düşük hız seviyesinde 0.2 saniye boyunca 

simülasyon çalıştırıldığında istenilen referans tork değerini takip etmektedir. Ayrıca hız değeri nominal 

hız olan 2500 rpm değerine çıkarıldığında sürücü sisteminden talep edilen tork değeride sorunsuzca 

üretilmektedir. 100 rpm ile 2500 rpm arasındaki rampa fonksiyonu ile gerçekleştirilen hız geçişi esna-

sında da sürücü sisteminden istenilen talep tork değeri motor tarafından karşılanmaktadır. 

SONUÇ 

Elektrikli araç uygulamalarında sıklıkla kullanılan SMSM’lerin alt grubu olan GMSM için ABMT stra-

tejisi kullanılarak verimli bir sürücü sistemi tasarlanmıştır. Eviricinin anahtarlanması SDGM tekniği 

kullanılarak sağlanmıştır. Nominal hız ve altındaki hız değerlerinde sürücü sisteminden talep edilen tork 

değeri motor tarafından üretilerek başarılı bir tork kontrol sistemi geliştirilmilştir. Hız değeri sabitken 

tork değerinin geçici ve kalıcı durum zamanlarında kararlı bir şekilde referansı takip ettiği simülasyon  
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sonuçları ile ispatlanmıştır. Aynı zamanda hız değeri değişirken tork değeri adım fonksiyonları ile de-

ğiştirilerek hız değişimine karşı sistemin geçiş performansının da iyi olduğu kanıtlanmıştır. ABMT stra-

tejisinin kullanılması ile d- eksen akımı negatif değerler almakta ve stator akımı minimize edilerek sis-

temden talep edilen tork değeri karşılanabilmektedir. Kontrol sisteminin iyi bir dinamiğe sahip olduğu 

ve kararlı olarak çalıştığı simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma 118E858 proje numaralı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

(1001) aracılığıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek-

lenmiştir. 

  

Şekil 21. Simülasyon sonuçları 
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TARİHİ HAMAMLARDA KULLANIMA BAĞLI OLUŞAN YAPISAL SORUNLAR: 

DİYARBAKIR MELİK AHMET PAŞA HAMAMI ÖRNEĞİ 

Nursen IŞIK 

Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Diyarbakır/ Türkiye 

Öz: Diyarbakır geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Suriçi 

Bölgesi, tarihi Diyarbakır surlarıyla çevrilmiş ve farklı türdeki anıtsal ve geleneksel yapıları bünyesinde 

bulunduran kentin önemli merkezi olmuştur.  Diyarbakır Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusunda Çardaklı 

Hamamı, Paşa Hamamı, kuzeybatısında Vahap Ağa hamamı, Kadı Hamamı güneybatısında Melik Ah-

met Paşa Hamamı ve Deva Hamamı bulunmaktadır.  Vahap Ağa Hamamı ve Deva Hamamı Gazi Cad-

desi, Melik Ahmet Paşa Hamamı ise Melik Ahmet Caddesi üzerindeki ticari aksta yer almaktadır. Çar-

daklı Hamamı, Vahap Ağa Hamamı Kadı Hamamı ve Paşa Hamamının restorasyonları tamamlanmıştır. 

Bölgede bulunan tüm hamamlar günümüzde özgün işlevinde kullanılmamakta olup, boş ya da ticari 

mekana dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamı, Melik Ahmet Caddesi üzerinde günümüze sa-

dece soğukluk bölümü ulaşmış ve ticarethane olarak kullanılmaktadır. Hamamda, kapsamlı bir onarım 

ve restorasyon yapılmamış,  kullanıcıların yapmış olduğu hatalı müdahalelerle yapım sistemi değiştiril-

miştir. Hamamın soğukluk kısmındaki tüm iç duvar ve taşıyıcılar yıkılmış kolon ve kirişler eklenerek, 

hamam yapısı karkas sisteme dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamının yapım sisteminin de-

ğiştirilmesi ve özgün işlevi dışında kullanılması nedeniyle, hamamın dış duvarları, fener ve iç bölümle-

rinde yapısal sorunlar meydana gelmiştir. Özellikle hamamın dış cephe duvarlarındaki malzeme kayıp-

larına bağlı açılmalar oluşmuştur. Hamamın iç bölümlerinin aktif olarak ticari mekan olarak kullanıl-

ması ve herhangi bir onarımının yapılmaması nedeniyle bu hamamdaki hasarlar artmaya devam etmiştir. 

Bu çalışmada, Melik Ahmet Paşa Hamamındaki mevcut yapısal sorunları incelenmiş, inceleme sonra-

sında değerlendirmeler yapılarak, hamamın yapısal sorunlarına yönelik öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Suriçi Bölgesi, Melik Ahmet Paşa Hamamı, Yapısal Sorun, Kullanıcı 

Sorunları  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Tarihi hamamlar, inşa edildikleri dönemlerden bugüne kentlerin sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan 

önemli yapılar olmuştur. Kentlerde yıkanma eylemlerinin gerçekleştiği hamamlar, bulundukları kent-

lerde kentin sosyal yaşamına katkı sağlayan ticari yapılardır. 

Hamamların inşa edilme süreci kesin olarak bilinmemekte,  Mısır’da Tel-Al Amarnah ve Zincirli böl-

gesinde yapılan kazılar sonucunda ilk örnekleri bulunmuştur (Aru, 1941 :10). 

Hamamlar, yıkanma, temizlenme kültür ve geleneğini bünyesinde barındırmış, bu gelenek ve kül-

tür, Roma ve Bizans döneminden günümüze ulaşmıştır. İlk olarak Roma döneminde yapılmış ha-

mamlar, Mısır, Çin, İran ve Hititler döneminde, günahlardan arınmanın yıkanmayla gerçekleştiril-

diği inancıyla kullanılmıştır. İslamiyet inancında temizlik kültürünün ön planda tutulmasıyla, ha-

mam yapıları kentlerin önemli alanlarında inşa edilmeye başlanmıştır (Çelik, 2018: 1). 

Yıkanma ihtiyaçlarının giderildiği hamamlar, Roma döneminden Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar 

birçok kentte inşa edilmeye devam etmiştir. Ancak geçmiş dönemlerde inşa edilen hamamların bir kısmı 

yıkılmış, bazıları az hasarlı olarak günümüze ulaşabilmiştir (Say, Kula, 2007).  
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Osmanlı döneminde 1299-1453 dönemlerinde hamam yapılarının inşası sürmüş, Anadolu’nun birçok 

bölgesinde Anadolu Türk hamamları kendine özgü üslup, kültür ve gelenekleriyle var olmaya başlamış-

tır. Haçvari plan düzenine göre inşa edilen Anadolu Türk Hamamlarının, soğukluk, sıcaklık, eyvan ve 

köşelerde konumlanmış halvet odaları bulunmaktadır (Önge, 1988:404). 

Hamam yapıları, soğukluk, ılıklık, hela, traşlık, sıcaklık, külhan ve su depolarının bulunduğu plan dü-

zeninde inşa edilmiştir. Soyunma eylemleri soğukluk bölümünde gerçekleştiği hamamlarda, yıkanma 

eylemleri sıcaklık bölümünde yapılmıştır. Büyüklükleri ve kullanım sıklığına göre farklılık gösteren 

soğukluk ve sıcaklık mekanları hamamların boyutlarını belirleyen mekanlar olmuştur. Soyunmalık ola-

rak da adlandırılan “soğukluk” bölümlerinde eyvanlar ile aydınlık fenerleri ve pencereler bulunmakta-

dır. Soğukluk bölümünden, sıcaklık bölümüne geçişlerde ılıklık, hela, traşlık ve keçelik olarak adlandı-

rılan mekanlar vardır. Boyutları ve sayıları hamamların büyüklüklerine göre şekillenmiş bu mekanlar, 

hamamların plan düzeninin belirlenmesinde önemli katkı sağlamıştır.  

Yıkanma eylemlerinin gerçekleştirildiği sıcaklık bölümlerinde, eyvanlar ile halvet” olarak adlandırılan 

özel odalar köşelere yerleştirilmiştir. Sıcaklık bölümü kubbesinde, buhar çıkışı ve aydınlatma sağlayan  

“fil gözleri” ve pencereler yer almaktadır. Sıcak su buharının duvarlarda dolaştırıldığı ve döşeme altında 

su kanallarının bulunduğu “cehennemlik” bölümü ayaklar üzerinde taşıtılan sıcaklık döşemesinin al-

tında konumlandırılmıştır.  

Hamam yapılarında kullanılan malzemeler, inşa edildikleri bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte 

genellikle taş malzemeden yapılmıştır. Kubbelerinde tuğla malzemenin kullanıldığı hamam yapılarının 

üstü çatı ve kubbelerle örtülmüştür. Genellikle soğukluk bölümlerindeki aydınlık fenerlerinin üstü, ala-

turka kiremit malzemenin kullanıldığı kırma çatı ile kapatılmıştır. 

Diyarbakır’daki tarihi hamamlar Suriçi Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi hamamlar 16 yy ile 17 yy49 

arasında kentin giriş kapılarına yakın alanlarda inşa edilmiş, sosyal ve ticari yapıları olmuştur. Dört ana 

kapısı bulunan kentin, batısında Urfa kapı (Rum Kapı), doğusunda Yeni Kapı, kuzeyinde Dağ Kapı ve 

güneyinde Mardin Kapı olarak konumlandırılmıştır.  

Diyarbakır’da Suriçi Bölgesinin güneybatı diliminde Urfa Kapı civarında Melik Ahmet Caddesi üze-

rinde, Melik Ahmet Paşa Hamamı,  aynı alanda kaynaklarda50 kentin en büyük hamamı olarak tanımla-

nan, Gazi Caddesinin sonlarına doğru Mardin Kapı’ya yakın olarak konumlanmış Deva Hamamı bulun-

maktadır. Suriçi Bölgesinin kuzeybatı diliminde Vahap Ağa Hamamı ile Kadı Hamamı, kuzeydoğu di-

liminde Çardaklı Hamamı ile güneydoğu diliminde Paşa Hamamı yer almaktadır.  

Diyarbakır tarihi hamamlarından iki tanesi yıkılmış (Cimşit Bey hamamı, Cıncıklı Hamamı), 6 tanesi 

günümüze ulaşmıştır. Vilayet salnamelerine göre 1870 ve 1875 yıllarında 12-13 hamamın olduğu, 1900 

yıllarında ise bu sayının 8 ‘e düştüğü ifade edilmektedir (Palalı, 1999). Ayrıca bazı kaynaklarda51, 19. 

Yüzyılın başında Diyarbakır’da 8 hamamın varlığından söz edilmiştir (Korkusuz, 2003, S:62, Payaslı, 

2018; 122) (Şekil 1).  

                                                            
49 Yılmazçelik, İ.(1995), “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır” , Türk Tarih Kurumu Yayınları, s:127-135, 

Ankara.  
50 Buckingham, J.S, (1827). “Travels in Mesopotamia”, London. 
51 Dağtekin, E., 2017, “Geleneksel Diyarbakır Hamamları Kataloğu”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt 

8, Sayı 2, 359-370. 
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Şekil 1. Diyarbakır suriçi bölgesinde günümüze ulaşan hamamların konumları (KAİP 2012)52 

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde günümüze ulaşan hamamlar, Melik Ahmet Paşa Hamamı, Deva Hamamı, 

Çardaklı Hamamı, Kadı Hamamı, Vahap Ağa Hamamı ile Paşa Hamamıdır. Hamamların tümü günü-

müzde özgün işlevi ile kullanılmamaktadır. Bu hamamlardan, Vahap Ağa Hamamı, Deva Hamamı ve 

Melik Ahmet Paşa Hamamı vakıf ya da özel mülkiyetli olup, sadece Vahap Ağa Hamamında restorasyon 

çalışması yapılmıştır. Yapısal sorunları bulunan Melik Ahmet Paşa Hamamı ile Deva Hamamında kap-

samlı onarım ve restorasyon çalışması yapılmamış, mülkiyet sahipleri tarafından niteliksiz ve hatalı mü-

dahaleler yapılarak mevcut sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.  

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde farklı alanlarda konumlanmış tarihi hamamlarından, Çardaklı Hamamı, 

Kadı Hamamı, Paşa Hamamının restorasyonları Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmış olup, 

günümüzde boş ve kapalı durumdadır.  

Özel mülkiyetli olan Vahap Ağa Hamamı 2015 yılında restorasyonu tamamlanmış,  özgün işlevi dışında  

restoran olarak düzenlenerek ticari mekana dönüştürülmüştür. Güçlendirme çalışmaları yapılan ha-

mamda kısmen yapısal sorunlar olmakla birlikte, hamamda strüktürel açıdan önemli bir hasar bulunma-

maktadır.  

Deva Hamamı özel mülkiyetli hamam yapılarından biri olup, hamamda bugüne kadar kapsamlı onarım 

ve restorasyon yapılmamıştır. Deva Hamamının soğukluk bölümü kafe olarak işletilmekte olup, sıcaklık 

ve diğer tüm mekanlar boş ve kapalı durumdadır. Uzun yıllar boyunca boş ve bakımsız olan Deva Ha-

mamının kullanıcıları tarafından onarım yapılmamıştır. Hamam, zaman içinde define arama, hırsızlık 

nedeniyle kısmi tahribatlara uğramasına rağmen, mevcut yapısal sorunların, hamam strüktürünü etkile-

meyecek düzeyde olduğu yapılan tespitlerle görülmüştür.  

Melik Ahmet Paşa Hamamı sadece soğukluk bölümü ile bugüne ulaşmış, yapısal sorunları bulunan ken-

tin önemli hamamlarından biridir. Hamamın soğukluk bölümünün yapım sistemi değiştirilerek, farklı 

işlevle kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, Melik Ahmet Paşa Hamamındaki yapısal sorunlar incelenmiş, mevcut sorunlar yapılan 

alan çalışmasıyla fotoğraflarla belgelenerek, kayıt altına alınmıştır. Kentin önemli tarihi hamamlarından 

                                                            
52 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi KAİP Suriçi Tescilli Yapı Haritasına göre yeniden düzenlenmiştir.   
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biri olan Melik Ahmet Paşa hamamının yapısal sorunlarına yönelik öneriler sunularak çalışma tamam-

lanmıştır. 

AMAÇ  

Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Hamamı, sıcaklık, ılıklık, külhan ve su deposu v.b diğer tüm mekanları 

yıkılmış, soğukluk bölümüyle günümüze ulaşmıştır. Hamamın soğukluk bölümü, ticari mekan olarak 

kullanılmakta olup, geçmişten günümüze ulaşan yapısal sorunları bulunmaktadır. Yapım sistemi kar-

kasa dönüştürülen hamamın yapısal sorunlarının tespitinin yapılarak, hamamın güncel durumu fotoğ-

raflarla belgelenmiştir. Mülkiyeti özel olan hamamın yapısal sorunlarının ele alındığı bu çalışmanın, 

yapılacak restorasyon çalışmalarında, güncel bir kaynak ve çalışmada verilen önerilerle de iyi bir rehber 

olması amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde bulunan tarihi hamamlardaki yapısal sorunlar genel olarak değerlendiril-

miştir. Melik Ahmet Paşa Cami Vakfı mülkiyetinde olan ve hatalı müdahalelerle yapım sistemi değişti-

rilen Melik Ahmet Paşa Hamamının günümüzdeki yapısal sorunları detaylı incelenmiş, tespit edilen 

yapısal sorunların giderilmesini sağlayacak ve katkı sunmaya yönelik öneriler sunulmuştur.  

Sınırlılıklar: Bu çalışma, Diyarbakır Suriçi Bölgesinde yer alan tarihi hamamlardan biri olan Melik Ah-

met Paşa Hamamının günümüze ulaşmış soğukluk bölümündeki yapısal sorunların belirlenmesi ve bu 

sorunlara yönelik öneriler sunularak, değerlendirmeler tek yapı ölçeğinde sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada,  Diyarbakır Suriçi Bölgesinde bulunan ve günümüze ulaşan 6 adet hamamın mevcut du-

rumları değerlendirilmiş, Melik Ahmet Paşa Hamamında meydana gelen yapısal sorunların tespiti için 

alan çalışması yapılmıştır. Yapılan alan çalışmasında,  Melik Ahmet Paşa Hamamının günümüzdeki 

durumu ve yapısal sorunları belirlenmiş ve tespit edilen sorunlar fotoğraflarla belgelenerek kayıt altına 

alınmıştır.  

BULGULAR 

Diyarbakır Suriçi Bölgesinin güneybatısında yer alan Melik Ahmet Paşa Hamamı Melik Ahmet Caddesi 

üzerindeki ticari aks üzerindedir. Melik Ahmet Paşa Hamamı, Melik Ahmet Paşa Cami Vakfına ait  olup,  

kaynaklarda hamamın 1832 ve 1846 tarihlerinde  onarımının yapılmış olduğu belirtilmiştir (Yılmazçe-

lik, 1995, 84, Paköz, A.E, 2018, 90). Hamamda, 19. Yüzyıldan günümüze kadar kapsamlı onarım ve 

restorasyonu yapılmamış olup, sadece soğukluk bölümüyle günümüze ulaşabilmiştir. Soğukluk bölümü 

dışında diğer tüm bölümlerin bulunmadığı hamamın, yıkılan bölümlerinin bulunduğu parsel otopark 

olarak işletilmektedir. Hamamdaki yapısal sorunların oluşumunu hızlandıran en önemli etken kullanıcı-

lar tarafından yapılan hatalı onarım ve müdahalelerdir. Hamamın soğukluk bölümünde yapılmış olan 

hatalı onarım ve müdahalelerle, yapısal sorunlar zaman içinde artarak devam etmiştir. Kullanıcıların 

soğukluk bölümünde yapmış oldukları niteliksiz onarım ve müdahaleler sonucunda hamamın özgün iş-

levi bozularak, yapım sistemi değiştirilmiştir.   
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Melik Ahmet Paşa Hamamının Mimari Özellikleri ve Yapım Sistemi 

Melik Ahmet Paşa Hamamı, Suriçi Bölgesinin güneybatısında ve Melik Ahmet Caddesi üzerinde yer 

almaktadır.  Yığma yapım sistemi ile inşa edilmiş hamamın, soğukluk bölümü dışında tüm mekanları 

yıkılmış ve günümüze ulaşamamıştır. Melik Ahmet Caddesi üzerinde özgün girişi bulunan hamamın 

giriş bölümü ve çevresi ticari mekanlarla çevrilidir.  Hamamın doğusundaki “kadınlar girişi” ile batısın-

daki  giriş kapatılmıştır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Melik Ahmet Paşa hamamının suriçi bölgesindeki konumu ve giriş cephesi 

Melik Ahmet Paşa Hamamı, kare planlı olup, soğukluk kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur.  

Özgün girişi günümüzde ticari mekan olarak kullanılan, hamamın kubbe duvarlarında bazalt taş kulla-

nılmıştır. Soğukluk bölümünde aydınlık feneri bulunan hamamın üstü, alaturka kiremitli kırma çatıyla 

örtülmüştür. Hamamın kuzey cephesinde kubbe duvarında bir adet pencere mevcuttur.  Sekizgen formlu 

olan aydınlık fenerinin her kenarında pencere bulunmaktadır. Melik Ahmet Caddesine bakan hamamın 

zemin katı ve çevresinde dükkanlar yer almaktadır (Şekil 3) . 

 

Şekil 3. Melik Ahmet Paşa hamamı plan, kesit ve görünüşleri 53 

Melik Ahmet Paşa Hamamı yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş olup, kullanıcılar tarafından yapılan 

müdahalelerle hamama betonarme döşeme, merdiven, kolon ve kiriş eklenerek karma sisteme dönüştü-

rülmeye çalışılmıştır. Soğukluk bölümünde bulunan sivri kemerli eyvanlar ve tüm duvarlar sıva ve boya 

ile kapatılmıştır.  

  

                                                            
53 Melik Ahmet Paşa Hamamı, plan, kesit ve görünüşleri Dağtekin, E. 2007 Doktora tezinden alınarak yeniden 

düzenlenmiştir.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

605 

Melik Ahmet Paşa Hamamında Kullanıma Bağlı Tespit Edilen Yapısal Sorunlar 

Melik Ahmet Paşa Hamamı, özgün işlevinde kullanılmayan tarihi hamamlardan biridir. Hamamın sa-

dece soğukluk bölümü günümüze ulaşmıştır.  Soğukluk bölümünün özgün girişi ve çevresi tümüyle 

ticari mekanlarla (dükkan) çevrilidir. Soğukluk bölümünün geçmişte erkekler girişi olan mekan, günü-

müzde ticari mekan olarak (peynir satış yeri) kullanılmaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tara-

fından 2018 yılında yapılan, sokak sağlıklaştırılması ve cephe düzenlenme çalışmalarında bu bölümde 

yapılmış niteliksiz müdahaleler kısmen kaldırılarak, tuğla malzemeden yapılmış giriş tonozu ortaya çı-

kartılmıştır (Şekil 4).  

 

2017                                                                                 2020 

Şekil 4. Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümü kuzey cephesi onarım öncesi ve sonrası 

durumu 

Hamam duvarları, kaba yonu ve iç bölümleri moloz taş malzemeler inşa edilmiştir. Ancak erkekler giriş 

bölümünde kullanıcılar tarafından yapılan onarımlarla, ticari mekanları birbirinden ayıran kesme bazalt 

taştan yapılmış yeni duvarlar eklenmiştir. Ayrıca dükkan olarak kullanılan bazı mekanlarda betonarme 

döşeme ve kolon eklenerek yapım sistemini olumsuz etkileyecek müdahalelerde bulunulmuştur (Şekil 

5).  

 

Şekil 5. Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümü özgün giriş kapısının dükkana çevrilme-

siyle yapılan kullanıcı müdahaleleri (2021) 

Melik Ahmet Paşa Hamamının aydınlık fenerini içine alan soğukluk bölümünün kubbesi dört adet sivri 

kemerlerle taşıtılmaktadır. Soğukluk bölümünde yer alan kemerler sıva ve boya ile kapatılmıştır. So-

ğukluk bölümünde kullanıcılar tarafından özgüne aykırı olarak yapım sistemini değiştiren niteliksiz mü-

dahaleler yapılarak, hamamın özgün yapısı tümüyle bozulmuştur. Bu müdahalelerden bazıları; duvarlar 

ve soğukluk eyvan bölümlerinin sıva ve boya ile kapatılması, mekanı yatay yönde ayıran betonarme 

döşeme ile merdiven eklenmesi, döşeme altına kolonların konumlandırılması, döşemelerin özgün olma-

yan, niteliksiz malzemelerle değiştirilmesidir. Kullanıcılar tarafından yapılmış müdahaleler sonucunda, 

hamamda yapısal sorunlar meydana gelmiş, mevcut sorunlar yapılan geçici çözümlerle giderilmeye ça-

lışılmıştır (Şekil 6) 
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Şekil 6.Melik Ahmet Paşa Hamamında betonarme döşeme ve kolonlar eklenerek yapım siste-

mine yapılan kullanıma bağlı müdahaleler (2021) 

Hamamın soğukluk bölümünün altında konumlanmış ticari mekanların birçoğunda neme bağlı bozul-

malar bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından sıva ve boya ile kapatılan duvar ve aydınlık feneri çevre-

sinde neme bağlı malzeme kayıpları oluşmuştur. Aydınlık fener pencerelerinin kırık ya da hasarlı ol-

ması, dış ortam koşullarının etkisi ile neme bağlı bozulmalar bu bölgede artmıştır (Şekil 7). 

 

Şekil 7.Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümü aydınlık fenerinde ve sıvalı duvarlarda 

meydana gelen neme bağlı  bozulmalar (2021) 

Hamamın aydınlık feneri tuğla malzemeyle yapılmış sekizgen formludur. Aydınlık feneri duvarlarında 

tuğla malzmede ve harçlarda oluşan malzeme kayıpları nedeniyle fener duvarında ayrışmaya bağlı 

bozulmalar oluştuğu görülmüştür. Aydınlık fenerinde bir pencere dışında, tüm pencereler açıktır. 

Aydınlık fener pencerelerinin bir tanesi plastik tabaka ile kapatılmış olup, diğer penecerelerinde 

doğrama ve cam bulunmamaktadır. Açık olan pencere boşlukları ve fener bölgesi dış ortam koşullarına 

karşı savunmasız kalmıştır. Bu bölümde malzeme kayıplarına bağlı bozulmaların  olduğu görülmüştür. 

Ayrıca soğukluk bölümü  ile aydınlık fenerin çatısındaki kiremitlerin büyük bölümü hasar görmüş, 

kiremitlerin eksildiği kısımlardan iç bölümlere sızıntı şeklinde nem hasarları oluşmuştur. Fener bölümü 

ve çatıda kullanıcılar tarafından bozulmaları önleyecek  geçici onarımlar yapılmış, ancak yapılan onarım 

ve tamamlamalar yetersiz kalmıştır ( Şekil 8). 

 

Şekil  8. Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümü çatısı ile fener duvarlarında oluşan 

malzeme kayıpları (2021) 
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Hamamın yıkılan bölümlerinin bulunduğu güney cephesi otopark olarak kullanılmaktadır. Soğukluk 

bölümünün güney duvarları yıkılmış yerine niteliksiz yapı bölümleri  ve betonarme kolonlar eklenerek 

tamamlamalar yapılmıştır. Ayrıca soğukluk bölümünün doğu duvarında bulunan kadınlar girişi 

kapatılmıştır (Şekil 9).  

 

Şekil 9. Soğukluk bölümü güney ve doğu duvarına sonradan eklenen ticari mekanlar (2021) 

Hamamın  batı yönündeki özgün girişi kapatılmış, günümüzde bu alan depo olarak kullanılmaktadır. Bu 

bölümdeki taş duvar ve kemerler sıva ve boya ile kapatılmış, duvar ve tavanda neme bağlı bozulmalar 

meydana gelmiştir. Ayrıca bu alanda, kullanıcılar tarafından duvar ve kiriş ve hela  gibi ekelmeler 

yapılmıştır (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Hamam girişinin kullanıcılar tarafından kapatılması,duvar, kiriş ve mekan eklemeleri 

(2021) 

Soğukluk bölümü kubbe dış duvarlarında malzeme kayıpları ve duvarda ayrışmaya bağlı bozulmalar 

bulunmaktadır. Duvarlardaki ayrışmalar, yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş hamamın eklenen 

betonarme döşeme kolon ve kirişlerle karkas sisteme dönüştürülmesi sonucu artmıştır. Yapım 

sisiteminin projesiz sadece kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi, hamamın bu 

bölümünde süreksizlik ve  düzensiz yük artırımına neden olmuştur.  

Kullanıcılar tarafından eklenen betonarme döşeme ve kirişlerin etkisiyle, duvarlardaki mevcut harçlar 

dökülmüş ya da tümüyle yok olarak, bağlayıcılık özelliğini yitirmiştir. Harç kayıplarının olduğu kubbe 

duvarlarında, betonarme döşemenin etkisiyle aşırı ve düzensiz yük dağılımına bağlı malzeme kayıpları 

ve ayrılmalar oluşmuştur. Taş malzemenin kullanıldığı kubbe  dış duvarlarındaki kayıplar, kullanıcılar 

tarafından tuğla malzeme ile tamamlanmış ve duvarın taşıyıcılık özelliği bozulmuştur (Şekil 11).  
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Şekil 11.  Kullanıcıların kubbe duvarlarında yaptığı tamamlamalara bağlı oluşan bozulmalar 

(2021) 

SONUÇ 

Diyarbakır Suriçi  Bölgesi, kentin, anıtsal ve tarihi yapıların bulunduğu önemli yerleşim alanıdır. Dini, 

sosyal ve kültür yapılarının yer aldığı bölgede, tarihi hamamların sosyal ve kültürel yaşamda özel bir 

yeri bulunmaktadır.Kamu mülkiyetinde bulunan tarihi hamamların restorasyon ve onarım çalışmaları 

yapılmasına rağmen, özel vakıf mülkiyetindeki hamamlarda bu durum kullanıcıların yapmış olduğu 

müdahalelerle sınırlı kalmıştır. 

Diyarbakır’da özel vakıf mülkiyetindeki hamamlardan Vahap Ağa Hamamında restorasyon çalışmaları 

yapılmış, hamam yapısı restoran olarak işlevlendirilmiştir. Deva Hamamı ve Melik Ahmet Paşa 

hamamında kapsamlı restorasyon ve onarım çalışmaları yapılmamıştır. Bu hamamların tümü özgün 

işlevleriyle kullanılmayıp, ticari mekanlara (restoran, kafe , dükkan v.b)  dönüştürülmüştür. Ticari 

mekanlara dönüştürülen bazı hamamlarda, kullanıcılar tarafından yapılmış müdahalelerle yapım sistemi 

değiştirilerek, mekanların özgün işlevleri bozulmuştur.  

Diyarbakır tarihi hamamlarından biri olan Melik Ahmet Paşa Hamamının, kent mimarisinde önemli yeri 

bulunan sosyal ve ticari yapılardan biridir. Özel vakıf mülkiyetinde bulunan hamamın, sadece soğukluk 

bölümü  günümüze ulaşmış olup, soğukluk bölümü ticariolarak kullanılan mekanlarla çevrilmiştir. 

Özgün mimarisinde üç adet girişi bulanan hamamın, özgün girişi günümüzde ticari mekan olarak 

kullanılılırken diğer iki girişi kapatılmıştır.  

Melik Ahmet Paşa hamamında, soğukluk bölümü ve çevresindeki ticari mekanlarda, kullanıcıların 

ihtiyaçları doğrultusunda  basit ve niteliksiz müdahaleler yapılmıştır. Yığma yapım sisteminde inşa 

edilmiş hamamın, soğukluk bölümüne  betonarme döşeme eklenerek, karkas sisteme dönüştürülmüştür. 

Hamam yapım sisteminin değiştirilmesine yönelik yapılmış müdahalelere bağlı yapısal sorunlar 

meydana gelmiş ve hamamın özgün mimarisi değiştirilmiştir. Günümüze kadar kapsamlı restorasyon ve 

onarımın yapılmadığı hamamda, zaman içinde kullanıma bağlı yapıılmış müdahaleler mevcut  

sorunların ve kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu nedenle hamamın özgün mimarisine 

döndürülmesi, sosyal ve kültürel yaşamdaki sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça 

önemlidir. 

Yapısal sorunları bulunan Melik Ahmet Paşa hamamının, özgün işleviyle kullanılmasının sağlanması 

amacıyla ivedilikle retorasyon ve onarım çalışmalarının yapılması gereklidir. Özel vakıf mülkiyetinde 

bulunan hamamda kapsamlı restorasyon çalışmalarının yapılması için, hamamın kamulaştırılması 

sağlanmalıdır.   Kamulaştırılması yapılacak hamamda, öncelikle  hasar analizlerinin yer aldığı röleve, 

restitüsüyon ve restorasyon projeleri hazırlanmalıdır. İlgili uzmanlar gözetiminde özgün işlevine uygun 
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projeleri hazırlanan hamamda  sürdürülebilir malzeme ve teknikler kullanılarak, mevcut malzeme 

kayıpları giderilmelidir.  

Yapım sistemi kullanıcılar tarafından değiştirilen ve yapısal sorunları bulunan hamamın soğukluk 

bölümü ve çevresi için yapılacak restorasyon çalışmalarında günümüzde yıkılmış ve mevcut olmayan 

bölümler (sıcaklık, ılıklık, külhan v.b) ilgili uzmankarın gözetiminde projelerine uygun eklenerek,  

hamamın özgün mimarisine döndürülmesi sağlanmalıdır.  

Hamamın onarım ve restorasyon aşamasında, tarihi yapıların korunmasına yönelik ilgili tüzük (Venedik 

Tüzüğü, ICOMOS v.b) ve kuralların izin verdiği ölçütlerde müdahaleler yapılmalıdır. Restorasyon 

sonrasında eklerle tamamlanan hamam bölümleri ve çevresi düzenlenerek, kent mimarisine özgün 

işleviyle yeniden kazandırılması sağlanmalıdır.   
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DİYARBAKIR GELENEKSEL EVLERİNDEKİ YAPISAL SORUNLARIN MALZEME VE 

YAPIM SİSTEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Nursen IŞIK 

Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Diyarbakır/ Türkiye 

Öz: Diyarbakır kenti, bünyesinde birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi ve geleneksel yapıların bu-

lunduğu önemli yerleşim merkezi olmuştur. Medeniyetlerin hüküm sürdüğü dönemlerden bugüne kadar 

kentte, sur, cami, kilise, hamam, han, köprü vb. birçok tarihi, anıtsal ve sivil mimari örneklerini bünye-

sinde barındıran zengin bir yapı çeşitliliği bulunmaktadır. Diyarbakır Geleneksel evleri, kentin kimliğini 

ve kültürünü yansıtan sivil mimari örneklerdendir. Yapım sistemi, kullanılan malzeme çeşitliliği ile gü-

nümüze ulaşan Diyarbakır Geleneksel evlerinin boyutları, kullanımlarına göre değişkenlik göstermek-

tedir.  Diyarbakır’da yazları sıcak, kışları soğuk geçen karasal iklim özellikleri hakimdir. Bu nedenle, 

geleneksel evlerdeki mekan düzenlemeleri iklime göre şekillenmiştir. Sokaktan görünmeyen yüksek du-

varlarla çevrili, ortada avlusu bulunan Diyarbakır geleneksel evlerinde yazlık ve kışlık mekan düzenleri 

bulunmaktadır. Mekanların cepheleri avluya bakan bu evlerin, iki katlı olan örneklerinde sadece cum-

balar sokağa bakmaktadır.  Evlerdeki odaların kalın duvarları yöresel bazalt taştan yapılmış, çatıları 

ahşap kirişlerle geçilmiş toprak dam ile örtülüdür. Diyarbakır Geleneksel Evleri yığma yapım tekniğiyle 

inşa edilmiş olup, yapı malzemesi olarak yöresel özelliği bulunan bazalt taş, tuğla, kalker ve ahşap kul-

lanılmıştır. Ayrıca ahşap bağdadi54 duvar tekniğinde yapılmış bazı duvarlarda kerpiç malzeme kullanı-

larak malzeme çeşitliliği arttırılmıştır. Bu çalışmada, Geleneksel Diyarbakır evlerinin genel özellikleri, 

yapım sistemi ve bu evlerde kullanılan malzemeler ile yapısal sorunları incelenmiştir. Geleneksel evler-

deki yapısal sorunlar ve mevcut durumları her yapıda değişiklik göstermiş ve meydana gelen yapısal 

sorunlar genel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda öneriler sunularak, gele-

neksel evlerdeki mekan kurgusu ve malzeme bütünlüğü ve mevcut yapısal sorunlarının bulunduğu gün-

cel örnekler verilerek çalışmamız tamamlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Geleneksel Evler, Yapım Sistemi, Malzeme, Yapısal Sorunlar 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Diyarbakır, tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde bulunduran ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 

ve bu medeniyetler döneminde inşa edilmiş anıtsal ve kültürel yapıların bulunduğu önemli bir kenttir.   

Diyarbakır Suriçi Bölgesi, kentin tarihi ve geleneksel kimliğini yansıtan, etrafı tarihi surlarla çevrili ve 

cami, medrese, han, hamam kilise ve geleneksel evler v.b bulunduğu ilk yerleşim merkezidir. Suriçi 

Bölgesindeki anıtsal ve geleneksel yapılarda zaman içinde birçok restorasyon ve onarımlar yapılmış 

olup, onarımı yapılmayan bazı yapılar günümüze hasarlı olarak ulaşmıştır  (Şekil 1).  

                                                            
54 Bağdadi duvar: Ahşap çıta malzemenin çiviyle birbirlerine eklenmesiyle elde edilen iki ayrı tabakanın arasına 

kerpiç hamuru doldurulması ile oluşturulan duvarlardır (Dikmen 2004)   
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Şekil 1. Diyarbakır evlerinin suriçi bölgesindeki konumu 55 

Diyarbakır evleri, Suriçi Bölgesinin sınırları içinde dar sokakların ve mahallelerin oluştuğu sınırlı bir 

alanda parsel boyutlarına göre bodrumla birlikte tek ya da iki katlı olarak inşa edilmiştir. İklimin etki-

siyle ortada avlusu Aralık, avlu, sofa, odalar, eyvan, mutfak, kiler hela v.b  mekanlarından oluşmaktadır.   

Diyarbakır geleneksel evleri, bulundukları parsel boyutları, büyüklüklerine göre farklılık göstermekte-

dir.  Parsel boyutları küçük evlerde 85-100 m2, büyük evlerde 3700 m2 (güneybatı diliminde) ulaşabil-

mektedir (Tuncer, 2008: 18).   

Diyarbakır geleneksel evlerinde kullanılan taş malzemenin dayanıklılığı ve sürdürülebilir malzeme özel-

liği ile günümüzde kullanılabilir olması evlerin günümüze ulaşmasında büyük katkı sağlamıştır. Evlerin 

duvar, döşeme, sütun, kemerlerinde yöresel bazalt taş, cumba, ahşap kirişler ile kısmen döşemelerde 

ahşap malzeme kullanılmıştır. 

Diyarbakır Geleneksel evlerinin, mekan düzenleri, kullanılan malzeme ve yapım sistemi açısından kent 

mimarisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu nedenle evlerin mevcut durumlarının ve sorunlarının 

tespitinin yapılmasının, evlerle ilgili güncel arşiv oluşmasını sağlayacaktır.  

Bu çalışma ile Diyarbakır geleneksel evlerinde kullanılan malzeme etkinliği ve çeşitliliği ile yapım sis-

temi, farklı örneklerle incelenerek, evlerin mevcut durumları fotoğraflarla belgelenerek, yapım sistemi 

ve malzemede meydana gelen yapısal sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur.  

AMAÇ  

Bu çalışmada, Diyarbakır Geleneksel evlerindeki yapım sistemleri ve malzemeler incelenerek, bu ev-

lerdeki malzeme ve yapım sistemine bağlı sorunlar belirlenmiştir. Yapısal sorunların belirlendiği ev-

lerde, yapılacak onarım ve restorasyon çalışmalarında evlerin aslına uygun teknik ve malzeme ile yapıl-

masına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  Ayrıca Diyarbakır geleneksel evlerinde kullanılan malze-

melerin ve yapım sistemlerinin gelişen teknolojiye uygun çözümler üretilerek geliştirilmesi, evlerin ko-

runması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada yapılan tespitlerin, evlerdeki yapım tek-

niği ve malzemelerinin mevcut haliyle korunarak geleceğe aktarılması için aynı malzeme ve teknikle 

tasarlanacak veya yeni yapılacak onarım ve restorasyon uygulamalarında, katkı sağlaması amaçlanmak-

tadır.   

                                                            
55 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) yeniden düzenlenmiştir. 
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KAPSAM 

Bu çalışmada, Diyarbakır Suriçi Bölgesinde yer alan geleneksel evlerin yapım sistemi, malzemeye bağlı 

yapısal sorunlar incelenmiş, evlerde tespit edilen yapısal sorunlar için öneriler sunulmuştur.  

Sınırlıklar: Bu araştırma, tarihi evlerin bulunduğu Diyarbakır Suriçi Bölgesinde yapılarak sınırlandırıl-

mıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında Diyarbakır Suriçi Bölgesinde yer alan farklı boyuttaki geleneksel ev örnekleri 

için alan çalışması yapılmıştır. Evlerdeki yapım sistemi, malzemeleri ile yapısal sorunları belirlenmiş, 

incelenen evler fotoğraflarla belgelenerek kayıt altına alınmıştır.  

BULGULAR 

Diyarbakır Geleneksel evler, sokaktan yüksek duvara ayrılan, avlulu, iklime göre konumlanmış kanat-

lardan oluşmuş, içe dönük bir yapı özelliğindedir. Yapı malzemesi olarak, yöresel bazalt taş, tuğla, ahşap 

ile bazı yapı duvarlarında kerpiç kullanılmıştır. 

Diyarbakır Geleneksel Evlerinin Mimari Özellikleri ve Yapım Sistemi  

Diyarbakır Geleneksel Evleri yığma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Evlerde bazalt taş malzemeden 

yapılmış duvar, kemer ve sütunlar ana taşıyıcı elemanları oluşturmaktadır. Ahşap kirişlerle geçilmiş 

döşeme ve toprak damla örtülmüş evlerin büyüklükleri kullanıcıların refah düzeylerine göre değişiklik 

göstermiştir. Evler, bodrum, zemin ve üst kattan oluşmaktadır. Küçük parselde yapılmış evler genellikle 

tek katlı olarak inşa edilmiş, geçmişte konak olarak kullanılmış büyük evler ise genellikle iki katlı olup, 

evlerdeki mekanlar haremlik, selamlık bölümlerine ayrılmıştır.  

Diyarbakır Geleneksel evleri, avluyu çevreleyen duvarlarla sokaktan görünmeyecek şekilde inşa edilmiş 

olup, evlerde mahremiyet ön planda tutulmuştur. Evlerin sokağa bakan pencereleri, sadece ıslak hacim-

lerde veya bazı evlerin üst katlarında konumlanan cumbanın kenarlarında bulunmaktadır. Diğer tüm 

mekanların pencereleri avluya bakmaktadır. Avlunun ortasında geleneksel özellikte havuz ve su tulum-

baları vardır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Diyarbakır geleneksel ev plan örneği (Sait Paşa Konağı) ( KTVKK arşivi) 
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Cahit Sıtkı Tarancı Evi (2021)                                  Cemil Paşa Konağı (2021) 

Şekil 3.  Diyarbakır geleneksel evleri örnekleri 

Avlunun etrafını çevreleyen evlerdeki odalara avlu kotundan basamaklarla ulaşılmaktadır. Üst katı bu-

lunan evlere bazalt taştan yapılmış, bazen kemerle taşıtılan merdivenlerle ulaşılmaktadır. Taş malzeme-

den yapılmış oda duvarları yaklaşık 40-100 cm arasında değişmekte olup, en kalın duvarlar yaklaşık 80-

100 cm boyutlarında bodrum katında yer almaktadır. Odalardaki duvar içlerinde boyutları evlere göre 

değişkenlik gösteren nişler vardır. Duvarların üstündeki ahşap döşeme, 50 cm aralıklı ahşap kirişlerle 

geçilmiştir. Bazı evlerde bazalt taş malzeme dışında kireç taşı (kalker) kullanılarak, almaşık örgülü du-

varlarla evlere estetik özellik kazandırılmıştır. 

Diyarbakır geleneksel evlerindeki yapı kanatlarında avluya bakan yazlık mekan olarak kullanılan “ey-

van”lar bulunmaktadır. Üstü kemerlerle geçilmiş önü açık ve avluya bakan eyvanların boyutları farklılık 

göstermekte ve bu mekanlar geleneksel evlere zenginlik ve estetik katan önemli yapı öğelerinden biridir. 

Eyvanlardaki kemer açıklıkları boyutlarına bağlı olarak tek ya da iki gözlü olmakla birlikte üç gözlü 

örnekleri de vardır. Eyvan kemerleri silindir gövdeli sütunlarla taşıtılmaktadır. Eyvanlar, tek katlı yapı-

larda avlu kotunda olabildiği gibi genellikle birkaç basamak yükseklikte ulaşılan örnekleri bulunmakta-

dır. İki katlı evlerde eyvanlar genellikle üst katlarda yer almıştır (Şekil 4). 

 

Behram Paşa Konağı  (2021)                           İskender Paşa Konağı (2021) 

Şekil 4. Diyarbakır geleneksel evlerinde eyvan örnekleri 

Diyarbakır Geleneksel Evlerinde üst katlarda bulunan odaların bazıları sokağa çıkma yaparak, odalar 

büyütülmüştür. Cumbalar, sokağa bakan ve evlere estetik katan yapı öğelerindendir. “Cumba, şahnişin” 
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adı verilen bu çıkmalar bingi taşlarının üzerine oturtulmuş, duvarları genellikle ahşap malzemeden ya-

pılmıştır. Bazı cumbaların duvarları, ahşap çıtalarla oluşturulan araları toprakla doldurulmuştur (Şekil 

5). 

 

Şekil 5.Diyarbakır Geleneksel evlerindeki cumba örnekleri 

Diyarbakır geleneksel evlerinde mutfak, hela bazı evlerde hamamlar ıslak hacim mekanlarıdır. Genel-

likle zemin katta bulunan bu mekanlar avluya bakmakta ve bazı evlerde giriş aralık kısmında yer almak-

tadır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Diyarbakır evlerindeki mutfak, hela örnekleri (2021) 

Diyarbakır geleneksel evlerinde genellikle taşıyıcı duvar, sütun ve kemerlerde bazalt, kalker taşı ve kıs-

men ahşap (bağdadi duvar) ile kerpiç, döşemelerde taş, ahşap, pencere ve merdiven korkuluklarında ise 

metal malzeme kullanılmıştır (Şekil 7).  

 

Şekil 7. Diyarbakır geleneksel evlerinde taş, ahşap, kerpiç duvar örneği 

Evlerdeki odaların üstü yuvarlak kesitli yaklaşık çapı 15 cm olan ve 45-50 cm aralıklarla dizilmiş ahşap 

kirişlerle geçilmiştir. Bazı evlerdeki ahşap kirişler sandıklı yapılmış olup, odalara estetik katmıştır. Ay-

rıca ahşap malzemeden yapılmış duvar örnekleri bulunmaktadır (Şekil 8).  
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Şekil 8. Diyarbakır geleneksel evlerinde duvar, döşemelerde kullanılan ahşap malzeme örnekleri 

Evlerde üst örtü olarak genellikle toprak dam vardır. Ahşap kirişlerin üzerine ahşap çıtalar çakılarak, 

üstüne yalıtımı sağlayacak yaklaşık 15-20 cm kalınlığında geçirimsiz toprak serilerek “toprak dam” 

oluşturulur. Toprak damın saçakları bingi taşının üzerine oturtulmuştur. Toprak dam, dış ortam koşul-

larına bağlı gevşemesini önlemek ve dayanımını arttırmak için belirli dönemlerde “loğ taşı” ile sıkılaş-

tırılmaktadır (Şekil 9).  

Toprak damlarda, bitkilenmeyi önlemek amacıyla killi toprağa tuz katılmakta, ahşap kirişli döşemenin 

üzerine yalıtım etkisi sağlamak amacıyla volkanik esaslı toprak, saman ve suyun karıştırılarak elde edi-

len katman serilmektedir (Çorapçıoğlu ve diğ.2008) .  

 

Şekil 9. Diyarbakır geleneksel evlerinde toprak dam detayı (Halifeoğlu 2010) 

Diyarbakır geleneksel evlerinde taş, ahşap ve kerpiç malzemeden yapılmış duvarlar, yapı strüktürünü 

oluşturmaktadır. Ayrıca, bazı evlerin çatı saçaklarında tuğla, iç mekanlarda özellikle nişlerde alçı ile 

bağlayıcı malzeme olarak harç kullanılmıştır. Horasan harcı olarak bilinen harçlar, tüm yapı elemanla-

rında kullanılan önemli bağlayıcı malzeme olmuştur.  

Kireç harcı olarak bilinen “horasan harcı” Roma, Bizans döneminde “roman” harcı, Selçuklu ve Os-

manlı döneminde horasan toprağına benzerliği nedeniyle “horasan harcı” adını almıştır           (Çamlıbel 

1983). Horadan harcı, hidrolik özelliği nedeniyle suya dayanıklıdır. Horasan harcının bünyesinde bulu-

nan kireç (CaCO3)  içindeki tuğla kırıklarındaki gözeneklerin içine çökerek, sıvanın dağılmasını önle-

yerek, dayanımını arttırmaktadır (Böke ve diğ. 2004).  

Diyarbakır Geleneksel Evlerindeki Yapısal Sorunlar 

Diyarbakır geleneksel evlerindeki yapısal sorunları farklı nedenlere bağlı oluşmuştur. Son yıllarda kır-

saldan kente göçe bağlı nüfusun artması, evlerdeki mekanların, günümüz konfor koşullarını sağlayama-

ması nedeniyle yetersiz kalmıştır. Evlerde, bakımsızlık, terk, yapılan hatalı ve eksik onarımlar ve yeni 

işlev verilmesi nedeniyle yapısal sorunlar meydana gelmiş ve zaman içinde bu sorunlar artmaya devam 
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etmiştir. Yapısal sorunların oluştuğu evlerde, kullanıcılar tarafından yapılan basit ve niteliksiz müdaha-

lelerle meydana gelen bozulmaların giderilmediği ve sorunların geçici olarak giderilmeye çalışıldığı 

görülmüştür. 

Diyarbakır geleneksel evlerinde, mekan düzenleri avlu ortada kalacak şekilde oluşturulmuştur. Diyar-

bakır kentinin karasal iklimin etkisinde olması nedeniyle yazları sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Bu 

nedenle evlerde kışlık ve yazlık odalar yönlere göre konumlandırılmıştır. Yazlık odalar kuzeye, kışlık 

olarak kullanılan mekanlar güney yönüne yerleştirilmiştir (Şekil 10).  

 

Cemil Paşa Konağı (2021)                Ahmet Arif Evi (2021)         Cahit Sıtkı Tarancı Evi (2021) 

Şekil 10.  Diyarbakır ev örnekleri 

Evlerde oda ve diğer tüm mekanların üstü, 45-50 cm aralıklı ahşap kirişlerle geçilmiştir. Kavak ağacının 

kullanıldığı ahşap kirişlerde ekleme yapılmadan ve odaların boyutlarının ağacın büyüklüğüne göre ya-

pılmıştır (Tuncer, 1999).  

Bazı evlerde ahşap kirişlerin üstünde konumlanan toprak damın bozulması ve işlevini yitirmesi ile üst 

örtü kullanıcılar tarafından betonarme döşeme ile değiştirilmiştir. Üst örtünün değiştirilmesi, evlerdeki 

yapı strüktüründe süreksizlikler oluşturmuş, özellikle duvarlarda eksen kayması, ayrışma ve malzeme 

kaybına bağlı yapısal sorunlar meydana gelmiştir. Ayrıca toprak dam yerine betonarme döşemenin ya-

pılması ahşap kirişlere düzensiz yük aktarımına neden olmuş ve ahşap kirişlerde sehime bağlı bozulma-

ları arttırmıştır ( Şekil 11).    

 

Şekil 11. Diyarbakır geleneksel evlerindeki ahşap kirişlemelerdeki sehim ve malzeme kaybı ha-

sarları 

Diyarbakır geleneksel evlerinde, mekanların kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle, 

bazı mekanlarda ekleme ve kapatmalar yapılmıştır. Evlerde, eyvan ve pencerelerin kapatılması, nitelik-

siz eklerin yapılması yapı sorunlarını arttıran nedenlerden bazılarıdır.  
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Evlerin, avluya açılan pencere ve eyvanlarının kapatılması ile evler tasarlanırken göz önünde bulundu-

rulan iklim konforu yok edilerek evlerde yoğuşma ve nemlenmeye bağlı bozulmaları oluşturmuştur. 

Ayrıca pencere ve eyvan açıklıklarının kapatılması, yüksek tavanlı odalarda doğal aydınlatma sorunla-

rını ortaya çıkartmıştır. Bu evlerde ısınma nedeniyle soba ve tesisatlarının düzensiz yerleştirilmesi ne-

deniyle evlerin duvarlarında ve damlarında bozulmaların meydana geldiği görülmüştür (Şekil 12). 

 

Şekil 12. Diyarbakır geleneksel evlerinde pencere ve kemerlerin kapatılması örnekleri 

Evlere yapılan müdahalelerle niteliksiz eklentiler, strüktürel bozulmalara bağlı hasarların oluşmasına 

neden olmuştur. Yapısal sorunlar, kullanıcıların yapmış olduğu hatalı müdahalelerle döşeme, merdiven 

ve duvarların beton veya tuğla malzemelerle değiştirilmesi ile artmıştır. Malzeme kaybına uğrayan yapı 

elemanlarında niteliksiz tamamlamalar yapılmış ve bu nedenle iki farklı malzemenin uyumsuzluğuna 

bağlı bozulmalar meydana gelmiştir. Beton malzemeyle değiştirilen yapı elemanlarının özgün malze-

melere (ahşap, duvar v.b) yapmış olduğu düzensiz yük aktarımı duvar, sütun ve merdivenlerde aks kay-

ması ve ayrışmalara neden olmuştur. Yapılan müdahalelerle bazı evlerde yığma yapım sistemi değişti-

rilerek, kısmen karkas sisteme dönüştürülmüş, mekanlara kiriş ve kolonlar eklenmiştir (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Diyarbakır geleneksel evlerinde yapılan niteliksiz eklentilere bağlı oluşan bozulmalar 

Diyarbakır geleneksel evlerinde üst katlarda sokağa bakan “cumba “adı verilen çıkmalar yer almaktadır. 

Genellikle ahşap malzemeden yapılan cumbaların altında ahşap kirişler ile bazalt taştan yapılmış bingi 

taşları bulunmaktadır. Suriçi Bölgesinde dar sokaklarına estetik ve özgünlük katan cumbalarda, kulla-

nıcıların müdahaleleriyle yapısal sorunlar meydana gelmiş ve mevcut malzemeler özgün olmayan mal-

zemelerle değiştirilmiştir. Cumbaların sokağa bakan pencereleri, bazı evlerde kapatılmıştır.  

Evlerdeki cumbaların kapalı olan ön cephesinde özgün dokusuna uymayan yeni pencereler açılmıştır. 

Bazı evlerde cumba tümüyle kaldırılmış, cumba yerine oda duvarları kapatılmıştır. Cumbanın kaldırıl-

dığı evlerin duvarlarında bingi taşları sokak duvarlarında birer çıkıntı olarak kalmıştır. Bazı evlerdeki 
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bingi taşlara oturtulan cumbaların ahşap ve kerpiç duvarlarındaki hasarlar nedeniyle kullanıcılar tara-

fından tuğla veya briket malzemeyle tamamlanmış, özgün cumbalar niteliksiz çıkmalara dönüşmüştür 

(Şekil14).   

 

Şekil 14. Cumbalarda tuğla, briket malzemeyle özgün olmayan tamamlama örnekleri 

Cumbalarda, kullanıcıya bağlı, doğa koşulları, bakımsız terk nedeniyle yapı sisteminde bozulma ile mal-

zeme kaybına bağlı strüktürel sorunlar, oluşturmuştur (Şekil 15). 

 

Şekil 15. Diyarbakır geleneksel evlerindeki cumbalarda ahşap malzemelerde bozulma örnekleri  

Diyarbakır geleneksel evlerinde yeniden işlev verilen örneklerde yapılan müdahaleler yapım sistemi ve 

malzemelerde değişime neden olmuştur. Yığma yapım sisteminde inşa edilmiş evlerde, yeniden işlev 

verilmeye bağlı mekanlar yetersiz kalması nedeniyle evlerde eklemeler yapılmıştır. Kapsamlı restoras-

yonu yapılmayan ve projesinde hasar analizleri çıkartılmayan evlerde özgüne aykırı müdahalelerle mev-

cut durumları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Yapısal sorunların göz ardı edildiği bazı evlerde yapılan de-

ğişim ve dönüşümler evlerde yapım sisteminin değişmesine neden olmuş, malzeme ve yapı eleman ka-

yıpları beton, briket, tuğla v.b kullanılarak giderilmeye çalışılmıştır ( Şekil 17). 

 

Şekil 17. Diyarbakır geleneksel evlerinde yeni işleve bağlı kolon ve betonarme eklenti örnekleri 
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Yeni işlev verilen evlerde bazı mekanlar  (hela, mutfak, hamam v.b)  özgün durumlarıyla kullanılmamış, 

eklemeler yapılarak yeni mekanlar oluşturulmuştur. Ayrıca genellikle taş malzemenin kullanıldığı gele-

neksel ev duvarları sıva ve boya ile kapatılarak, özgün dokusuna aykırı müdahaleler yapılmıştır. Sıvalı 

duvarlarda, beton harçtaki tuzlanma ve kireçlenmeye bağlı malzeme kayıpları oluşmuştur. 

Tarihi yapılara yeni işlev verilmesinde koruma kavramı önemli bir olgudur. Yapılardaki koruma gerek-

sinimi, kamu kurumlarının tescil işlemlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Kültür merkezi, müze olarak 

işlev verilen evler kamulaştırılarak koruma altına alınmıştır. Bu durum zaman içinde sivil kuruluşlar ve 

şahıslar tarafından yaygınlaşarak devam etmiş evlerde dönüşüm ve değişim başlamıştır. Tarihi dokuya 

sahip bu evlerin onarımlar sonrası modern yaşamda kullanılabilirliği sağlanmıştır. Kafeterya, restoran, 

dernek v.b olarak işlev verilen evlerde geçmiş yaşamın izlerini taşıyan malzeme, geleneksel ve dekoratif 

figürlerin olması evleri cazip hale getirmiştir. Bu nedenle son yıllarda evlerin işlev değişikliğine bağlı 

kullanımları artmıştır (Halifeoğlu ve diğ.2020; 386, Halifeoğlu, 2007; 109)      (Şekil 16).               

 

Şekil 16. Kafe olarak işlev verilen Diyarbakır geleneksel ev örnekleri 

SONUÇ 

Diyarbakır geleneksel evleri, inşa edildikleri dönemden günümüze kadar birçok kez el değiştirerek kul-

lanılmıştır. Bu evlerdeki mekanların, konfor düzeylerinin günümüz yaşam koşullarına göre yetersiz ve 

eksik kalmasıyla kullanıcılar tarafından, müdahaleler yapılarak mevcut durumları değiştirilmiştir. Islak 

hacimlerin (mutfak, hela v.b) avluda yer alması ve ihtiyaca cevap vermemesi kullanıcı müdahale sebep-

lerinden biri olmuştur.  

Bu araştırma sonucunda, Diyarbakır geleneksel evlerin mevcut durumları incelenerek, strüktürel bozul-

maların farklılık gösterdiği evlerdeki yapım sistemi ve malzemeye bağlı oluşan yapısal sorunların se-

bepleri belirlenmiştir.  

Bazalt taş malzemenin kullanıldığı geleneksel evlerdeki, iç ve dış duvarların sıvanarak kapatılması,  yapı 

elemanlarındaki kayıpların özgün olmayan (tuğla ve briket vb) malzemelerle değiştirilmesi, yığma ya-

pım sisteminde bulunmayan kolon ve kirişlerin eklenerek yapım sistemine müdahale edilmesi gibi se-

beplere bağlı evlerde yapısal sorunlar oluşmuştur. Evlerdeki malzeme ve yapım sistemlerinde oluşan 

yapısal sorunların, niteliksiz müdahalelerle değiştirilmesi bu evlerin özgünlüğü ve kimliğini olumsuz 

yönde etkileyerek yapıdaki mevcut sorunları arttırmıştır.  

Yapılan tespitlerde, dayanıklılığı yüksek olan bazalt taş malzemeden yapılmış duvar, döşeme ve sütun-

lardaki malzeme kaybı ve yapısal sorunların yapı sistemini etkileyecek düzeyde olmadığı, ancak ahşap 

malzemede meydana gelen yapısal sorunların daha yoğun olduğu görülmüştür. 
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Diyarbakır geleneksel evlerinde dış ortam koşulları, bakımsızlık, terk, yeni işlev verilmesi ve kullanıcıya 

bağlı hatalı müdahaleler sonucunda malzeme kaybına yol açan yapısal sorunlar, zaman içinde yapım 

sistemini etkileyerek hasar düzeylerinin artmasına neden olmuştur. Ayrıca evlerin büyük bölümünde, 

sonradan eklenmiş ya da yapı ile birleştiren niteliksiz eklenti ve müdahaleler yapım sistemini olumsuz 

yönde etkilemiştir. Bu nedenle evlerde yapılan onarım ve restorasyon uygulamalarında tarihi yapıyı ko-

ruyan kurallar ışığında hareket edilmesi oldukça önemli ve gereklidir.  

Tarihi yapıların korunmasında göz önünde bulundurulması gereken dünyaca kabul edilmiş tüzük, bil-

dirgelerin, bu yapıların geleceğe taşınmasında büyük rolü bulunmaktadır. Bu nedenle mimari miras ola-

rak görülen tüm yapılar için düşünülen onarım ve restorasyon uygulamaları bu tüzüklerin izin verdiği 

ölçütlerde yapılmalıdır. Bu tüzüklerden en önemlisi “Venedik Tüzüğü”dür. 

Venedik Tüzüğü 1964 yılında “İkinci Uluslararası Tarihi Anıt Mimar ve Teknisyenler Kongresi”nde 

kabul edilmiş günümüzde geçerliliği bulunan tarihi yapıların korunmasında önemli bir rehber olmuştur. 

Venedik Tüzüğündeki  “Tarihi anıt kavramı mimari eserle birlikte belirli bir uygarlık ve gelişme ile 

tarihi olayların tanıklığını yapmış, kent ve kırsal alanı kapsar. Tarihi anıt ve yapıların onarımında mi-

mari miras incelenerek, bilimin gerektirdiği tüm teknikler uygulanmalıdır” maddeleri ön plana çıkmış-

tır. Bu nedenle bu maddelerin göz önünde bulundurularak tarihi yapılarda onarım, restorasyon uygu-

lamaları yapılarak, tarihi ve anıtsal yapılar yaşatılmalıdır (Erder 1977, 171) bazı maddeler tüm dünya 

ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. 

Bu bağlamda, Diyarbakır geleneksel evleri başta olmak üzere tüm anıtsal ve tarihi yapılarda yapılacak 

onarım, restorasyon uygulamalarında tüzüklerle belirlenen kurallar ışığında müdahalelerin yapılması, 

yapıların sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu nedenle geleneksel evlerin korunması ve geçmişten 

geleceğe aktarılmasının sağlanması için,  yapılacak onarım ve restorasyonlarda, mevcut durumlarının 

ve hasar düzeylerinin gösterildiği kapsamlı projeleri hazırlanmalıdır. Hazırlanan kapsamlı projeler son-

rasında ilgili uzmanların görüşleri doğrultusunda yapı özgünlüğünü koruyan tamamlama ve güçlen-

dirme uygulamalarına başlanmalıdır.  

Yeni işlev verilen evlerdeki, günümüz konfor koşullarına göre yetersiz kalan mekanların yeniden dü-

zenlenmesinde, yapı özgünlüğüne zarar vermeyen eklenti ve tamamlamaların koruma öncelikli kabul 

görmüş kurallara uygun yapılması sağlanmalıdır. 

Yapım sistemini etkileyen ve değiştiren hatalı müdahaleler yerine yapım sisteminin güçlendirildiği ve 

evlerdeki strüktürel bozulmaların oluşmasını önleyen çözümler üretilmelidir. 

Diyarbakır sosyal ve kültürel yaşamında önemli yeri bulunan Diyarbakır geleneksel evlerinin geçmişten 

geleceğe tüm özgünlüğüyle aktarılması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle yapılan bu araştırma ile Diyarbakır geleneksel evlerindeki yapısal sorunlar malzeme ve ya-

pım sistemi açısından incelenmiş ve evlerin mevcut durumları ve hasar düzeyleri fotoğraflarla belgelen-

miştir.  

Diyarbakır geleneksel evlerinde tespit edilen yapısal sorunların giderilmesi ve kültürel miras olarak ge-

leceğe aktarılmasını sağlayacak, koruma çerçevesinin hazırlandığı tüzük ve kurallara uygun öneriler 

sunularak çalışma tamamlanmıştır.  Ayrıca geleneksel evlerdeki malzeme ve yapım sistemine bağlı olu-

şan yapısal sorunların tespit edildiği bu çalışmanın, Diyarbakır geleneksel evleri ile ilgili yapılacak aka-

demik ve teknik araştırmalarda güncel bir rehber niteliğinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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PETROL İLE KONTAMİNE OLMUŞ ALANLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN 

MALDI-TOF MS YÖNTEMİ KULLANILARAK  TANIMLANMASI 

Hatıce OGUTCU1,  Yasemin NUMANOGLU CEVİK2 

1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kırşehir / Türkiye  
2S.B. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik 

Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara / Türkiye 

Öz: Dünyada çok sık karşılaşılan çevresel sorunlardan birisi de toprakların polisiklik aromatik hidro-

karbonlar (PAHs-petrol hidrokarbonları) ile kontaminasyonudur. PAH'lar, organik bileşiklerin geniş ve 

çok  fazla çeşitini içermektedir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 16 PAH'ı canlılarda  toksik, kanse-

rojen ve mutajenik etkilere neden olduğundan öncelikli tehlikeli maddeler kategorisinde sınıflandırmış-

tır. PAH’lar canlıların bir kısmında toksik etki gösterir iken bazılarının ise besin maddesini oluşturmak-

tadır. Mikroorganizmalar özellikle de bakteriler bu kirletici ajanları karbon kaynağı olarak kullanmakta 

ve metabolik faaliyetlerinde gerekli olan enerjiyi de bu maddelerden sağlamaktadır. Son yıllarda biyo-

lojik iyileştirme çalışmalarında kullanılmaları oldukça önem kazanmış olup özellikle PAH’ları en iyi 

oranda parçalama özelliğine sahip yeni yerel bakteri türlerini araştırmaya yönelik çalışmalara da yoğun-

luk verilmiştir. Petrol hidrokarbonlarını biyolojik yolla degredasyonunu yapan mikroorganizmalar farklı 

ortamlardan özellikle de petrol ile kirlenmiş alanlardan izole edilmektedir. PAH’ları parçalayan bakte-

riler ise; toprak, deniz, tatlı su habitatlarında yoğun bir şekilde yayılış göstermekte ve özellikle hidro-

karbonlarla kirlenmiş toprakların biyoremediasyonunda (biyolojik yolla parçalanmasında) kullanılmak-

tadır. Bu çalışmada eski petrol rafineri  bölgesinde petrol ile kontamine olmuş alanlardan toprak örnek-

leri alınmıştır. Toprak örneklerinden elde edilen izolatlar MALDI-TOF MS yöntemi kullanılarak tanım-

lanmıştır. Çalışma sonucunda 9 cinse ait 16 farklı bakteri türü; Sphingobacterium thalpophilum, Aero-

monas enteropelogenes, Cupravidus necator (2), Brevibacterium casei, Thauera linaloolentis, Acineto-

bacter baumannii, Acinetobacter calcoaliticus , Bacillus pumilus, Bacillus megaterium, Bacillus altitu-

dinis, Bacillus sonorensis, Bacillus subtilis  ssp. spizizenii, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter 

cloacae, Bacillus subtilis  ve Acinetobacter pittii tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bu izolatlar petrol hid-

rokarbonları ile kirlenmiş topraklarda yaşayabilir. Bu nedenle tanımlanan izolatların petrol kirliliği olan 

toprakların biyoremediasyonunda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol, Bakteri, MALDI TOF MS, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs), 

Biyoremediasyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Hızla artan  dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sanayii başdöndürücü bir şekilde ge-

lişme göstermekte olup  büyüyen ve sanayileşen kentler sürdürülebilir kalkınmayı yeteri kadar uygula-

yamadıklarından dolayı çevre kirliliği problemleriyle (toprak hava, su) çok sıklıkla karşı karşıya gel-

mektedir. Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) ve ağır metaller çoğunlukla; kanserojenik, mutajenik, ge-

notoksik ve toksik özelliğe sahip olan çevresel kirleticilerdir.  

Petrol, yeraltı yataklarından çıkarılan, çok koyu renkli, kendisine özgü bir kokusu olan, hidrokarbürler-

den oluşan, arıtım işlemi görmemiş, yanıcı, doğal mineral yağdır. Ham petrolün destilasyonu sonucunda 

elde edilecek fraksiyonlarda 40’dan fazla kimyasal bileşikten meydana gelmekte ve bunların arasında; 

çok sayıda aromatik hidrokarbonlar, di-tri tetrametil naftalinler ve fenantenler, krisen ve krisen'in metil 
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türevleri, perilen, trifenilen ve tetrametilfluoren, di ve tetrametil-dibenzotiofen, tiobenzofluoren ve pen-

tametilkarbazol'lerin bulunduğu saptanmıştır (Wang ve ark., 2010). Ayrıca 45 yıldan beri kanserojen 

etkisi bilinen benzo(a)piren'in de ham petrolde bulunduğu belirlenmiştir. Petrol içerisinde poliaromatik 

hidrokarbonlar (PAH) olarak adlandırılan pek çok madde bulunmakta ve PAH’ların 16 adedi Environ-

mental Protection Agengy- Birleşik Devletler Çevre Koruma Kuruluşu (EPA) tarafından öncelikli kir-

leticiler listesinde yer almaktadır (Saygılı, 2012).  

Petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinden çıkan ürünlerin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri ol-

maktadır. Besin zincirine girerek, insanlar da dahil olmak üzere yeryüzündeki bütün canlılara ulaştığı 

belirlenen poliaromatik hidrokarbonların; immün sistemi baskılayıcı, endokrin bozucu (disrupter), nö-

rotoksik, kanserojenik teratojenik etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Yukarda belirtilen hususların ışı-

ğında petrol ve petrol türevleri ile kirlenmiş ortamlarda doğal olarak bulunan bakterilerin izole edilerek 

petrol hidrokarbon türevleriyle kontamine olmuş ortamlara aktarılmaları sonucunda ekosistemdeki den-

genin tekrar kurulmasına da önemli ölçüde katkı sağlanacaktır. 

PAH’lar canlıların bir kısmında toksik etki yaparken bazı canlıların besin maddesini oluşturmaktadır. 

Özellikle mikroorganizmalar bu kirletici ajanları karbon kaynağı olarak kullanmakta ve metabolik faa-

liyeti için gerekli olan enerjiyide bunlardan elde etmektedir. Son yıllarda biyolojik iyileştirme çalışma-

larında kullanılmaları oldukça önem kazanmış olup özellikle PAH’ları en iyi oranda parçalama özelli-

ğine sahip yeni mikroorganizmaları araştırmaya yönelik çalışmalara da yoğunluk verilmiştir. Özellikle 

de doğal ortamlarından izole edilen mikroorganizmaların biyoremediasyon çalışmalarında kullanılması 

oldukça önemli hale gelmiştir.  

Toprakta kirletici ajanların birikmesi o habitattaki canlıların faaliyetlerini etkilemekle birlikte besin zin-

ciri yoluyla diğer canlıların ve dahası insanların sağlığını da tehdit eder hale gelmektedir. Biyoremedi-

asyon yöntemi sayesinde PAH’ larda dahil olmak üzere özellikle tehlikeli atıkların temizlenmesi sağ-

lanmaktadır. 

Das ve Murkherjee (2007) tarafından Kuzey Doğu Hindistan`da petrol ile kirletilmiş topraklardan alınan 

örneklerle yapılmış olan bir incelemede sonucunda; Bacillus subtilis DM-04, Pseudomonas aeruginosa 

M ve Pseudomonas aeruginosa NM suşları izole edilmiş ve bu izolatların ham petrol hidrokarbonlarını 

kullanabilme yateneklerinin olduğuda tespit edilmiştir. 

Mujahid ve ark., (2015) Karachi bölgesinden petrol ile kirlenmiş toprak örneklerinden Pseudomonas sp. 

SA044, Burkholderia sp., Ralstonia sp., Stenotrophomonas sp., Micrococcus sp. ve Staphylococcus sp. 

türlerini izole etmişlerdir. 

AMAÇ 

Çalışmamızda; Eski rafineri çevresinden alınan toprak örneklerinden yerel bakteri türlerinin izolasyonu 

ve MALDI-TOF MS yöntemi kullanılarak tanımlanması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Son yıllarda kirletici ajanları doğadan temizlemek amacıyla doğal yöntemler araştırılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda birçok biyolojik iyileştirme yöntemi bulunmuş ve geliştirilmiştir. Çalışma-

mızda doğayı kirleten poliaromatik hidrokarbonları parçalayabilme özelliğine sahip bakterilerin izole 

edilmesi ve tanımlanması yapılmıştır.  
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YÖNTEM 

Çalışmamızda kullanılan toprak örnekleri Eski rafineri bölgesinden alınmıştır. Bu amaçla; 10 gr toprak 

örneği, 1 g KNO3, 0,2 g MgSO4, 0,1 g NaCl, 0,1 g CaCl2 g, 1 g K2HPO4  içeren 1 L besiyerine %1 

oranında ham petrol: Triton-X–100 emülsiför (1:1) ilave edilerek 3 gün boyunca 280C’de 180 

dev/dak.’da inkübasyona bırakılmıştır. 3. gün sonunda bu besiyerinden 10 ml alınarak tekrar aynı bile-

şenleri içeren taze besiyerine ekim yapılmıştır (Rojas-Avelizapa ve ark., 1999; Eraydın-Erdoğan, 2010). 

Bu işlem iki defa tekrarlandıktan sonra 0,1 ml’si Nutrient agar’lı (NA), Tryptic soy agar’lı (TSA) ve 

Yeast Ekstraktlı ve %1 ham petrol içeren  agarlı plaklara ekilerek inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 

işleminin sonra binoküler mikroskop altında değişik koloni yapısı sergileyen bakteri izolatları seçilerek 

saflaştırma işlemi yapılmıştır. Elde edilen saf izolatlar stok kültürlere alınarak daha sonraki testlerde 

kullanılmak amacı ile  +40C ve -800C’de saklanmıştır. Aynı zamanda bu izolatların MALDI-TOF MS 

yöntemi kullanılarak  tanımlamaları yapılmıştır (Kaabi ve ark., 2018). 

BULGULAR  

Araştırmada Eski rafineri bölgesinden alınan toprak örneklerinden 9 cinse ait 16 farklı bakteri türü izole 

edilmiştir. Elde edilen izolatların MALDI-TOF MS yöntemi kullanılarak tanımlamaları yapılmış ve 

buna göre izolatların; Sphingobacterium thalpophilum, Aeromonas enteropelogenes, Cupravidus neca-

tor (2), Brevibacterium casei, Thauera linaloolentis, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoali-

ticus, Bacillus pumilus, Bacillus megaterium, Bacillus altitudinis, Bacillus sonorensis, Bacillus subtilis  

ssp. spizizenii, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter cloacae, Bacillus subtilis  ve Acinetobacter 

pittii türlerine ait olduğu belirlenmiş olup Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. İzolatların MALDI-TOF MS biyotiplendirme tablosu 

 

İzolat No 

 

Muhtemel Tür 

 

Skor 

YH 9-1 Sphingobacterium thalpophilum NCBI ID 259 1.869 

YH 9-2 Aeromonas enteropelogenes DSM 9381 DSM 1.263 

YH 9-4 Cupravidus necator DSM 531 HAM  NCBI 106590 1.713 

YH 9-6 Brevibacterium casei IMET 10997T HKJ  1.354 

YH 9-7 Thauera linaloolentis 47Lol MPB 1.287 

YH 9-8 Acinetobacter calcoaliticus B388 UFL NCBI 471 1.264 

YH 9-9 Bacillus megaterium 2.216 

YH 9-12 Bacillus pumilus DSM354 DSM 1.821 

YH 10-1 Bacillus altitudinis CS809 1 BRB 1.651 

YH 10-3 Bacillus sonorensis  DSM 13779T DSM 1.530 

YH 10-5 Bacillus subtilis  ssp.spizizenii DSM15029T DSM 1.603 

YH 10-6 Cupravidus necator DSM 531 HAM NCBI 106590 1.756 

YH 10-7 Stenotrophomonas maltophilia  2.014 

YH 10-8 Enterobacter cloacae 2.124 

YH 10-11 Bacillus subtilis DSM 5552 DSM  1.962 

YYH 10-1212 Acinetobacter pittii Serovar 22 DSM 9318 2.216 

 

Araştırıcılar; Mersin Kazanlı endüstri bölgesinden aldıkları toprak örneklerinden 272 adet Pseudomonas 

spp. ve 161 Bacillus spp. izole etmişlerdir (Sevgi ve ark., 2010). 

Dülger (2012), Çan Termik Santral bölgesinden belirlediği 4 istasyondan 345 bakterinin izolasyonunu 

yapmışlardır. Bu 4 istasyondan izole edilen bakterilerin Enterobacter, Pseudomonas ve Bacillus genu-

suna ait olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kaabi ve ark., (2018), petrol ile kontamine olmuş üç endüstri bölgesinde yaptıkları çalışmada Bacillus 

cereus'un bakteri popülasyonuna hâkim olduğunu  ancak popülasyonun küçük bir kısmını da Bacillus 

sonorensis ve Pseudomonas stutzeri türlerinin oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Elde ettikleri 6 izolatın 

MALDI-TOF MS ile tanımlandığı ve Bacillus sonorensis'in moleküler teknikler kullanılarak ribotip-

leme ile de doğrulandığını bildirmişlerdir. Sonuçların, özellikle Arap körfezinde petrol hidrokarbonla-

rının biyodegredasyonunda yani yerli izolatlar kullanılarak arındırılmasında uygulama bağlamında ol-

dukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çalışmamız sonucunda; Bacillus spp. (B.pumilus, B. megaterium, B. altitudinis, B. sonorensis, B. sub-

tilis  ssp. spizizenii), Acinetobacter spp. (A. baumannii, A.calcoaliticus, A. pittii), Sphingobacterium spp. 

(S. thalpophilum), Aeromonas spp. (A. enteropelogenes), Cupravidus spp. (C. necator), Brevibacterium 

spp. (B. casei), Thauera spp. (T. linaloolentis), Stenotrophomonas spp. (S. maltophilia),  Enterobacter 

spp. (E. cloacae) cinslerine ait  türler MALDI-TOF MS  yöntemi ile tespit edilmiştir (Tablo 1). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son yıllarda gelişen sanayii ile birlikte endüstriyel kirlilikte hızla artmış bu soruna çözüm üretmek adına 

ekosistemi olabildiğince koruma günümüz insanının öncelikleri arasında yerini almıştır.  

 Petrol hidrokarbonları (PAH) ile kontamine olmuş habitatlarda çok farklı mikroorganizmalar özellikle 

de yerel türler (bakteri vb.) bulunmaktadır. Bu çalışmada tanımlanması yapılan yerel izolatların özellikle 

PAH’ların oldukça yoğun bulunduğu alanlarda tek veya karışık kültür olarak biyoremediasyon çalışma-

larında kullanımının ve performanslarının oldukça yüksek olacağı  düşünülmektedir. 
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KIRŞEHİR İLİ MUCUR İLÇESİNDEN ALINAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDEN BİTKİ 

GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN (PGPR) BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE BAZI 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Murat GULER1, Hatıce OGUTCU2 

1Milli Eğitim Bakanlığı Kırşehir Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  

Kırşehir / Türkiye  
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir / Türkiye 

Öz: Bitkilerin tüm gelişim evresi boyunca toprak ve mikroorganizmalar arasında bir işbirliği vardır. Bu 

ilişki, rizosferdeki mikrobik topluluğun, bitkiler ile etkileşimine dayanır. Rizosferde gerçekleşen “bitki-

bakteri etkileşimleri” bitki sağlığının ve toprak verimliliğinin belirleyici faktörleridir. Rizosferdeki bazı 

bakteriler bitki büyümesine teşvik etmekte bunun sonucunda ise bitki sağlığını geliştirerek yararlı etkide 

bulunmaktadır.  Bitki için yararlı etkide bulunan bakteriler Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri 

(PGPR-Plant Growth Promoting Rhizobacteria) olarak nitelendirilir. Bu çalışmada; 2019 yılı Mayıs ve 

Haziran aylarında Kırşehir ili Mucur ilçesinden farklı bitkilere ait (Triticum aestivum L.(Buğday), Hor-

deum vulgare L.(Arpa), Avena sativa L.(Yulaf), Cicer arietinum L.(Nohut), Medicago sativa L.(Yonca), 

Phaseolus vulgaris L.(Fasülye) rizosferik toprak örnekleri alınarak PGPR’lerin izolasyonu yapılmış, 

toplam 47 adet izolat elde edilmiştir. Bu izolatlara morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla çeşitli testler (Gram Boyama, Katalaz, Oksidaz, %3 lük KOH, Sitrat kullanımı, 

Amilaz, Proteaz, Jealatinaz) uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda; 47 izolatın  6 tanesinin Gram (-

), 41 tanesinin Gram (+) olduğu;  47 izolatın tamamının Katalaz (+) olduğu; 26 tanesinin Oksidaz (+), 

21 tanesinin Oksidaz (-)  olduğu; 6 tanesinin KOH(+), 41 tanesinin KOH(-) olduğu;  9 tanesinin Sitrat 

kullanımı (+), 38 tanesinin Sitrat kullanımı (-) olduğu; 14 tanesinin Amilaz (+), 33 tanesinin Amilaz (-) 

olduğu; 20 tanesinin Proteaz (+), 27 tanesinin Proteaz (-) olduğu; 16 tanesinin Jelatinaz (+), 31 tanesinin 

Jelatinaz (-) olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin değerlendirilmesiyle PGPR 

özellikli bakterilerden oluşacak mikrobiyal gübre geliştirme çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. Bu 

sayede ülke genelinde yerel mikrobiyal gübrelerin kullanılmasının yaygınlaşacağı ve yoğun olarak kul-

lanılan kimyasalların uygulamadaki miktarının azaltılacağı öngörülmektedir. Bu sayede hem toplumun 

kendi zirai geleceğini güvence altına alabilmesine katkı sağlanacak hem de tarımda kullanılan kimya-

salların ortaya çıkardığı çevre zararlarının önüne geçilecektir. Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran  Üniver-

sitesi Bilimsel Araştırmalar Müdürlüğü, ZRT.A4.20.012 No’lu proje ile desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rhizobakteri (PGPR), Rizosfer, Bitki, Toprak 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gelecekte dünyamızın karşılaşacağı en önemli problem, 2025 yılında 8 milyara ulaşacağı tahmin edilen 

dünya nüfusudur.  Dünya nüfusunun 830 milyonunun açlık sınırında olduğu ve küresel ısınmaya bağlı 

olarak değişen iklim sisteminin gıda üretimi üzerindeki olumsuz etkileri de göz önüne alındığında önü-

müzdeki 20 yıl içerisinde en önemli konunun tarımsal üretim olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek ve-

rim artışını temel alan yoğun tarım uygulamaları; gerek gübreler ve gerekse bitki koruma ürünleri gibi 

farklı kimyasal ürünlerin kullanımını beraberinde getirmiştir. Kimyasal ürünler verimde önemli ölçüde 

artışa neden oldukları için, modern tarımın vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Ancak toprak 

özelliklerinde ve çevresel kalitede önemli ölçüde yıkıcı değişimler yaratmaları ve yüksek maliyetleri 
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gibi faktörler, kullanımlarına kısıtlamalar getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bitkilerin tüm gelişim ev-

resi boyunca toprak, bitki ve mikroorganizmalar arasında bir işbirliği vardır. Bu işbirliği bitki ve mik-

roorganizmalar arasında karşılıklı fayda sağlamaktadır. Bitki köklerini çevreleyen toprağın besin açısın-

dan zengin bir parçası olan rizosfer milyonlarca mikroorganizma için bir yaşam alanıdır (Chandler ve 

ark., 2008; Sgroy ve ark., 2009). Bitkiye yarar sağlayan ya da bazı olumlu kök-mikroorganizma etkile-

şimleri sağlayan mikroorganizmaların belirli bir sınıfına bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler 

(PGPR) adı verilir. Genel olarak, rizosferde bulunan bakterilerin yaklaşık %2-5’i PGPR’dir (Antoun 

and Prévost 2006; Siddikee ve ark., 2010). PGPR, birden fazla mekanizma kullanarak ve bazı makro 

besleyici maddelerin yanı sıra mikro besleyicilerin  kazandırılmasını ve alınmasını sağlayarak bitki bü-

yümesini artırır.  

PGPR uygulamalarıyla çimlenme oranı, kök gelişmesi, verim, yaprak alanı, klorofil oranı, azot oranı, 

protein oranı, hidrolik aktivite, susuzluğa tolerans, kök ve gövde ağırlığı artmakta, yaprakların yaşlan-

ması gecikmekte ve bazı hastalıklara dayanıklılık sağlanmaktadır. PGPR uygulamaları laboratuar, sera 

ve tarla koşullarında yürütülmekte, ancak tarla denemelerinde beklenmeyen koşullar bazen uygun so-

nuçların alınmasını zorlaştırmaktadır. Topraktaki pH değişimleri, yüksek sıcaklık, düşük yağış, nem ve 

besin noksanlığı gibi uygun olmayan koşulların ortaya çıkması mikroorganizma kolonizasyonunu azalt-

maktadır (Şahin ve ark., 2004; Dobbelaere ve ark., 2001). Çevre kirliliğinin önlenmesi ve tarımsal sür-

dürülebilirlik, kaynakların devamlılığının sağlanması, tarımsal maliyetin düşürülmesi, biyolojik azot 

fikseri ve fosfat çözücü bakteri kullanımını zorunlu kılmaktadır. PGPR tarım, bahçecilik, ormancılık ve 

çevrenin yenilenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. 

AMAÇ 

Tarımsal faaliyetlerde kimyasal gübre ve pestisitlere alternatif olarak, toprak canlılarının kullanımı bü-

yük önem arz etmektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve tarımsal sürdürülebilirlik, kaynakların devam-

lılığının sağlanması, tarımsal maliyetin düşürülmesi, biyolojik azot fikseri ve fosfat çözücü bakteri kul-

lanımını zorunlu kılmaktadır. PGPR uygulamalarıyla çimlenme oranı, kök gelişmesi, verim, yaprak 

alanı, klorofil oranı, azot oranı, protein oranı, hidrolik aktivite, susuzluğa tolerans, kök ve gövde ağırlığı 

artmakta, yaprakların yaşlanması gecikmekte ve bazı hastalıklara dayanıklılık sağlanmaktadır (Glick, 

1995). Bu çalışmada; PGPR özellikli yerel bakterilerin izolasyonu ve bazı özelliklerinin belirlenmesi 

sonucunda tarımsal alanda kullanılan kimyasal ürünlere karşı alternatif olarak geliştirilerek kullanımla-

rının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

PGPR özellikli bakterilerin tarımsal alanda kullanılan kimyasal ürünlere karşı alternatif olarak gelişti-

rilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir  tarımsal faaliyetler ve çevrenin korunması 

için önemli bir strateji olarak düşünülmelidir. 

YÖNTEM 

2019 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Kırşehir ili Mucur ilçesinden farklı bitkilere ait (Triticum aestivum 

L.(Buğday), Hordeum vulgare L.(Arpa), Avena sativa L.(Yulaf), Cicer arietinum L.(Nohut), Medicago 

sativa L.(Yonca), Phaseolus vulgaris L.(Fasülye) rizosferik toprak örnekleri alınarak PGPR’lerin izo-

lasyonu yapılmış, toplam 47 adet izolat elde edilmiştir. Bu izolatlara gram boyama ve biyokimyasal 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli testler (Gram Boyama, Katalaz, Oksidaz, %3 lük KOH, Sitrat 
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kullanımı, Amilaz, Proteaz, Jelatinaz) uygulanmıştır.İzolatların gram boyaması için 18-24 saat boyunca 

nutrient agar da gelişen kültürlerden preparat hazırlanmıştır. Mikroskobik inceleme sonunda mor renkte 

görülen mikroorganizmalar gram pozitif olarak değerlendirilirken pembe renkte görülenler gram negatif 

olarak değerlendirilmiştir (Temiz, 2010). Katalaz testi için, nutrient agar ortamında geliştirilen koloniler 

öze yardımı ile alınarak lama aktarılmış, üzerine % 30‘luk H2O2 damlatılmış ve mikroskop altında gaz 

kabarcıklarının çıkışı gözlenmiştir(Gerhardt, 1981). Oksidaz testi için, nutrient agar ortamında geliştiri-

len kolonilerin üzerine % 1‘lik tetrametil-p-fenilendiamin damlatılmış ve mavi renk dönüşümü pozitif 

sonuç olarak kabul edilmiştir (Harley and Prescott, 2002). %3`lük KOH testi için temiz bir lam üzerine 

1 damla % 3`lük potasyum hidroksit çözeltisi damlatılarak üzerine nutrient agar da geliştirilen 24 – 48 

saatlik bakteri kültürlerinden bir öze dolusu konulmuş ve bir cam çubukla karıştırılmıştır. Süspansiyon-

dan cam çubuğu çekince bir uzama söz konusu ise KOH pozitif, uzama söz konusu değilse KOH negatif 

olarak değerlendirilmiştir (Bal,  2012). 

 Sitrat testi için 5ml tüp içinde yatık simmons citrate agar besiyeri (4-5 ml, pH 6.9 ve yeşil renkte) ha-

zırlandı. Daha sonra besiyerine iğne ile inokulasyon yapıldı ve yatık yüzeye de iğne sürüldü. Tüpler 2-

7 gün 37°C inkubasyonda tutuldu. İnkubasyon süresi sonunda hiçbir üremenin olmaması ve ortamın 

orijinal yeşil rengini muhafazası negatif reaksiyon ve ekim hattı boyunca üreme ile birlikte koyu mavi 

rengin meydana gelmesi de pozitif reaksiyon olarak değerlendirilmiştir (Demirbağ ve Demir, 2005). 

Amilaz üretim testi için çözünür nişasta (%0,5) içeren agar besiyeri hazırlandı. Üç gün 37°C’de inkübe 

edildi. İyodin çözeltisi damlatılarak 5dk beklendi. Zon oluşumu incelendi. Koloni etrafındaki zonlar  

amilaz varlığını göstermektedir (Coşkun, 2010). Proteaz üretim testi için süt içeren agar besiyeri hazır-

landı. Üç gün 37°C’de inkübe edildi ve zon oluşumu incelendi. Koloni etrafındaki açık zonlar proteaz 

varlığını göstermektedir (Coşkun, 2010).  Jelatinaz aktivitesini belirlemek amacıyla  jealatin agar hazır-

lanmıştır. Gerekli miktarda besiyeri hazırlandıktan sonra, 5 ml’lik tüplere konulup otoklavda 121°C, 1.5 

atm basınçta sterilize edildi ve sonra tüplere 24 saatlik taze kültürlerden inokule edilerek ekimleri yapıl-

mış sonrasında 28ºC’de 7-14 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra +4ºC deki 

buzdolabına kaldırılır. Buzdolabında 2-3 saat kaldıktan sonra çıkarılır ve sıvı halde kalan tüpler Jelatin 

üretimi pozitif (+); sıvılaşmayıp katı halde kalan tüpler ise  Jelatin üretimi negatif (-) olarak değerlendi-

rilmiştir (Egamberdieva ve ark., 2008). 

BULGULAR  

Bu çalışmada 47 bakteri izole edilmiştir. 

Tablo 1. İzolatların alındığı bitki örnekleri 

izolat no   Alındığı bitki     İzolat no Alındığı bitki 

MH-1 

MH-2 

MH-3 

MH-4 

MH-5 

 

 

 

 

BUĞDAY  

MH-24 

MH-25 

MH-26 

MH-27 

MH-28 

 

 

 

 

NOHUT 
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MH-6 

MH-7 

MH-8 

MH-9 

          MH-10 

(Triticum aestivum L. MH-29 

MH-30 

 

(Cicer arietinum  L.)  

MH-11 

MH-12 

MH-13 

MH-14 

MH-15 

MH-16 

MH-17 

 

 

 

ARPA  

(Hordeum vulgare  L.)  

 

MH-31 

MH-32 

MH-33 

MH-34 

MH-35 

MH-36 

MH-37 

MH-38 

 

 

YONCA 

(Medicago sativa L.)  

MH-18 

MH-19 

MH-20 

MH-21 

MH-22 

MH-23 

 

 

YULAF 

(Avena sativa L.)  

MH-39 

MH-40 

MH-41 

MH-42 

MH-43 

MH-44 

MH-45 

MH-46 

MH-47 

 

 

 

FASULYE 

(Phaseolus vulgaris L.)  

 

 

Yapılan testler sonucunda 47 izolatın; 6 tanesinin Gram (-) (Resim 2), 41 tanesinin Gram (+) (Tablo 2); 

izolatların tamamı katalaz (+) (Tablo 2); 26 tanesinin oksidaz (+), 21 tanesinin oksidaz (-) (Tablo 2);  6 

tanesinin KOH (+), 41 tanesinin KOH(-) (Tablo 2); 9 tanesinin sitrat kullanımı (+) 38 tanesinin sitrat 

kullanımı (-) (Tablo 2); 14 tanesinin amilaz (+), 33 tanesinin amilaz (-) (Tablo 3); 20 tanesinin proteaz 

(+), 27 tanesinin proteaz(-) (Tablo 3);  16 tanesinin jelatinaz(+), 31 tanesinin jelatinaz(-) (Tablo 3) ol-

duğu tespit edilmiştir. 
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  Re-

sim 1. Gram(+) bakteriler 

  Re-

sim 2. Gram(-) bakteriler 

 
Resim 3. Katalaz testi                                          Resim 4. Oksidaz testi 

    

Resim 5. Amilaz testi                                         Resim 6. Proteaz testi 

Tablo 2. İzolatların gram boyama, katalaz, oksidaz, KOH  ve sitrat kullanım test sonuçları 

İzolat 

no 

Gra

m bo-

yama 

Kata-

laz 

Oksi-

daz 

KO

H 

Sitrat 

Kulla-

nımı 

İzolat 

no 

Gram 

boyama 

Katalaz Oksidaz KOH Sitrat 

Kulla-

nımı 

MH-1 + + + - - MH-25 + + + - + 

MH-2 + + + - - MH-26 + + - - - 

MH-3 - + + + - MH-27 + + + - - 

MH-4 + + + - - MH-28 + + - - - 

MH-5 + + + - + MH-29 + + - - - 

MH-6 + + + - - MH-30 + + - - - 

MH-7 + + - - - MH-31 + + - - - 

MH-8 + + + - - MH-32 + + + - - 
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MH-9 + + - - - MH-33 - + - + + 

MH-

10 

+ + - - - MH-34 + + + - - 

MH-

11 

+ + + - - MH-35 + + - - - 

MH-

12 

+ + + - - MH-36 + + + - - 

MH-

13 

+ + + - - MH-37 + + - - - 

MH-

14 

+ + + - - MH-38 + + - - + 

MH-

15 

+ + - - - MH-39 + + - - + 

MH-

16 

- + + + + MH-40 + + - - - 

MH-

17 

+ + - - - MH-41 - + - + - 

MH-

18 

+ + + - - MH-42 + + + - - 

MH-

19 

+ + + - - MH-43  + - - - 

MH-

20 

+ + + - - MH-43 + + + - + 

MH-

21 

+ + + - - MH-44 - + + + + 

MH-

22 

+ + - - - MH-45 - + - + + 

MH-

23 

+ + - - - MH-46 + + + - - 

MH-

24 

+ + + - - MH-47 + + + - - 
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Tablo 3. İzolatların , amilaz, proteaz ve jelatinaz test sonuçları 

İzolat no Amilaz 

Testi 

Proteaz Testi Jelatinaz 

Testi 

İzolat no Amilaz Testi Proteaz Testi Jelatinaz 

Testi 

MH-1 + + - MH-24 + + - 

MH-2 - - - MH-25 + + + 

MH-3 - + - MH-26 - - - 

MH-4 - + + MH-26 + - + 

MH-5 + + + MH-27 - - - 

MH-6 - + - MH-28 - - - 

MH-7 - - + MH-29 - - - 

MH-8 - + - MH-30 - - - 

MH-9 - - - MH-31 + - + 

MH-10 - - - MH-32 - - + 

MH-11 + + - MH-33 + - - 

MH-12 - - - MH-34 - - + 

MH-13 - - - MH-35 + - + 

MH-14 + + - MH-36 - - - 

MH-15 - - - MH-37 - + + 

MH-16 - - - MH-38 - + + 

MH-17 - - - MH-39 - - - 

MH-18 - + + MH-40 + + + 

MH-19 + - + MH-41 - - - 

MH-20 - - - MH-42 - + + 

MH-21 + + - MH-43 + + + 

MH-22 - - - MH-44 - + - 

MH-23 - - - MH-45 - + - 

    MH-46 + + - 
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    MH-47 + + - 

 

SONUÇ 

Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak, gıda maddelerine olan talep de artmaktadır. Yüksek verim ar-

tışını temel alan kimyasal gübreler verimde önemli ölçüde artışa neden oldukları için, modern tarımın 

vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Ancak toprak özelliklerinde ve çevresel kalitede önemli 

ölçüde yıkıcı değişimler yaratmaları ve yüksek maliyetleri gibi faktörler, kullanımlarına kısıtlamalar 

getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde kimyasal gübre ve pestisitlere alternatif olarak, 

toprak canlılarının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bitkiye yarar sağlayan ya da bazı olumlu kök-

mikroorganizma etkileşimleri sağlayan mikroorganizmaların belirli bir sınıfını bitki büyümesini teşvik 

eden rizobakteriler (PGPR) oluşturur. PGPR, birden fazla mekanizma kullanarak ve bazı makro besle-

yici maddelerin yanı sıra mikro besleyicilerin  kazandırılmasını ve alınmasını sağlayarak bitki büyüme-

sini artırır. Yapılan güncel araştırmalarda özellikle biyolojik gübrelerin hazırlanması ve bu gübrelerin 

kullanımı ile toprak verimliliğinin arttırılabildiği, kimyasal gübrelerin kullanımından zarar görmüş top-

rak yapısının iyileştirilebildiği ve ürün kalitesinin önemli ölçüde arttırılabildiği gösterilmiştir. Çalışma-

mızda tarımsal faaliyetlerde mikrobiyal gübre kullanılmasıyla ülke genelinde yerel mikrobiyal gübrele-

rin kullanılmasının yaygınlaşacağı ve halihazırda aynı amaç için yoğun olarak kullanılan kimyasalların 

uygulamadaki miktarının azaltılacağı düşünülmektedir. Bu sayede hem toplumun kendi zirai geleceğini 

güvence altına alabilmesine katkı sağlanacak hem de tarımda kullanılan kimyasalların ortaya çıkardığı 

çevre zararlarının önüne geçilecektir. 
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Abstract: Since classical optimization methods are excessively cumbersome, structures are optimized 

with metaheuristics in engineering practice. Metaheuristic algorithms do not require gradient infor-

mation or explicit mathematical definitions; however, these magical features come with a drawback. 

Structural optimization with metaheuristics is an iterative process. A large number (mostly thousands) 

of design candidates should be evaluated to discover near-optimal results. A structural optimization 

process of 50000 candidate evaluations will take more than a half day assuming the evaluation time of 

one candidate as 1 second. And what is worse, structural analysis of a design candidate may take minutes 

depending on its size. Therefore, researchers are looking for accurate methods to predict structural anal-

ysis results instead of calling finite element solvers and trying to decrease the runtime of the structural 

optimization processes. Since the relationship between the design variables and the structural constraints 

is too complex for classical linear or nonlinear regression models, various promising methods such as 

kriging and artificial neural networks attract researchers’ attention. In all prediction methods, the accu-

racy of a prediction is mostly better if all the variables are within the range of the training data. Unfor-

tunately, this is not guaranteed during structural optimization. Therefore, both interpolation and extrap-

olation capabilities are important measures for surrogate models. This preliminary study discusses the 

overall performance of artificial neural networks as surrogate models for simultaneous size, shape, and 

topology optimization of trusses through two numerical examples. 

Keywords: Structural Optimization, Surrogate Model, Artificial Neural Network, Interpolation, Extrap-

olation, Activation Functions 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

The modern structural design procedures involve optimization. Size optimization is applied if the archi-

tectural form of the structure must stay as it is. Size and shape optimization can be applied to reach better 

designs if node movements are allowed. On the other hand, size, shape, and topology optimization can 

be applied in the design processes where the only measure is the material economy. If these optimization 

procedures are applied individually, surely the engineer will obtain a fair design. However, the correct 

way to search the optimum is applying these procedures simultaneously. Therefore, it is better to con-

struct the design problem as a vector optimization problem where the design vector includes all three 

size, shape, and topology information. 

Trusses are structural systems that distribute the service loads to its structural elements as axial forces. 

Their structural superiority and modular form make trusses one of the most preferred structural systems. 

Therefore, constructing the most cost-effective truss is a popular and inviting competition among the 

researchers working in the field of structural optimization. And simultaneous shape, size, and topology 

optimization of trusses (Degertekin et al., 2019; Dehghani et al., 2021; Tejani et al., 2018) is the current 

stage of this competition. On the other hand, the works on simultaneous size, shape, and topology opti-

mization of trusses test the studied methods, algorithms, or improvements on simple problems. Those 
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problems are far from being real-world design problems since there are a few number of available mem-

bers, movement of some nodes are linked to each other, movement of some nodes are prevented, and 

available members are pre-grouped to have the same sections. The structural optimization processes can 

be completed in a reasonable time with these simplifications. However, this is not possible for large 

real-world design problems. Surrogate models are useful tools that provide predictions for the results of 

black box or computationally expensive problems. There are two main reasons that lead the engineer to 

construct a surrogate model. The former is the absence of a mathematical model that connects the inputs 

and the outputs of a problem. A surrogate model is constructed for these problems to interpolate (mostly) 

the experimental data. The latter is the excessively complex mathematical models. Difficult problems 

that cannot be solved within an acceptable time frame using exact solvers still exist; an adequately ac-

curate surrogate model is required to obtain reasonable results. Surrogate modeling is not a new method; 

they are being used to solve engineering problems of various disciplines (Bacigalupo et al., 2021; Boada 

et al., 2021; Luo et al., 2021; Raul and Leifsson, 2021). 

The human brain is composed of billions nerve cells called neurons. Those cells are connected to each 

other by their axons and the information travels through the nerve cells from dendrites to axons as elec-

tric impulses. The artificial neural networks (ANNs) are artificial intelligence components that simulate 

the functioning of the human brain. The ANNs are accepted as universal approximators. That means a 

network can be constructed that can learn the relationship between the inputs and outputs of any problem 

with an acceptable accuracy. This preliminary study presents the overall performance of ANNs as sur-

rogate models for simultaneous size, shape, and topology optimization of trusses. 

OBJECTIVE 

This paper presents the performance of ANNs as surrogate models for simultaneous size, shape, and 

topology optimization of trusses. The results of the preliminary tests that help to answer the questions 

“how do activation function type and configuration affect the prediction accuracy of a surrogate model?” 

and “how much data are required to make reasonable predictions with a surrogate model in structural 

optimization?” are shared. The objective of this study is to light a small candle to enlighten the road to 

surrogate assisted structural optimization. 

SCOPE 

The numerical examples given in this study are studied using an ANN architecture selected by the au-

thor; other architectures may lead to better or worse results. The Tensorflow library (Abadi et al., 2016) 

is used in the study. The surrogate model used in this study provides predictions for both element stresses 

and node displacement components. On the other hand, two separate surrogate models may be used (one 

for the stresses and one for the displacements) to increase accuracy. Only the results for two activation 

functions (ReLU and Swish) are presented; besides, it is shown that including more activation function 

types and configurations is unnecessary. The ADAM optimizer (Kingma and Ba, 2014) is used to train 

the ANN; a more recent optimizer such as MADGRAD (Defazio and Jelassi, 2021) may lead to better 

results. 

METHOD 

In structural optimization with metaheuristics, the metaheuristic algorithm takes a population of ran-

domly generated solutions and tries to improve those initial solutions with its movement operator. The 
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Jaya Algorithm (JA) is selected as the optimization algorithm (Venkata Rao, 2016). The JA is a suc-

cessful metaheuristic, which has no control parameters other than the population size and stopping cri-

teria. Moreover, it has a single-line movement operator that makes it easy-to-implement (Eq. 1). 

 𝑋𝑗,𝑘,𝑖
′ = 𝑋𝑗,𝑘,𝑖 + 𝑟1,𝑗,𝑖(𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) − 𝑟2,𝑗,𝑖(𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) (1) 

𝑋𝑗,𝑘,𝑖 is the 𝑗th design variable of the 𝑘th candidate solution at iteration 𝑖. 𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 and 𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖 are the 𝑗th 

design variables of the best and worst candidate solutions at iteration 𝑖, respectively. 𝑟1,𝑗,𝑖 and 𝑟2,𝑗,𝑖 are 

two random numbers between 0 and 1 for the 𝑗th design variable at iteration 𝑖. Finally, 𝑋𝑗,𝑘,𝑖
′  is the 𝑗th 

design variable of the 𝑘th trial solution. If the 𝑘th trial solution is better than the corresponding candidate 

solution, the JA replaces the 𝑘th candidate solution. This short iteration is repeated until the stopping 

criteria is met. 

In surrogate-assisted optimization, first, a number of design candidates should be sent to the solver and 

the design variables and corresponding outputs should be collected as training data. After the surrogate 

model is trained, it can be used as a replacement for the solver in the further iterations. The surrogate 

model used in this study is a dense (fully connected) ANN with 5 hidden layers. The inputs are identical 

with the inputs of the considered optimization problem, and the outputs are the element stresses and 

node displacement components. Obviously, the number of the neurons in the input layer is equal to the 

number of design variables and the output layer has (element count + node displacement component) 

neurons. The number of neurons of the hidden layers is calculated with the equation given below (Eq. 

2) 

 𝐻𝑖 = 2(𝐼 + 𝑂) −
𝑖−1

5
(2𝐼 + 𝑂) (2) 

In Eq. 2, 𝐻𝑖 is the number of neurons in the ith hidden layer, 𝐼 and 𝑂 are the number of the neurons in 

the input and output layers, respectively. The activation function used in the output layer is the Linear 

function (𝑓𝐿𝑖𝑛(𝑥) = 𝑥). The Linear function is useful when the outputs may take both negative and pos-

itive values. In the hidden layers, various configurations of ReLU (Eq. 3) and Swish (Eq. 4) functions 

are used. Those configurations are explained in the “RESULTS” part. The ReLU activation function is 

probably the most widely used activation function in machine learning. On the other hand, the Swish 

activation function is a relatively new function (Ramachandran et al., 2017). 

 𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = max(0, 𝑥) (3) 

 𝑓𝑆𝑤𝑖𝑠ℎ(𝑥) =
𝑥

1+𝑒−𝑥 (4) 

 

Fig. 1. Ground structures of the (a) 10-bar and (b) 15-bar trusses (Tejani et al., 2018) 

(a) (b) 
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The “RESULTS” part presents the performance of the described ANN surrogate model over two well-

known problems. The ground structures of those problems are given in Fig. 1. There are 10 available 

bars and 6 available nodes in the first problem (Fig. 1a). The Young’s modulus and the unit weight of 

the material are 104 ksi and 0.1 lb/in3, respectively. The stress limit for the members is ±25 ksi and the 

allowable displacements for the nodes in both horizontal and vertical directions are ±2 in. The members 

of the structure are not grouped (each member may have a different cross-section area), and the cross-

section areas are selected from the discrete set [1, 2, 3, …, 30] in2. The vertical coordinates (Y) of the 

nodes 1, 3, and 5 may be any value between 180 in and 1000 in. This problem is a mixed variable 

problem since the size and topology variables are selected from a discrete set, however, shape variables 

are selected from a continuous space. The second problem (Fig. 1b) has a ground structure with 8 nodes 

and 15 members. The material properties and member stress limit are the same as the first problem. 

Contrary to the first problem, no node displacement limit is considered. The cross-section areas of the 

members are selected from the discrete list [0.111, 0.141, 0.174, 0.220, 0.270, 0.287, 0.347, 0.440, 

0.539, 0.954, 1.081, 1.174, 1.333, 1.488, 1.764, 2.142, 2.697, 2.800, 3.131, 3.565, 3.813, 4.805, 5.952, 

6.572, 7.192, 8.525, 9.300, 10.850, 13.330, 14.290, 17.170, 19.180] in2. Finally, the shape variables 

must satisfy the rules given in Eq. 5 (values are in inches). 

 100 ≤ 𝑥5, 𝑥6 ≤ 140 

 220 ≤ 𝑥3, 𝑥4 ≤ 260 

 50 ≤ 𝑦1 ≤ 90 

 20 ≤ 𝑦2 ≤ 60 

 100 ≤ 𝑦3 ≤ 140 

 −20 ≤ 𝑦4 ≤ 20 

 100 ≤ 𝑦5 ≤ 140 

 −20 ≤ 𝑦6 ≤ 20 

(5) 

 

RESULTS 

There are two common methods to collect data during a surrogate assisted optimization process. The 

former is to generate a number of random solutions and use them to train the surrogate model before the 

optimization starts. The latter is: start the optimization process without surrogate assistance, collect the 

data while the optimization algorithm drives the process, and then engage the surrogate model. The 

former one provides more exploration capability and the latter one increases the exploitation capability 

of the model. In both methods, the surrogate model is forced to make interpolations and extrapolations 

during the optimization process. In this study the second method is considered. Fig. 2 presents the per-

formance plots of the surrogate models built for the 10-bar truss example. 
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Fig. 2. Performance of the surrogate models for the 10-bar truss 

The plots given in both Figs. 2 and 3 present the average values of 10 consecutive training attempts. The 

horizontal axes show the number of performed structural analyses during the optimization processes. In 

all attempts, the first 70% of the collected data are used to train the surrogate model, and the last 30% 

of the data are used for testing. The data are not shuffled before separating the testing and training data 

to simulate the actual circumstances in surrogate assisted optimization processes. Fig. 2a presents the 

average ratio of the available data. For example, about 47% of the design candidates are collected for 

NA=2500. Note that kinematically unstable candidates and candidates that excessively violate the con-

straints are not accepted. In Fig 2b, average mean square error (MSE) values of consecutive training 

attempts using the same data are given. The series in Figs. 2b, 2c, and 2d (and Figs. 3b, 3c, and 3d) refer 

to various activation function configurations for the hidden layers (Table 1). 

Table 1. Activation function configurations for hidden layers 

Type Configuration 

Arch. 1 ReLU – ReLU – ReLU – ReLU – ReLU 

Arch. 2 ReLU – Swish – ReLU – Swish – ReLU 

Arch. 3 Swish – ReLU – Swish – ReLU – Swish 

Arch. 4 Swish – Swish – Swish – Swish – Swish 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Arch. 1 
Arch. 4 
Arch. 3 

Arch. 2 
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In Fig 2c, average test MSE values are presented. And finally, Fig. 2d presents the average ratios of test 

MSE to training MSE. The performance plots of the surrogate models built for the 15-bar truss is given 

in Fig. 3. 

 

Fig. 3. Performance of the surrogate models for the 15-bar truss 

CONCLUSION 

The concluding remarks are summarized in the bullets below. 

 In the beginning of the study, it was thought that it may be advantageous to use ReLU and Swish 

activation functions together in the hidden layers. However, it is later found that constructing such 

architectures is a useless effort (see the Arch. 2 and Arch. 3 series in Figs 2b, 2c, 3b, and 3c). 

 The Swish activation function seems to provide the highest performance (see the Arch. 4 series in 

Figs. 2b, 2c, 3b, and 3c). 

 Since most of the candidates in the first iterations are kinematically unstable or excessively violate 

the constraints, the ratio of the collected data is significantly low if the number of candidate evalu-

ations (NA) is not greater than 5000. 

 The training data of 10-bar truss collected for the NA values 25000 and 30000 gave the chance to 

observe the effect of unfavorable data. Although the training MSE values are fair for those cases 

(Fig. 2b) the test MSE values are unacceptably high (Fig. 2c). In other words, the first 70% of the 

collected data are incapable of teaching the relationship between the inputs and the outputs of the 

considered problem. The reason may (probably) be the most of the last 30% of the collected data 

force the surrogate model to extrapolate. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Arch. 1 
Arch. 4 
Arch. 3 

Arch. 2 
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 As another interesting result, it can be said that allowing candidate evaluations more than a certain 

value (NA≥10000 for the 10-bar truss and NA≥30000 for the 15-bar truss) may have better test MSE 

value than the training MSE value. Of course, unfavorable data may change the rules (see the cases 

for NA=25000 and NA=30000 in Fig. 2d). 
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KALP KRİZİ RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE TAHMİNLENMESİ  

Onur SEVLİ 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Burdur / Türkiye 

Öz: Kalp sağlığı yaşam için son derece büyük bir öneme sahiptir. Kaslı bir yapıya sahip olan kalp daki-

kada ortalama 70 defa kasılıp gevşeyerek vücuda besin ve oksijence zengin kanın ulaştırılması ve kirli 

kanın vücuttan toplanmasını sağlamaktadır. Tüm vücudu besleyen kalp, odacıkları içerisinde yer alan 

kandan kendi yararlanamamakta, kalp dokusunun kanlanması koroner arterler ile sağlanmaktadır. Bu 

damarlarda meydana gelen tıkanma, kalp dokusunun yeterince beslenememesi sonucu kalp krizlerine 

neden olmaktadır. Kalp krizleri dünya genelinde yaygın olarak görülen sağlık sorunları olup, ölümler 

ve ağır hasarlarla sonuçlanmaktadır. Kalp krizine sebep olan çok sayıda etken bulunmakta ve bu nedenle 

teşhisi karmaşıklaşmaktadır. Pek çok insan kalp krizine sebep olan belirtileri kriz anına kadar fark ede-

memekte ve kalp krizinin teşhisi uzmanlar için de zor bir hal alabilmektedir. Bu nedenle kalp krizi ris-

kinin tespiti ve olası kalp hastalıklarının erken teşhisinde uzmanlara karar desteği sağlayacak sistemlere 

ihtiyaç doğmaktadır. Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı gelişmeler farklı alanlarda olduğu gibi sağlık 

alanında da sorunlara alternatif çözümler sunmaktadır. Mevcut veriler üzerinden öğrenerek yeni durum-

lar hakkında başarılı tahminler üretebilen makine öğrenmesi teknikleri, hastalıkların erken teşhisi konu-

sunda uzmanlara destek sağlamaktadır. Bu çalışmada kalp krizi riskinin erken teşhisine yönelik olarak 

14 farklı özellikten oluşan ve 303 adet örnek içeren veri seti üzerinde Rastgele Orman, Lojistik Regres-

yon ve Naive Bayes teknikleri kullanılarak karşılaştırmalı bir sınıflama çalışması gerçekleştirilmiştir. 

En yüksek doğruluk değeri %90.32 olarak Rastgele Orman tekniği ile elde edilmiş, bunu %87.10 ile 

Lojistik Regresyon ve %83.83 ile Naive Bayes izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp Krizi, Erken Teşhis, Makine Öğrenmesi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kalp krizleri dünya genelinde çok sayıda insanı etkileyen yaygın sağlık sorunlarıdır (Bui vd., 2011). 

Çok farklı nedenlerden kaynaklanan kalp krizlerinin belirtileri çoğu hasta tarafından kriz anına kadar 

fark edilememektedir. Kaslı bir yapıya sahip olan kalp, kasılıp gevşeyerek vücudun en uç noktalarına 

kadar kan iletiminin yapılmasını sağlar. Kalp, vücutta kan tedarik sistemini yönetme, kan basıncını sağ-

lama, tek yönlü kan akışını güvence altına alma ve oksijence zengin kanın dokulara, dokulardaki kirli 

kanın akciğerlere akışını sağlama görevlerini yerine getirir. Dakikada ortalama 70 defa kasılıp gevşeye-

rek, vücuda dakikada yaklaşık 5 litre, saatte 300 litre, günde ise 7200 litre kan pompalar.   

Kalbin çalışmasını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi, üç temel yapının sorunsuz çalışması ile mümkündür. 

Bunlar kardiyovasküler sistem, koroner arterler ve sinir ağıdır.  Kardiyovasküler sistem, kanın tek yönde 

akışını sağlayan valflerle donatılmış kaslı bir pompalama sistemi ve vücudun en ince noktalarına kadar 

ulaşan damar ağından oluşur. Kalp odacıkları sürekli kanla dolu olmasına karşı bu kan kalp kaslarını 

besleyemez. Koroner arterler kalp yüzeyi boyunca yayılarak kalp kasına oksijence zengin kanın iletimini 

sağlar. Kalbin kasılıp ve gevşemesi ise elektriksel sinyalleri yöneten sinir ağı ile sağlanır.  

Kalp krizi; koroner arterlerdeki tıkanıklık veya aşırı daralma sonucu kalp kasına kan akışının kesilmesi 

sonucu ortaya çıkar. Kalp dokusunu besleyen damarlarda meydana gelen ani bir tıkanma kalp kasının 
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yeterince oksijenlenmesine engel olarak kalp dokusunda hasar meydana getirebilir. Kalbi besleyen da-

marların duvarlarında biriken kolesterol gibi maddeler plaklar oluşturur. Zaman içinde çoğalan plaklar 

damarları tıkayarak kalp krizinin oluşumuna neden olur. Zamanında ve doğru müdahale ile damar açıl-

mazsa kalpte doku kaybı oluşur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her an, kalıcı hasar oluşma 

riski artmaktadır. Bu durum, kalbin pompalama gücünü azaltır ve kalp yetmezliğine sebep olur.  

Genetik etkenlere bağlı olabileceği gibi sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, diyabet, obezite, yüksek 

kolestrol, hipertansiyon gibi farklı etkenler kalp krizlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Çağımızın en 

büyük sorunlarından biri olan stres de tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da tetikleyici 

bir role sahiptir. Dünya genelinde kalp krizi görülme oranı giderek artmakta olup, bulaşıcı olmayan 

hastalıklara bağlı ölümlerin %46’sı kalp krizlerinden kaynaklanmaktadır (Mendis & World Health Or-

ganization, 2014). 

Kalp krizinin belirtileri arasında göğüs kafesinin ortasında hissedilen ağrı ve sıkışma, vücudun üst kıs-

mında ağrı, kollarda uyuşma, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılmalar, ani soğuk terleme, bulantı ve 

kusma yer almaktadır. Bazı hastalarda belirgin bir şikâyet ortaya çıkmadan da kalp krizi oluşabilir.  Kalp 

krizinde erken müdahale çok önemlidir. Erken müdahale can kaybı riskinin azaltılmasını, kalp kasının 

zarar görmeden ya da daha az zararla kurtulabilmesini sağlar. 

Kalp krizinin tanısı uzman bir hekim tarafından konulabilir. Tanı için fiziksel muayene, hastalığın du-

rumuna bağlı yapılacak tetkikler yanında elektrokardiyografi (EKG) ölçümleri kullanılır. EKG vücuda 

yapıştırılan elektrotlar ile kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder. EKG kayıtları elektrokardiyogram 

olarak adlandırılır. Elektrokardiyogramda kalp atımları P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşan sinyaller şek-

linde yorumlanır (Şekil 1). EKG dalgalarındaki değişimler, dalga düzeninin farklılaşması, dalgalar ara-

sındaki sürelerde farklılıklar, uzmanlara kalp hastalığı konusunda fikir verir (Kartal, Mutlu & Köksal, 

Özlem, 2020). 

 

Şekil 1. Tipik EKG dalgası 

Kalp krizine sebep olabilecek pek çok etken olmasından dolayı teşhisi karmaşık bir hastalıktır. Bazı 

durumlarda EKG bulguları da yeterli olmayabilir. Bu nedenle hastalığın belirlenmesi uzmanlar için de 

zor hale gelebilmektedir. Çok sayıda değişken verinin yorumlanarak teşhisin zamanında ve doğru bir 

şekilde konulabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu konuda uzmanların erken ve doğru kararlar verme-

lerine yardımcı olacak destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Son yıllarda yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler sağlık alanında da alternatif çözümler sunmaktadır. 

Mevcut verilerden öğrenerek yeni vakalar hakkında sağlıklı tahminler üretmeyi sağlayan makine öğren-

mesi, popülerliği hızla artan bir yapay zekâ teknolojisidir. Makine öğrenmesinde belirli bir sonuca etki 
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eden parametreler ortaya konulduğunda, mevcut veriler içerisinde bu parametrelere ait daha önceki öl-

çümlerden yola çıkılarak, sonucunun belirlenmesi istenen vakalar hakkında istikrarlı tahminler üretile-

bilmektedir. 

Literatürde, kalp hastalıklarının teşhisi konusunda çeşitli makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak ya-

pılan çalışmalar mevcuttur. Detrano vd. lojistik regresyon kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada, kalp 

hastalığının teşhisinde %77 doğruluk elde etmişlerdir (Detrano vd., 2008). Gudadhe vd. çok katmanlı 

algılayıcılar ve destek vektör makineleri ile gerçekleştirdikleri sınıflamada % 80.41 doğruluğa ulaşmış-

lardır (Gudadhe vd., 2010). Benzer bir çalışmada Palaniappan vd. karar ağaçları kullanarak %80.4 doğ-

ruluk elde etmişlerdir. Bunun yanında yapay sinir ağları (Kahramanli & Allahverdi, 2008), fuzzy sınıf-

layıcılar (Samuel vd., 2017) ve k en yakın komşuluk algoritmalarını kullanarak gerçekleştirilen çalış-

malar mevcuttur (Haq vd., 2019). 

AMAÇ  

Kalp krizine sebep olabilecek çok sayıda etken bulunmakta ve çoğu hasta kriz anına kadar belirtilerin 

farkına varamamaktadır. Bu durum kalp hasarına bağlı olarak vücutta çeşitli komplikasyonlar ve ölüm-

lere sebep olmaktadır. Kalp krizinin karmaşık belirtilerinin uzmanlar tarafından ayırt edilmesinde de 

zorluklar yaşanmaktadır. Bu doğrultuda makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak, ön muayene sonuç-

ları üzerinden kalp krizi riskinin başarılı şekilde tahminlenmesini sağlayan bir destek sisteminin oluştu-

rulması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada makine öğrenmesi yardımıyla, 13 adet girdi ve 1 tanı parametresinden oluşan, 303 adet 

örnek içeren veri seti üzerinde kalp krizi riskinin tahminlenmesine yönelik sınıflandırmalar gerçekleşti-

rilmiştir. Sınıflandırma işlemlerinde Rastgele Orman, Lojistik Regresyon ve Naive Bayes olmak üzere 

üç farklı yöntem kullanılmıştır. Sınıflandırma işlemleri sonucu her bir yöntemin performansı çeşitli met-

rikler açıcından değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

Veri Seti 

Çalışmada kullanılan veri seti Macar ve İsveç bilim insanları tarafından derlenmiş olup 13 farklı tanı 

parametresi ile hastanın kalp krizi geçirme durumuna ilişkin bir adet sınıf değerinden oluşmaktadır. 

Kamuya açık şekilde paylaşılan veri seti University of California Irvine (UCI) çevrimiçi veri deposun-

dan elde edilmiştir (Heart Disease Data Set, UCI Machine Learning Repository, 1988). 303 adet örnek 

içeren veri setine ait özellikler ve açıklamaları Tablo 1’de yer almaktadır. Veri setinde kalp krizi geçir-

meyen 138, kalp krizi geçiren 165 vaka örneği bulunmaktadır. 

Veri setinde yer alan özellikler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon matrisi Şekil 2’de verilmiştir. 

Matriste koyu renkler düşük, açık renkler yüksek korelasyonu göstermektedir. Hedef özellik ile arasında 

0.5’in üzerinde korelasyon olan herhangi bir özellik olmayıp, hiçbir özellik tek başına hedefi tahmin-

leme konusunda yeterli değildir. 
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Tablo 1. Veri setine ait özellikler 

Özellik adı Türü Açıklama 

age Sayısal -  sürekli Hastanın yaşı 

sex Kategorik Hastanın cinsiyeti (0 = kadın, 1 = erkek) 

cp Kategorik Hastanın yaşadığı göğüs ağrısı türü (4 kategorik değer) 

trestbps Sayısal - sürekli Dinlenme durumundaki kan basıncı 

chol Sayısal - sürekli Kolestrol değeri (mg/dl) 

fbs Kategorik Açlık kan şekeri (120 ml/dl değerinden fazla veya az) 

restecg Kategorik Dinlenme anındaki elektrokardiyografik ölçüm 

thalach Sayısal - sürekli Dakikadaki maksimum kalp atış hızı 

exang Kategorik Egzersiz kaynaklı göğüs ağrısı (var/yok) 

oldpeak Sayısal - sürekli Egzersize bağlı dinlenmenin neden olduğu ST depresyonu 

(EKG’deki ST aralığı için) 

slope Kategorik Egzersizin tepe noktasında ST segmentinin eğimi (üç farklı sayısal 

değer) 

ca Kategorik  Florosopi ile renklendirilen ana damarların sayısı (0-3) 

thal Kategorik Talasemi durumu (normal, sabit kusur, tersine çevrilebilir kusur) 

target Kategorik Kalp krizi durumu (0 : yok, 1: var) 
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Şekil 2. Veri seti korelasyon matrisi 

Kullanılan Sınıflandırma Teknikleri 

Makine öğrenmesi teknikleri mevcut verileri kullanarak, veriden yapılan çıkarımlarla, sınıflama, küme-

leme, bağlanım (regresyon) gibi teknikler kullanarak, daha önce karşılaşılmayan yeni durumlar hak-

kında tahminler üretmeyi sağlayan teknikler bütünüdür. Bu çalışmada Rastgele Orman, Lojistik Regres-

yon ve Naive Bayes teknikleri kullanılarak sınıflamalar gerçekleştirilmiştir. 

Rastgele Orman, sınıflandırma işlemlerinde birden fazla karar ağacı üreterek sınıflandırma başarısını 

yükseltmeyi amaçlayan bir kolektif öğrenme algoritmasıdır. Bireysel olarak oluşturulan karar ağaçları-

nın bir araya gelmesi ile karar ormanı oluşur. Ormanı oluşturan karar ağaçları bağlı olunan veri setinden 

rastgele seçilen alt kümeler üzerinde işlem yapar. Bağımsız ağaçlardan elde edilen sonuçların modu ya 

da ortalaması alınarak nihai çıktı sınıfın değeri belirlenir. Rastgele Orman modelinde veriyi ezberleme 

(overfitting) sorunu daha başarılı şekilde elimine edilebilmektedir. 

Lojistik Regresyon bağımlı değişkenin süreksiz olduğu ikili sınıflama problemlerinde kullanılan istatis-

tiksel bir modeldir. Bilgisayar bilimi pek çok uygulamalı bilimde ve gerçek dünya problemlerinde yay-

gın olarak kullanılmaktadır. Lojistik regresyon ikili bağımlı değişken ile bir dizi bağımsız değişken ara-

sındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik tahminleyici bir analizdir. Bu işi yerine getirmek için bir lojistik 

fonksiyon (logit fonksiyonu) kullanır. Logistik regresyon logit dönüşümünü tahminlemek için bir for-

mülün katsayılarını üretir.  

Naive Bayes algoritması, adını matematikçi Thomas Bayes’den alan bir sınıflandırma algoritmasıdır. 

Naive Bayes sınıflandırıcı, olasılık ilkelerine göre tanımlanmış bir dizi hesaplama ile, sınıfı bilinmeyen 

verilerin sınıfını tespit etmeyi amaçlar. Algoritma her durumun olasılığını hesaplar ve olasılık değeri en 
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yüksek olana göre sınıflandırır. Dengesiz veri setleri ile çalışabilir, ayrıca sınırlı sayıda veri ile de başa-

rılı sonuçlar üretebilir. 

BULGULAR 

Sınıflamada kullanılan modelin performansını ifade etmek için farklı metrikler kullanılır. Doğru sınıf-

lanan örnek sayısının tüm örneklere oranı şeklinde ifade edilen doğruluk, modelin genel başarısı hak-

kında bir fikir verir. Ancak özellikle dengesiz veri setleri ile çalışırken modelin performansını karakte-

rize etmek için daha çok metriğe ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru ve yanlış sınıflamalar hakkında daha 

detaylı bilgi sunan karmaşıklık matrisleri farklı metrikler üretmek için kullanılır. Bir karmaşıklık matri-

sinin Tablo 2’deki değerlerden oluşur. 

Tablo 2. Karmaşıklık matrisi 

 Gerçek sınıf 

Pozitif Negatif 

Tahmin edilen  
Pozitif Doğru Pozitif (DP) Yanlış Pozitif (YP) 

Negatif Yanlış Negatif (YN) Doğru Negatif (DN) 

 

Karmaşıklık matrisinde yer alan bu değerler doğrultusunda elde edilen diğer metrikler ve formülleri 

Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Performans metrikleri 

Metrik Matematiksel formül 

Doğruluk (DP + DN) / (DP + YP + YN + DN) 

Kesinlik DP / (DP + YP) 

Duyarlılık DP / (DP + YN) 

F1 Skoru 2 * kesinlik * duyarlılık / (kesinlik + duyarlılık) 

 

10 kat çapraz doğrulama kullanılarak her bir model için elde edilen ölçümler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Modellerin performans ölçümleri 

Model Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F1 Skoru 

Rastgele Orman 0.9032 0.8500 1.0000 0.9189 

Lojistik Regresyon 0.8710 0.8095 1.0000 0.8947 

Naive Bayes 0.8383 0.8537 0.8485 0.8511 
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Tablo 4’te yer alan ölçümler incelendiğinde en yüksek doğruluğun %90.32 ile Rastgele Orman kullanı-

larak elde edildiği görülmektedir. Kesinlik,  duyarlılık ve bu iki parametrenin dengesini ifade eden F1 

skoru açısından da Rastgele Orman’ın en başarılı model olduğu görülmektedir. Rastgele Orman mode-

lini %87.10 doğruluk ile Lojistik Regresyon ve %83.83 ile Naive Bayes takip etmektedir. Duyarlılık 

açısından Rastgele Orman ve Lojistik Regresyon %100 başarı göstermiş, kesinlik metriği açısından ise 

Rastgele Orman ve Naive Bayes yakın sonuçlar üretmişlerdir. 

SONUÇ 

Kalp krizleri dünya genelinde yaygın sağlık sorunlarından biridir. Kalbi besleyen damarlarda meydana 

gelen tıkanıklıklar sonucu kalp kasının beslenememesi ile meydana gelen krizler yüksek oranda ölüm-

lere veya ağır komplikasyonlara neden olmaktadır. Çok çeşitli etkenlere bağlı olarak meydana gelen 

kalp krizlerinin teşhisi komplekstir ve uzmanlık gerektirmektedir. Kalp krizine neden olan çok sayıda 

parametrenin doğru şekilde analiz edilerek, erken ve doğru teşhis konulabilmesi için uzmanlara destek 

olarak sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada 13 girdi ve 1 tanı parametresi içeren, 303 örnek-

ten oluşan veri seti üzerinde, üç farklı makine öğrenmesi tekniği kullanılarak kalp krizi riskinin tahmin-

lenmesine yönelik bir sınıflama çalışması gerçekleştirilmiştir. En yüksek doğruluğu %90.32 ile Rastgele 

Orman modeli sergilemiştir. Bunu %87.10 doğruluk ile Lojistik Regresyon ve %83.83 ile Naive Bayes 

takip etmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı veri setleri üzerinde ve daha çok veri ile farklı teknikler kul-

lanılarak daha yüksek başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflemektedir. 
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İNME (FELÇ) RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK TESPİTİ  

Onur SEVLİ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Burdur / Türkiye 

Öz: İnme, beyne giden kan akışının çeşitli nedenlerle azalması ya da kesilmesi sonucu, beyin dokusunun 

oksijen ve besinden yoksun kalması ile meydana gelen beyin krizleridir. Oksijen ve besin alamayan 

beyin hücreleri hızla ölmeye başlar ve beynin belirli bölgelerinde geçici ya da kalıcı olarak meydana 

gelen hasarlar sonucunda fonksiyon kayıpları oluşur. İnme, küresel ölçekte ölümlerin ikinci önde gelen 

nedeni olup toplam ölüm vakalarının yaklaşık %11’ine sebep olmaktadır. Yanlış beslenme, aktivite ye-

tersizliği, sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon ve kolestrol, diyabet, obezite gibi pek çok etken 

inmenin oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 60 yaş üzerinde risk daha da artmaktadır. Pek çok farklı 

etkene bağlı oluşu ve semptomlarının ayırt edilememesi gibi nedenlerle inmenin zamanında tespiti ya 

da erken tahminlenmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Oysa erken belirlenmesi halinde ortaya 

çıkacak ölüm ya da hasarların %80’e varan oranda önlenmesi mümkündür. Sağlık alanında toplanan 

verilerin anlamlandırılması ve başarılı çıkarımların yapılabilmesi için çeşitli veri madenciliği teknikle-

rinden yararlanılmaktadır. Bunun yanında yapay zekâ teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, eldeki 

mevcut veriler arasındaki örüntüleri tespit ederek geleceğe dönük başarılı tahminler üretebilen makine 

öğrenmesi teknikleri medikal alanda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada inme hastalığının 

erken teşhisi ve tahminlenmesine yönelik olarak 11 özellik ve 5510 adet örnekten oluşan veri seti üze-

rinde bir sınıflama çalışması gerçekleştirilmiştir. Eldeki veri setinin dengesiz olmasından dolayı yeniden 

örnekleme tekniği kullanılmıştır. Rastgele Orman yöntemi ve aşırı örnekleme tekniği ile gerçekleştirilen 

sınıflamada %98.84 doğruluk elde edilmiştir. Sınıflama işlemi sonucunda inme durumunun tahminlen-

mesinde girdi özelliklerin etki değerleri ortaya konmuştur. En belirleyici özelliklerin yaş, vücut kitle 

indeksi ve kandaki ortalama glikoz seviyesi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnme (Felç) Risk Tahminlemesi, Makine Öğrenmesi, Yeniden Örnekleme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İnme(felç) beyne giden hayati kan akışının ani bir şekilde kesilmesi veya azalması sonucu beyin doku-

sunun oksijen ve besin maddelerinden yoksun kalması sonucu meydana gelen beyin krizleridir. Bu du-

rumda beyin hücreleri kısa sürede ölmeye başlar ve inme oluşan bölgelerde geçici ya da kalıcı fonksiyon 

kayıpları meydana gelir. İnme ortaya çıktığında sadece fonksiyon bozukluklarına değil ölüme kadar 

uzanan sonuçlara neden olur. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre inme küresel ölçekte ölümlerin 

ikinci önde gelen nedeni olup toplam ölümlerin yaklaşık %11’ine sebep olmaktadır (WHO | Stroke, 

2016). İnme her 4 dakikada bir ölüme sebep olmakta ancak erken belirlenmesi veya tahmin edilmesi 

mümkün olursa %80’e varan bir oranda önlenebilmektedir (Singh & Choudhary, 2017).  

İki tür inme söz konusudur. Damarların kan pıhtısı ya da zaman içerisinde plaklar ve yağ birikintileri ile 

tıkanması sonucu iskemik inme meydana gelir. Beyne giden damarlardaki tıkanma veya daralma ciddi 

şekilde azalan kan akışına (iskemi) neden olur. Bu durumda beyin yeterli oksijen ve besine ulaşamaz. 

İskemik inme %85 oranla en yaygın görülen inmedir. Beyindeki bir kan damarında sızıntı ya da patlama 

oluşması durumunda hemorajik (kanayıcı) inme meydana gelir. Bu kanamalar kan damarlarını etkileyen 

pek çok durumdan kaynaklanabilir. Kontrolsüz yüksek tansiyon, kan sulandırıcıların aşırı kullanımı, 
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damar duvarlarında meydana gelen zayıflık ve şişkinlik ve travmalar hemorajik inmeye sebebiyet vere-

bilir. Hemorajik inme, iskemik inmeye nazaran daha az görülse de inme kaynaklı ölümlerin yaklaşık 

%30’una sebep olmaktadır. Bazı durumlarda beyne giden kan akışındaki geçici kesilme ya da azalma-

lardan dolayı geçici iskemik ataklar oluşabilir. Beş dakika ya da daha kısa süren bu durum felç geçir-

meye benzer geçici bir dönemdir ve kalıcı hasar meydana gelmez. Semptomların geçici olması ihmal 

edilebileceği anlamına gelmez. Geçici iskemik inme beyne giden arterlerde tıkanma veya daralma ola-

bileceği anlamı taşır ve daha sora meydana gelebilecek kalıcı bir inmenin habercisi olabilir. 

İnme hastalarının %75’i 60 yaş üzerinde olup bu yaştan sonraki her 10 yılda inme riski 2’ye katlanmak-

tadır (Hess vd., 2020). Erkeklerde, kadınlara nazaran daha yaygın görülmekle birlikte, kadınlarda inme 

kaynaklı ölüm oranı daha yüksektir. Östrojen içeren doğum kontrol haplarının kullanımı ve hormon 

tedavileri inme riskini arttırmaktadır. 

İnme geçirme sonucunda beynin hangi bölümünün ve ne kadar süreyle kan akışından yoksun kaldığına 

bağlı olarak geçici veya kalıcı komplikasyonlar görülmektedir. Felç ya da belirli kasların kontrol kaybı, 

konuşma ya da yutma güçlüğü, düşünme zorluğu veya hafıza kaybı, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı 

ve uyuşmalar, duygusal sorunlar ve depresyon inme sonucu ortaya çıkan sorunlar arasındadır.   

Sağlık alanında büyük miktarda veri toplanmaktadır. Ancak bu verilerin uzmanlar tarafından etkili şe-

kilde işlenmesi, aralarındaki karmaşık ilişkilerin keşfedilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle veri madenciliği teknikerleri ve araçları karar vermeye destek çözümler sunmaktadır. Yapay 

zekâ teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelerle birlikte, eldeki mevcut verilerden öğrenerek, gelecek-

teki bilinmeyen durumlar hakkında başarılı tahminler üreten makine öğrenmesi yöntemi farklı alanlarda 

olduğu gibi medikal alanda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalp hastalığı(Erdoğan & Güney, 2020), 

diyabet (Kopitar vd., 2020), tiroid rahatsızlıkları (AKGÜL vd., 2020), farklı kanser türlerinin teşhisi 

(Sevli, 2019) gibi pek çok alanda kullanılan makine öğrenmesi tekniklerini inme hastalığının tespitine 

yönelik olarak kullanan çalışmalar da yapılmaya başlanmıştır (Wu & Fang, 2020) (Rajora vd., 2021) 

(Emon vd., 2020). 

AMAÇ  

İnme, tıbbi acil bir durumdur ve erken müdahalede bulunmak beyin hasarı ve diğer komplikasyonların 

önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak inmenin kompleks belirtilere sahip olması ve ani 

meydana gelmesi hastalığının tespitini zorlaştırmaktadır. Belirtilerinin erken fark edilip müdahale edil-

memesi gibi durumlarla, inme hastalığı kalıcı hasarlar ve ölümlere sebep olmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı farklı belirtiler arasındaki ilişkinin makine öğrenmesi yöntemi ile ortaya konarak, inme geçirme 

riskinin başarılı bir şekilde tahminlenmesini sağlamaktır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada toplam 11 adet özellik içeren ve 5110 örnekten oluşan bir veri seti üzerinde Rastgele 

Orman yöntemi kullanılarak inmenin erken teşhisine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 

girdi özelliklerin inme durumunun tahminlenmesindeki etki oranları hesaplanarak raporlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Veri Seti 

Çalışmadan kullanılan veri seti 10 adet girdi özellik ile birlikte, bireylerin inme geçirip geçirmeme du-

rumlarını ifade eden bir adet çıktı değişkeninden oluşan 5110 kayıt içermektedir. Kamuya açık olarak 

paylaşıma sunulan veri seti Kaggle platformunda üzerinden elde edilmiştir (Stroke Prediction Dataset, 

2021). Veri setinde yer alan özellikler ve açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Veri setinde yer alan özellikler 

Özellik Adı Türü Açıklama 

gender Kategorik Bireyin cinsiyeti  

age Sayısal - sürekli Bireyin yaşı 

hypertension Kategorik Bireyin hipertansiyon olup (1), olmama (0) durumu 

heart_disease Kategorik  Bireyin kalp hastalığı olup (1), olmama (0) durumu 

ever_married Kategorik  Bireyin evlilik yapma durumu (evet, hayır) 

work_type Kategorik  Bireyin meslek kategorisi (çalışmıyor, devlet işi, kendi işi vs.) 

Residence_type Kategorik Bireyin yaşadığı bölge (kırsal veya kent) 

avg_glucose_level Sayısal - sürekli Kandaki ortalama glikoz seviyesi 

bmi Sayısal - sürekli Vücut kitle indeksi 

smoking_status      Kategorik Bireyin sigara içme durumu   

stroke Kategorik Bireyin inme geçirme (1) veya geçirmeme (0) durumu 

Veri seti içerisinde inme geçiren birey sayısı 249, inme geçirmeyen birey sayısı ise 4861’dir. Sınıfların 

veri setindeki dağılım oranları Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Sınıfların veri setindeki dağılımları 

5%

95%

inme geçiren inme geçirmeyen
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Rastgele Orman Sınıflandırıcı 

Rastgele Orman (RO), eğitim esnasında çok sayıda karar ağacı oluşturarak, her bir ağacın ürettiği so-

nuçların modu veya ortalamasını alarak çıktı sınıfı belirleyen bir kolektif öğrenme algoritmasıdır. Ho 

(1995) tarafından oluşturulan yönteme dayanan RO, daha sonra Breiman (2001) tarafından geliştirilerek 

literatüre kazandırılmıştır. RO, geleneksel karar ağaçlarında yaygın olan problemlerden biri olan aşırı 

uydurma (overfitting) sorununa hem veri seti, hem öznitelikleri çok sayıda parçaya bölüp birden çok 

ağaç üzerinde işleyerek çözüm getirir. 

BULGULAR 

Sınıflama işlemi öncesinde kategorik veriler etiket kodlama yöntemi ile sayısallaştırılmıştır. Veri seti 

incelendiğinde etiket dağılımlarının dengesiz olduğu görülmektedir. Dengesiz veri setleri ile gerçekleş-

tirilen öğrenme süreçleri sonucunda model baskın olan sınıfı aşırı öğrenmeye yatkındır. Yeniden örnek-

leme (resampling) yöntemi, sınıflandırma performansını etkileyen bu dengesizlik problemine bir çözüm 

getirir. Yeniden örnekleme, az örnekleme ve fazla örnekleme olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. 

Ağırlıklı sınıfa ait olan verilerin azaltılması yoluyla dengeyi sağlamaya yönelik yaklaşım az örnekleme 

olarak adlandırılır. Fazla örnekleme yönteminde ise, az olan veriyi rastgele olarak seçip kopyalama veya 

interpolasyon yöntemleri ile sentetik veri üretme yaklaşımları uygulanmaktadır.  Bu çalışmada sınıf 

dengesini sağlamak için Random Over Sampling (ROS) tekniği kullanılmıştır. Bu teknik azınlık sınıftan 

rastgele örnekleme yoluyla artırım yapmaktadır. ROS uygulanan veri seti üzerinde Rastgele Orman yön-

temi ile sınıflama gerçekleştirilmiştir. Sınıflamada modelinin başarısını ifade etmek için farklı metrikler 

kullanılır. Doğruluk metriği modelin gelen başarısını karakterize etmek için kullanılır ancak bu metrik 

tek başına model başarısı hakkında yeterli bilgi vermez. Modelin gerçekleştirdiği sınıflama işleminin 

sonucu hakkında karmaşıklık matrisi üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşılabilir. Bir karmaşıklık matri-

sinin genel yapısı Tablo 2‘de verilmiştir. 

Tablo 2. Karmaşıklık matrisi 

 Gerçek sınıf 

Pozitif Negatif 

Tahmin edilen  Pozitif Doğru Pozitif (DP) Yanlış Pozitif (YP) 

Negatif Yanlış Negatif (YN) Doğru Negatif (DN) 

Karmaşıklık matrisindeki değerler kullanılarak Tablo 3’te verilen performans metrikleri üretilir. 
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Tablo 3. Performans metrikleri 

Metrik Matematiksel formül 

Doğruluk (DP + DN) / (DP + YP + YN + DN) 

Kesinlik DP / (DP + YP) 

Duyarlılık DP / (DP + YN) 

F1 Skoru 2 * kesinlik * duyarlılık / (kesinlik + duyarlılık) 

Rastgele Orman yöntemi ile 10 kat çapraz doğrulama kullanılarak gerçekleştirilen sınıflama işlemi so-

nucunda elde edilen Modelin performans ölçümleri ile Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Model performans ölçümleri 

Metrik Sonuç 

Doğruluk 0.9884 

Kesinlik 0.9776 

Duyarlılık 1.0 

F1 Skoru 0.9886 

 

Sınıflama işlemi sonucunda her bir girdi özelliğin hedef değişkenin tahminlenmesine olan etki oranlarını 

gösterir grafik Şekil 2’de verilmiştir.   

 

Şekil 2. Girdi özelliklerin tahmin başarısına etkileri 

Yaş (age) özelliği yaklaşık %40 oranla en yüksek belirleyiciliğe sahiptir. Bunu %19 ile vücut kitle in-

deksi (bmi) ve %17 ile ortalama glikoz seviyesi (avg_glucose_level) takip etmektedir. 

SONUÇ 

İnme vücutta geçici ya da kalıcı fonksiyon kayıpları oluşturmakla birlikte ciddi oranda ölüm riski de 

ortaya çıkarmaktadır. İnmenin erken teşhis ya da tahminlenmesi oluşacak komplikasyon ya da ölümlerin 
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büyük oranda önlenmesini sağlamaktadır. Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler uzmanlar için başarılı 

birer karar destek hizmeti sağlamaktadır. Mevcut verilerden öğrenerek geleceğe dönük tahminlemeler 

yapabilen makine öğrenmesi tekniklerinin medikal alanda kullanımı da hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ça-

lışmada makine öğrenmesi tekniklerinden Rastgelen Orman kullanılarak toplam 11 özellik ve 5110 ör-

nekten oluşan veri seti üzerinden inmenin erken teşhisine yönelik bir sınıflama işlemi gerçekleştirilmiş-

tir. Eldeki dengesiz veri setinin Random Over Sampling tekniği ile aşırı örneklenmesi ile elde edilen 

sınıflama doğruluğu %98.84’e ulaşmıştır. Kesinlik değeri %97.76, duyarlılık ise %100 olarak ölçülmüş-

tür. Sınıflama işlemi sonucunda inme riskinin belirlenmesine etki eden ilk üç özelliğin yaş, vücut kitle 

indeksi ve ortalama glikoz seviyesi olduğu görülmüştür. 
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YUMUŞAK DOKULU YENİ NESİL KAYMAZ(ANTİSLİP) SERAMİK YÜZEYLERİN VE 

GELENEKSEL GRANÜL SERAMİK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ  

Gizem ÜSTÜNEL, Yasin ÜRERSOY, Yeşim BALTACI 

NG Kütahya Seramik Arge Merkezi, Kütahya / Türkiye 

Öz: Evde teras, havuz kenarlarında veya işyerinde, kaygan yüzeyler tehlike arz etmektedir. Kaymaya 

bağlı kazalar, birçok ülkede yaralanmaların başlıca nedenleri arasındadır. Bu nedenle, güvenliği sağla-

mak adı altında, herhangi bir döşeme uygulaması için kaymaz bir yüzeye sahip olmak çok önemlidir. 

Bu çalışmada, mat özellikteki yer karolarının üretiminde granüler yüzey dokularının frit kullanılmadan, 

standart bir sır uygulaması yolu ile üretimi yapılmıştır. Böylelikle, frit gibi enerji kullanımı yoğun bir 

metot ile üretilen bir malzeme kullanımı gerekliliği ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda fritlerin uygu-

lanması sırasında kullanılan organik medyum gerekliliği de ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle, çevre kir-

liliğinin azaltılmasının yanında daha karlılığı yüksek katma değerli yüksek üretim yapma imkanı sağ-

lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaymaz, Ramp Değeri, Yeni Nesil, Granül 

GİRİŞ 

Kaymaz (antislip) yüzeyler uzun bir süredir, özellikle kayma tehlikesinin olduğu alanlarda kullanılmak-

tadır.  Bu tip yüzeyler sır içine veya üzerine fused alümina olarak bilinen  korund tanelerinin ilavesi, 

özel sır karışımları ve granül haline getirilmiş  frit (granül tanelerinin yüzeye uygulanması gibi çeşitli 

metotlarla elde edilmektedir. Hatta, daha yüksek  kaymazlık değerleri (havuz, endüstriyel mutfak vb.) 

elde etmek için derin rölyefli karolar da kullanılmaktadır. Bu methodlarda ana yaklaşım, yüzeyde fizik-

sel olarak pürüzlülük yaratarak, kaymayı engellemektir. Ancak, yaratılan pürüzlülük karonun yüzeyinde 

zımpara benzeri bir hissiyat bırakmakta ve karonun hem tasarım, hem de nefaset olarak değerini düşür-

mektedir. Hatta zımpara benzeri yüzeylerin, üzerinde düşüldüğünde, özellikle çocuklarda, diz yaralan-

malarına, çorap hasarları gibi birçok müşteri şikayetlerine sebep olmaktadır.  Bunların yanı sıra kay-

mazlık için pürüzlendirilen yüzeyler maalesef temizleme zorluğu da yaratmakta ve son kullanıcının 

ciddi mağdur olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, üretim sırasında istenilen teknik kaymazlık değerle-

rinin de kararlı bir şekilde elde edilememesi ayrı bir şikayet konusudur. Kaymaz yüzeyli porselen karo-

lar, yoğun trafiğe sahip ortamlar veya ıslanmaya ve yağ lekelerine eğilimli alanlar için idealdir. Özellikle 

ıslak veya kirli zemin koşullarında kaymayı önlemek için yeterli tutunum gereklidir. 

Kayma direnci, yer seramiklerinde zemin seçiminde değerlendirilmesi gereken mekanik bir performans 

özelliğidir.  Mikron cinsinden ölçülen (metrenin milyonda biri) belirli bir pürüzlülüğün gerekli olduğu 

anlamına gelir. Daha kalın, daha viskoz kirleticiler, kaymaya karşı koruma sağlamak için bu "mikro 

pürüzlülük" miktarının daha fazla olması gerekmektedir. 

Seramik üretiminin teknolojik özelliklerine uygun cam-seramik sistemlerin geliştirilmesindeki en 

önemli husus, kristalleşme işlemi sırasında oluşan kristal fazların ısıl ve kimyasal kararlılığına göre ol-

masıdır. 

Bu anlamda, bu malzemelerin teknolojik performans özelliklerini tasarlamak ve geliştirmek, camsı bi-

leşimlerin çekirdeklenme ve kristalleşme süreçlerini kontrol etmek, böylece ortaya çıkan kristallerin 

niteliği, sayısı ve boyutu ile teknik performansı ilişkilendirmek mümkündür [5] . 
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Kristal fazların kontrollü devitrifikasyonu iki adımda gerçekleşir: kristal fazın, büyüme adımında to-

humlar üzerinde malzeme birikimi ile büyüdüğü kristalin tohumların oluştuğu çekirdekleştirme adımla-

rıdır.  

Çekirdeklerin doğasına bağlı olarak, oluşan kristal faz ile aynı kimyasal bileşime sahip olan çekirdekler 

kendi eriyiklerinden kaynaklandığında homojen çekirdeklenme söz konusu olabilir veya kristaller eri-

yiğe yabancı parçacıklardan veya ara fazlardan büyüdüğünde heterojen çekirdeklenme meydana gelebi-

lir. Dolayısı ile stabil olmayan proses şartlarında farklı sinterleşme seviyelerinden dolayı istenen yüzey 

kaymazlığı tüm yüzeyde sürdürülebilir bir şekilde kaymaz özelliği elde edilemeyebilir.   

MATERYAL ve METOT 

Bir yüzeyin kayganlığını ölçmek için kullanılan parametre yüzey sürtünme katsayısıdır (sürtünme kat-

sayısı ne kadar yüksekse yüzey o kadar az kayganlaşır). Yaya zemini yüzeylerinin veya döşeme malze-

melerinin değerlendirilmesi için sarkaç veya rampa tabanlı test yöntemlerinin kullanılması ve uygula-

nabildiği yerlerde yüzey pürüzlülüğü ölçümü gerekmektedir. 

Test, bükülmeye dirençli düz bir platformda gerçekleştirilebilir. 0 ° ve 45 ° arasındaki gradyanlara boy-

lamasına ayarlanmış; standart test ayakkabı giyen iki test görevlisi, her biri sırayla yokuş aşağı ve dik 

duruşla, motor yağlama yağı ile kaplanmış karo yüzeyinde ileri ve geri yürür. Test ayakkabı sertlik shore 

73 ± 5 ve yağın kalınlık kodu ise 10,30 ‘dur. 

Kişiler kayana kadar eğim açısı kademeli olarak artırılır. Kaymanın meydana geldiği eğimden elde edi-

len ortalama açı, test edilen karo yüzeyinin sürtünme özelliklerini belirlemiştir. Resim-1 rampa testi 

yöntemini göstermektedir. 

Panelin eğim açısı, test deneği kayıncaya kadar kademeli olarak arttırılır. Kaymanın meydana geldiği 

ortalama açı, bir sınıflandırma aralığı ile karşılaştırılır. Bu açı, sürtünme katsayısının bir ölçüsüdür. 

Yağlı yüzey üzerinde test edilen ölçek, R9'dan R13'e kadar uzanır. 

 

Resim 1. Rampa tabanlı test yöntemi 

Granül ve yeni nesil malzemelerle üretilen ürünlerin kaymazlık direncinin tespiti için ramp testleri ya-

pılmıştır. Denemelerde gramaj ve yoğunluk farklarına bakılarak parlaklık değişim tespitleri yapılmıştır. 
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Aynı zamanda gramaj ve yoğunluk farklarının kaymazlık değerlerine etkisi incelenmiştir.  Parlaklık ve 

kaymazlık açı değerleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 

Rampa methodu kullanılan test ile elde edilecek kayma açılarının değerleri uygulama alanlarına göre 

sınıflandırılmıştır. DIN 51130 ve ISO 10545-17 standardına göre kayma açıları R9, R10, R11, R12 ve 

R13 olarak kodlanmakta olup her bir kodun açısal aralıkları ve karşılık gelen kullanım alanları Tablo 

1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Ramp değerleri için açı değeri aralıkları 

RAMP TESTİ ARALIKLARI 

RAMP SI-

NIFI 

KRİTİK 

AÇI 

KAYMA RİSKİ 

R-9 6-10 YÜKSEK 

R-10 10-19 ORTA VE YÜK-

SEK 

R-11 19-27 ORTA VE DÜŞÜK 

R-12 27-35 DÜŞÜK 

R-13 >35 DÜŞÜK 

BULGULAR  

Bu çalışmada, tüm numunelere standart karo üretim süreci uygulanmıştır. Genel olarak, bir seramik karo 

yüzeyini kaymaz bir kaplama sır ile elde edilecek ve bu da kaymaya karşı direnç seviyesini artıracaktır. 

İlk olarak mevcutta kullanılan granül malzemenin ve üst sırdan kaymaz(antislip) yüzey elde edilecek 

malzemenin kimyasal içeriğine bakılmıştır. 
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Tablo 2. Granül malzemelerin kimyasal sonuçları 

MALZEME GRANÜL YENİ NESİL 

MALZEME 

A.Z. 0,1-0,5 1-3 

Na2O 1-3 2-4 

MgO 0,3-0,5 0,1-0,2 

Al2O3 17-19 40-45 

SiO2 52-55 30-35 

SO3 0,03-0,05 0,03-0,05 

K2O 4-6 4-6 

CaO 14-16 0,5-0,7 

ZnO 4-6 4-6 

BaO 0,3-0,5 12-14 

SrO 1-2 0 

TOPLAM 99,62 99,59 

Kimyasal içeriklerine göre malzemeler karşılaştırıldığında yeni nesil malzemenin alümina oranı daha 

yüksektir ve bu da yüzeyin daha tutucu olmasına yarar sağlamaktadır. Baryum oranın fazla olması da 

ayrıca matlık sağlamaktadır. Kimyasal içeriğe göre yeni nesil malzemenin kullanım avantajı olduğu 

düşünülmektedir.  

Granül ve yeni nesil kaymaz yüzeyler için malzemenin tane boyut dağılımları analiz edilmiş ve grafikleri 

verilmiştir. 

 

Grafik 1. Granül tane boyut dağılımı 
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Granül malzemenin tane dağılımı d(0.5): 89.621 olarak ölçülmüştür. Beklendiği gibi granül tane boyutu 

oldukça iri tanelidir.  

Yeni nesil malzemin tane dağılımı d(0.5) : 7.433 gelmiştir. Granül malzemeye göre tane boyutu oldukça 

incedir. 

 

Grafik 2. Yeni nesil malzeme tane dağılımı 

Granül aplikasyon sırasıyla engop+dijital baskı+granül şeklinde uygulanmaktadır.  Granül aplikasyonu 

öncesinde tek başına aplike edilemeyeceği için ayrı bir reçete hazırlanmakta ve üretime karşım halinde 

verilmektedir. Karışım reçete  Tablo 3 ‘te verilmiştir. 

Tablo 3. Granül karışım reçete 

REÇETE % ORAN 

GRANİLYA 40% 

SU 40% 

MEDYUM 30% 

SIR 20% 

Medyumlu karışımlarla yapılan denemelerde, fırın içinde medyumun uzaklaştırılası sırasında antislip 

malzemenin de kaybı söz konusudur. Fırın içindeki hava akımı sebebi ile granülün yüzeyde tutunumu  

düşük olacağından kaymazlık değerlerinde sapma kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu nedenden dolayı 

ramp değerlerinde stabilite sorunu yaşanmaktadır.  Geleneksel granül aplikasyonlu ve yeni nesil malze-

menin kullanıldığı üst sır aplikasyonlu ürün denemeleri yapılarak; kaymazlık değerleri karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir 
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Tablo 4. Granüllü yüzeyler için R10 çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61*61 mat ürünlü karolarda engop+dijital baskı+ üst sır (%35 oranda granül) aplikasyonunda denemeler 

ve uygulamalar yapılmıştır. Tablo 4 ‘de ilk olarak R10 ramp değerini yakalayabilmek için engop yo-

ğunluk ve gramajı sabit tutularak denemeler yapılmıştır. 

Tablo 5. R-10 kaymazlık derecesini elde etmek için üst sırlı denemeler 

R-10 İÇİN ÜST SIRLI DENEMELER 

ENGOP 

(gr/lt)/gr 

SIR 

(gr/lt)/gr 

PAR-

LAK-

LIK 

AÇI 

DE-

ĞERİ 

RAMP 

DE-

ĞERİ 

1450-210 1200/80  2 15,3 R-10 

1450-210 1200/100  3 12,5 R-10 

1450-210 1250/70  1,5-2 17 R-10 

1450-210 1250/100  2,5 14 R-10 

1450-210 1300/80  1,5-2 16,6 R-10 

1450-210 1300/100  1,5 18,4 R-10 

 

61*61 ebatlı mat ürünlerde ramp değerinin R11 yakalanması için yapılan granüllü ve yeni nesil üst sırlı 

çalışmalar tablo 6 ve tablo 7 ‘de verilmiştir.  

  

GRANÜLLÜ YÜZEYLERDE R-10 İÇİN DENEMELER 

ENGOP 

yoğ 

(gr/lt)/gr  

SIR yoğ 

(gr/lt)/gr 

PARLAK-

LIK 

AÇI DE-

ĞERİ 

RAMP 

DEĞERİ 

1450-210 1250/70 2,5-3,5 14,5 R-10 

1450-210 1250/90 2 14,1 R-10 

1450-210 1250/120 3,5 11,6 R-10 

1450-210 1300/100 2-2,5 13,5 R-10 

1450-210 1300/110 2,5 13,2 R-10 
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Tablo 6. Granüllü yüzeyler için R11 çalışmaları 

GRANÜLLÜ YÜZEYLERDE R-11 İÇİN DENEME-

LER 

ENGOP yoğ 

(gr/lt)/gr  

SIR yoğ 

(gr/lt)/gr  

PAR-

LAKLIK 

AÇI 

DE-

ĞERİ 

RAMP 

DE-

ĞERİ 

1450-210 1200/100  1,5 21 R-11 

1450-210 1200/80  1,5-2 19 R-11 

1450-210 1250/65 2,5-3 19,8 R-11 

1450-210 1250/50 2,5-3 21,2 R-11 

 

Tablo 7. R-11 kaymazlık derecesini elde etmek için denemeler 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7 ‘de verilen üst sırlı denemelerde R-11 değerinin yakalanması için engoba %5 alümina ilavesi 

yapılarak denemeler yapılmıştır. 

Yapılan denemeler sonunda her iki aplikasyon karşılaştırılmıştır. Aynı deneme şartlarında yeni nesil 

malzemenin kullanıldığı üst sır ile elde edilen sonuçlar, granül aplikasyonuna göre parlaklıkları stabildir. 

Yüzeyler ise üst sır ile daha pürüzsüz ve aynı zamanda daha tutucudur. Ramp değerleri ise standardın 

belirttiği aralıkların orta açısından yakalanmaktadır.  Bu durum üretim aşamasında kaymazlık değerin-

den sapma riskinin önüne geçmiştir. Elde edilen verilere göre sırın 1450 yoğunlukta(gr/lt) sabit tutularak 

sırın gramajı düşürüldüğünde açı değeri düşmektedir. Optimum çalışma aralığının;  1250 gr/lt yoğun-

lukta ve uygulama miktarının 80-100 gram olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen deneme sonuçlarına 

göre rampa testi açı değeri yükseldikçe parlaklık düşmektedir. 

Yeni nesil kaymaz yüzeylerin kaymazlık açılarının dışında yüzey pürüzlülüğü de önemlidir. Yüzey pü-

rüzlülüğünün değeri ölçüm ölçeğine bağlıdır. Yüzeyi tanımlamak için kullanılan birçok farklı pürüzlü-

lük parametresi vardır ve bunların her biri bir formül kullanılarak hesaplanır. En yaygın parametreler 

aritmetik ortalama sapma (Ra) ve 

R-11 İÇİN ÜST SIRLI DENEMELER 

ENGOP (%5 alümi-

nalı) yoğ(gr/lt) /gr  

SIR 

yoğ(gr/lt) 

/gr  

PAR-

LAK-

LIK 

AÇI DE-

ĞERİ 

RAMP DEĞERİ 

1450-210 1200/80  1-1,5 19,8 R-11 

1450-210 1200/100  1-1,5 23,3 R-11 

1500-200 1250/70  1,5 22,7 R-11 
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değerlendirilen profilin maksimum yüksekliği dir(Rz). Elde edilen test sonuçları karşılaştırılarak iki pa-

rametre arasındaki ilişki belirlenebilir. Profilometrous yüzey pürüzlülük ölçer, konumun bir fonksiyonu 

olarak dikey uçtaki küçük yüzey değişikliklerini ölçebilir. Yaklaşım, dokunun geçmişinden (üretim, 

aşınma) nasıl etkilendiğini ve davranışını (yapışma, sürtünme) nasıl etkilediğini anlayabilmek için yü-

zey dokusunu ölçmek ve analiz etmektir. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, kayma direnci potansiyeli için 

ek bir gösterge sağlar. 

Granüllü ve yeni nesil üst sırlı uygulamalar için yüzey pürüzlülük ölçüm sonuçları Tablo 8’de verilmiş-

tir. 

Tablo 8. Pürüzlülük ölçüm sonuçları 

 

 

 

 

 

Açı değerinin yükselmesi karonun yüzeyin pürüzlülüğünün artmasından kaynaklanmaktadır. Yüzey ne 

kadar sertleşip pürüzlü hale gelirse yüzeyden atmalar ve/veya elmas uçlu makinalar ile kesim sırasında 

homojen olmayan kesim gibi sorunlar görülebilir. Bundan dolayı üst sır aplikasyonlu denemeler kesme 

ve çıtlama testlerinden geçirilmiştir. R-10 ramp sınıfı için yapılan denemelerin kesme ve çıtlama test 

sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. R-10 ramp değeri için denemelerin kesme ve çıtlama sonuçları 

R-10 İÇİN DENEMELERİ TEST SONUÇLARI 

ENGOP 

yoğ(gr/lt)/gr  

SIR 

yoğ(gr/lt)/gr  

KESME  ÇITLAMA 

1450-210 1200/80  SORUN  

YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1200/100  SORUN  

YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1250/70  SORUN  

YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1250/100  SORUN 

 YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1300/80  SORUN  

YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1300/100  SORUN  SORUN 

YOK 

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜMLERİ 

 YÜZEYLER Rz Ra 

GRANİLYALI YÜ-

ZEY 

45,7 13 

YENİ NESİL YÜZEY 28 6,86 
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YOK 

 

 R-11 ramp sınıfı için yapılan denemelerin kesme ve çıtlama test sonuçları tablo 10 ‘da verilmiştir. 

Tablo 10. R-11 ramp değeri için denemelerin kesme ve çıtlama sonuçları 

R-11 İÇİN DENEMELERİ TEST SONUÇLARI 

ENGOP            

(%5 alümi-

nalı) 

yoğ(gr/lt)/gr 

SIR 

yoğ(gr/lt)/gr 

KESME ÇIT-

LAMA 

1450-210 1200/80 SORUN 

YOK 

SORUN 

YOK 

1450-210 1200/100 SORUN 

YOK 

SORUN 

YOK 

1500-200 1250/70 SORUN 

YOK 

SORUN 

YOK 

 

Kesme ve çıtlama test sonuçlarına göre elde edilen en düşük ve en yüksek ve açı değerlerinde herhangi 

bir sorun ve pürüzlülük değerlerinin yaratabileceği herhangi bir fark görülmemiştir. Açı değeri yüksel-

dikçe kesme ve çıtlama sorununun yeni nesil malzemelerde yaşanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

seramik karo standartları gereği; tüm denemelerin düşük ve yüksek konsantrasyonlu asitlere ve %3 lük 

ve %10 ‘luk KOH bazlara karşı direnç testleri yapılmıştır.  

Tablo 11. Denemelerin asit-baz test sonuçları 

DENEMELERİN PROSES SONUÇLARI 

ASİT-BAZ 

TESTLERİ 

R10 DENE-

MELERİ 

R11 DENE-

MELERİ 

%3HCL A A 

%18HCL A A 

%3KOH A A 

%10KOH A A 

LAKTİK 

ASİT 

A A 

SİTRİK ASİT A A 
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ÇAMAŞIR 

SUYU 

A A 

 

 

Tablo 11’de verilen proses test sonuçlarında herhangi bir problem görülmemiştir. Tüm test aşamaları A 

derecede gelmiştir. Standardın da istediği değerler A sınıfı olduğu için yen nesil kaymaz yüzeylerde 

herhangi bir kimyasal dayanım sorunu görülmemiştir.  

Farklı malzemeler, çeşitli kimyasallara karşı farklı davranırlar, ayrıca lekelenme ve temizlenebilirlik 

eğilimleri de farklılık gösterir. Yüzey pürüzlülüğü artan yüzeyler lekelenme risklerini daha fazla barın-

dırırlar.  Gerekli veya belirtilen kayma direnci, uygun deterjan ve temizleme araçlarıyla sık sık etkili 

temizlik yapılarak korunabilir. R-10 ramp değeri elde etmek için yapılan denemelerin tutuculuk özellik-

lerine karşı leke testine koyulmuştur. Test sonuçları tablo 12 ‘de verilmiştir. 

Tablo 12. R-10 ramp değeri için yapılan denemeler için leke testleri 

R-10 RAMP DEĞERİ DENEMELERİ LEKE 

TESTLERİ 

ENGOP 

yoğ(gr/lt)/gr 

SIR 

yoğ(gr/lt)/gr 

LEKE TESTİ 

1450-210 1200/80  SORUN YOK 

1450-210 1200/100  SORUN YOK 

1450-210 1250/70  SORUN YOK 

1450-210 1250/100  SORUN YOK 

1450-210 1300/80  SORUN YOK 

1450-210 1300/100  SORUN YOK 

R-10 ramp değerli çalışmalarda leke sorunu görülmemektedir. R-11 değerli ürünlerin yüzeylerinin tutu-

culuğu daha fazladır. Ve leke testlerinden geçirilmiştir. Leke testlerinde problem görülmemiştir. 

Tablo 13. R-11 ramp değeri için yapılan denemeler için leke testleri 

R-11 RAMP DEĞERİ DENEMELERİ LEKE 

TESTLERİ 

ENGOP                

(%5 alüminalı) 

yoğ(gr/lt)/gr 

SIR 

yoğ(gr/lt)/gr 

LEKE TESTİ 

1450-210 1200/80 SORUN YOK 

1450-210 1200/100 SORUN YOK 
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1500-200 1250/70 SORUN YOK 
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4. Granüllü yüzey ve yeni yeşil kaymaz yüzeyler için mikro yapı analiz çalışmaları 

Pişirilmiş 61*61 ebatlı karolara uygulanan granüllü ve üst sırlı yüzeyin morfolojik bir karakterizasyonu 

SEM analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrograflar, camsı matrisin tüm gözlem alanında ve ha-

zırlanan tüm kompozisyonlarda düzenli olarak dağılmış kristalleşmeler sergilenmiştir. Sırın camsı mat-

risinde geliştirilen kristallerin bileşimini tanımlamak için SEM analizi kullanılmıştır. 

 

 

Resim 2. Granüllü yüzeye ait geri yansıyan elektron (BSE) 1.50KX yüzey görüntüsü 

 

 

Resim 3. Granüllü yüzeye ait geri yansıyan elektron (BSE) 200X yüzey görüntüsü 
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Resim 4. Yeni nesil kaymaz yüzeye ait geri yansıyan elektron (BSE) 1.50KX yüzey görüntüsü 

 

 

Resim 5. Yeni nesil kaymaz yüzeye ait geri yansıyan elektron (BSE) 200X yüzey görüntüsü 

 

 

Resim 6. Granüllü yüzeye ait optik mikroskop yüzey görüntüsü 
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Resim 7. Yeni nesil yüzeye ait optik mikroskop yüzey görüntüsü 

SONUÇ 

Yüzey kaymazlık stabilitesi ve kolay temizlenebilirliği açısından yumuşak kaymaz    (antislip) yüzeyler 

seramik sektöründe yepyeni bir trend yaratmaktadır.  

Öğütülmüş; granül haline getirilmiş fritler ile yumuşak antislip yüzeyler bazı yurtdışı firmalar tarafından 

üretilmeye çalışılsa da istenen özellikler tam olarak yakalanamadığından dolayı farklı çalışmalar devam 

etmiştir. Bu çalışma kapsamında seramik sektörünün beklentisi olan mikro seviyede pürüzlü kaymaz 

yüzeyler elde edilmiştir.  

Bu tip yüzeylerde, değişik kategoride kaymaz yüzeylerin fiziksel ve tasarımsal görünüşlerinin benzer 

olması ayrı bir yenilik unsuru olmuştur.  

Üst sırlı kaymazlık dereceleri testlerinden R10 ramp değerleri parlaklık değerleri;1,5-2 arası R-11 ramp 

değerleri parlaklık değerleri ise: 1-1,5 arası elde edilmiştir. 

Üst sırlı denemelerde R-10 ramp değerini elde edilen engop şartları: 1450 gr/lt ve 210 gr olarak sabit 

tutulmuştur. Sır için şartlar ise 1200-1300 gr/lt yoğunluk ve 70-100 gram aralığında tutulmuştur. 

Üst sırlı denemelerde R-11 ramp değerini elde etmek için engop %5 alümina ilavesi yapılmıştır. 1450-

1500  gr/lt  yoğunluk ve 200-210 gr aralıklarında denemeler yapılmıştır. Sır için şartlar ise 1200-

1250gr/lt yoğunluk 70-100 gram aralığında tutulmuştur. Optimum çalışma aralığının;  1250 gr/lt yoğun-

lukta ve uygulama miktarının 80-100 gram olduğu tespit edilmiştir.  

Elde edilen deneme sonuçlarına göre rampa testi açı değeri yükseldikçe parlaklık düşmektedir. 

Yeni nesil kaymaz yüzeylerin kaymazlık açılarının dışında yüzey pürüzlülüğü de önemlidir. Granüllü 

yüzeylerde aritmetik ortalama sapma (Ra) değeri:13 iken yeni nesil üst sırlı yüzeylerin ise 6,86 gelmiştir. 

Maksimum yükseklik ölçümleri (Rz) ise; granüllü yüzeylerin 45,7 ike yeni nesil üst sırlı yüzeylerin 28 

sonucunu vermiştir. 

Medyumlu karışımlarla yapılan granülyalı karışımlarda, fırın içinde medyumun uzaklaştırılması sıra-

sında antislip malzemeyi de süpürmesi durumları yaşanmakta idi. Ramp değerlerinin stabilite sorunu ve 

ayrıca granül reçetesinin hazırlanma aşamasından dolayı üst sır aplikasyonlu çalışmalarının sonucu 

olumlu olmuştur. 
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SiO2, BaO ve Al2O3 içerikli yeni nesil malzeme ile yoğunluk, gramaj denemeleri ile R10 ve R11 ramp 

değerleri elde edilmiştir. Açı değeri yüksek verilerde kesme, çıtlama sorunu gözlenmemiş ve asit-baz 

testlerinden A derecede sonuç elde edilmiştir.  

KAYNAKÇA 

A.W.A. El-Shennawı; E.M.A. Hamzawy; G.A. Khater; A.A. Omar: “Crystallization of some alumino-

silicate glasses”, Ceramics International, 27, 2001, 725-730. 

F.J. Torres; J. Alarcón: “Effect Of Additives On The Crystallization Of Cordierite Based Glass-Cera-

mics As Glazes For Floor Tiles”, Journal Of The European Ceramics Society, 23, 2003, 817-

826.J.B. Carda(2), J. Martínez(3) 

P. W. Mcmıllan: “Glass-Ceramics”, 2ª Edición, Academic Press Inc. Londres, 1979 

R.J. Rincón(1), M.P. Benet(2), J. Juárez(3), C. Cabezón(3), Jm. Pedra(3) 

The Antıslıp Concept And The Performance Of Ceramıc Floors Campante, Edmilson Freitas* ; Sabba-

tini, Fernando Henrique  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

676 

YÜZER FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN TEKNO-EKONOMİK 

ANALİZLERİNİN YAPILARAK 2 MW’LIK GÜÇ KURULUMUNUN TASARLANMASI 

Mithat SERİM1, Sunay TÜRKDOĞAN2, Bayram KILIÇ3 

1-3Enerji Sistemleri Bölümü- Mühendislik Fakültesi / Yalova Üniversitesi, Yalova / Türkiye 
2Elektrik Elektronik Bölümü- Mühendislik Fakültesi / Yalova Üniversitesi, Yalova / Türkiye 

Öz: Fosil kaynakların giderek azalması, buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması ve enerjide dışa 

bağımlılığı azaltmak için Türkiye başta olmak üzere neredeyse tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynak-

larına yatırımlarını arttırmaktadır. Konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklanan 

ve küresel ısınmanın etkileriyle artan çevre kirliliği tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple yenilebilir enerji 

kaynaklarına yapılan yatırımlar güneş enerjisi açısından zengin olan ülkemiz için gün geçtikçe artmak-

tadır. Türkiye enerji potansiyelini kullanarak güneş enerji santralleri kurmakta ve santrallerin kurulması 

için teşvik modellerini desteklemektedir. Güneş enerjisi santralleri genellikle karasal ve çatı tipi sistem 

uygulamaları için tercih edilmektedir. Buna ilave olarak, son yıllarda Yüzer Güneş Enerji Santrali olarak 

tanımlanan deniz ve barajlar üzerine kurulan güneş enerjisi santralleri de yoğun olarak çalışılmaya baş-

lanmıştır. Yüzer güneş enerjisi santrallerinin kurulu olduğu bölgede alandan tasarruf sağlaması, sıcaklık 

sebebiyle düşen panel veriminin iyileştirilmesi ve en büyük sorunlardan biri olan buharlaşmadan kay-

naklı özellikle tatlı su kayıplarını engellemek adına yüzer güneş santralleri giderek önem kazanmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre su kıtlığı açısından Türkiye su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasındadır. Bu 

araştırma çalışmasında su sıkıntısına alınabilecek tedbirler ve enerji üretimine yenilenebilir kaynaklar 

ile katkıda bulunmak amacıyla Yalova ilinde bulunan Gökçe Barajı üzerine 2 MW güce sahip Yüzer 

GES kurulumunun analizi yapılmış olup yıllık 2562 MWh elektrik üretimi, buharlaşma ile meydana 

gelebilecek 16,558 m3’lük tatlı su kaybının önüne geçildiği hesaplanmıştır. Karasal sistemlere göre pa-

nel verimleri karşılaştırıldığında %6 oranında verim artışı olup 2 MW’lık bir santral için yllık 145 MWh 

fazla enerji üretiminin sağlanacağı bulunmuştur. Ayrıca PVsyst, PVGIS ve Skelion gibi analiz program-

larından yararlanılarak kurulan santralin detaylı tekno-ekonomik incelemeleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzer Güneş Santrali, Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı azalmaktadır. Yenilenemeyen 

enerji kaynaklarının kullanımının azalmasının başında hammaddenin her geçen gün tükenmesi, yarattığı 

çevresel etkiler ve birim fiyatlarındaki artış gelmektedir. Bu sebeple yenilenebilir enerji kaynaklarına 

gün geçtikçe önem verilmektedir. Yenilenebilir kaynakların arasında güneş öncelikli olarak tercih edil-

mektedir.  

Güneş dünya atmosferinde bol miktarda bulunan ve elde etmesi kolay bir kaynak olarak tanımlanmak-

tadır. Gelen enerji dönüştürülerek kullanıldığında çevresel etkileri çok ciddi bir şekilde azaltmaktadır. 

Dünyanın bir yılda güneşten aldığı radyasyon miktarı 1,5x1015 MWh’dir. (1,5 katrilyon) Bu enerji mik-

tarı dünya üzerindeki insanların tükettiği enerjinin tam 28.000 katıdır (Hüseyin, 2018). Uluslararası 

Enerji Ajansı (IEA) 2050’de küresel ekonominin %10’unun elektrik ihtiyacını güneşten karşılanacağını 

2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüme hızının yıllık olarak %6 olacağını açıkla-

mıştır.  
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Türkiye 1311 kWh/m2-yıl ortalama ışınım şiddetine yıllık 2640 saat ışınım süresine sahiptir (Filik, 

2018). Sahip olduğu değerler ile diğer Avrupa ülkeleri arasında güneş enerji rezervi konusunda yeterli 

konumdadır. Türkiye güneş enerjisinin kullanımı konusunda faaliyetlerini her geçen gün arttırmakta ve 

kullanım teknikleri için çalışmalarda bulunmaktadır. Kullanım tekniklerinin başında karasal güneş 

enerji santrallerinin (GES) dışında yüzer güneş enerji santralleri (YGES) faaliyetlerine hız vermektedir. 

Türkiye sahip olduğu baraj ve rezervuar sayısı ile YGES kurulumu için yüksek potansiyele sahiptir. 

Türkiye’deki baraj ve rezervuarların alanlarının %1’i alınarak yapılan analiz çalışmalarında 15.764 MW 

güç kapasitesine 41,4 milyon MWh elektrik üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin yıllık elektrik 

üretimin %14,3’lük kısmının YGES ile karşılanma potansiyeli vardır. Türkiye önümüzdeki yılların en 

büyük sorunu olan su sorununa YGES’ler ile önemli ölçüde etki edebilme potansiyeline sahiptir. 

YGES’ler baraj ve rezervuarlarda tercih edilen gölge topları yerine kullanılarak hem elektrik üretimine 

katkı sağlamakta hemde buharlaşmanın önüne geçilmesi sağlamaktadır. Karasal GES’e kıyasla suyun 

serinletme etkisi sebebiyle panel veriminde artış görülmektedir. Arazi kullanımı ve habitat parçalanması 

sorunlarının çok büyük ölçüde önüne geçmektedir. YGES’ler kapsamında uygulanacak olan yeni tesis-

ler ile birlikte elektrik enerjisi üretiminde güneşin payı daha fazla önem kazanacaktır. 

AMAÇ 

GES’lerde düzensiz arazi kullanımı ve sıcaklığın etkisi ile güneş panellerinde güç düşüşü sistemin ve-

rimliliğini etkilemekte ve geri dönüş sürelerini uzatmaktadır. Arazilerdeki parçalanma habitat kayıpla-

rının vermiş olduğu negatif etkileri bertaraf etmek, ışınımı miktarını en iyi şekilde kullanmak ve buhar-

laşma miktarının azaltılması amacıyla YGES santral kurulumu analizine yer verilmiştir. Bu çalışmada 

Yalova ilinde bulunan Gökçe barajı üzerine 2 MW gücünde YGES’in analizleri yapılmış olup yıllık 

elektrik üretimi, panel verimindeki artış miktarı ve buharlaşma kayıplarının ne kadarının önüne geçildiği 

bulunmuştur. Analiz için PVsyst, PVGIS, Skelion analiz programlarından yararlanılarak tekno-ekono-

mik analizlere yer verilmiştir. 

KAPSAM 

Yüzer güneş santrali analizi Gökçe Barajı ile sınırlandırılmıştır. Barajın yıllık ışınım miktarına bağlı 

olarak yüzer GES’in kurulum analizi, ekipmanları, elektrik üretim miktarı, verim artışı, buharlaşma ka-

yıplarına olan etkisi ve ekonomik analizleri kapsamaktadır.  

YÖNTEM 

Kullanılan Malzemelerin Elektriksel Özellikleri  

Yüzer Güneş santrali analizinde kullanılan panelin ve invertörün elektriksel özellikleri Tablo 1’de gö-

rülmektedir.  
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Tablo 14. Panel ve inverter özellikleri 

ETP672280 Güneş Paneli AE-500NX Inverter 

Elektriksel Özellikleri DC Giriş 

Güç  280 W Dizi yapılandırması 600 VDC  

Anma Akımı Imp  7.63 A Maksimum Giriş Akımı 750 ADC  

Anma Voltajı Vmp  36.72 V MPPT Voltaj Aralığı 600 Voc 

Kısa Devre Akımı Isc 

(A) 
7.98 A Açık Devre Gerilimi 425 VDC 

Açık Devre Voltajı Voc 

(V) 
43.78 V AC Çıkış 

Sıcaklığa Bağlı Isc +0.065%/○C Çıkış Gücü 500 kW 480 VAC 

Sıcaklığa Bağlı Voc -0.346%/○C Voltaj Aralığı 480 VAC %10 

Sıcaklığa Bağlı Pmax -0.488%/○C Bağlantı Noktası 3 FAZ, Wye bağlantı 

  
Maksimum Akım 667 Arms 

  
Kısa Devre Arıza Akımı 667 Arms , 16 ms 432 VAC 

  
Frekans 50 Hz 

 

Santral kurulumunda ıslak zeminden etkilenmeyi azaltmak ve izleme sistemin kurulması amacıyla köşk 

binası oluşturulmuştur. Köşk binasının tasarımı yapılırken merkezi invertörlerin boyutları göz önünde 

bulundurulup çatısı güney cepheli 30○’lik açı ile dizayn edilmiştir. Çatısına 32 kW gücünde güneş paneli 

sistemi kurulmuştur. Skelion programı ile oluşturulan köşk binasının üç boyutlu modellemesi Şekil 1’de 

görülmektedir.  

 

Şekil 1. Köşk Binası üç boyutlu görünümü 

Yüzer GES tasarımı yapılırken PVsyst ve Skelion programlarından yapılan analizlerde panel yönü gü-

ney cephe panel açısı 30○ açı ile hesaplama yapılmıştır. Sistemde zemin olarak açı derecesine sahip ve 
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düz olmak üzere iki çeşit duba sistemi kullanılmıştır. Şekil 2’de santral analizinde kullanılan duba sis-

temi şematik olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 02. Duba sistemi 

Yüzer GES kurulumun analizinde kullanılan sistemin özeti Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 15. Yüzer Güneş Santrali sistem özeti 

Sistem Özeti   

Modül Sayısı (Adet) 7224 

 Yüzey Alanı (m2) 32.201 

Plastik Blok 30○ derece (Adet) 7224 

Plastik Blok Düz (Adet) 56000 

Solar Çevirici Sayısı (Adet) 4 

PV nominal Gücü (kWp) 1999 

Maksimum PV Gücü (kWDC) 1885 

Nominal AC Gücü (kWAC) 2000 

Seri Modül Sayısı 24 

Zincir Sayısı 298 

 

Panellerin gölgelenme etkisini azaltmak amacıyla paneller arası mesafe 21 Aralık tarihi baz alınarak 

hesaplanmıştır. Paneller arası saha mesafesi 2,05 m alınmıştır. Şekil 3’te yüzer santralin Skelion prog-

ramı ile yapılan modellemesi görülmektedir.  
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Şekil 3. Gökçe Barajı Yüzer Güneş Santrali 3 boyutlu modellemesi 

BULGULAR 

Yüzer santrallerde kullanılan panellerde suyun serinletme etkisi ile çıkış gücünde artış olmaktadır. Tablo 

1’deki verilere bakıldığında çıkış gücü 25 oC hücre sıcaklığından sonra her bir derecede %0.488 düş-

mektedir. Çıkış gücündeki düşüş hücre sıcaklığının artması ile kayıp olarak geri yansımaktadır. Standart 

test koşullarında yapılan analizlerde 52 oC hücre sıcaklığında 245 W çıkış gücü alınırken suyun serin-

letme etkisi ile 40 oC’lara düşen hücre sıcaklığı çıkış gücünün 261 W’a çıkmasını sağlamıştır. Güç çıkı-

şındaki artışın %6 olduğu hesaplanmıştır.  

Yüzer güneş santralleri karasal güneş santrallerine göre suyun serinletme etkisinin sonuçları bir önceki 

paragrafta belirtilmiştir. Analiz programları sonuçları ve suyun verime olan etkisi ele alındığında 2 MW 

gücündeki yüzer santral yıllık 2562 MWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir. Aynı koordinatlara sahip 

bölgeye 2 MW gücünde karasal güneş santrali kurulumu yapılıp yıllık üretim miktarına bakıldığında 

2417 MWh üretim kapasitesine sahiptir.  Şekil 4 ‘te Yüzer santral ile karasal santralin yıllık üretim 

kapasitelerinin karşılaştırıldığı grafik görülmektedir. 

 

Şekil 04. Karasal GES- Yüzer GES üretim değerlerinin karşılaştırılması 
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Yüzer güneş enerji santralleri analizinde kullanılan paneller, invertör, duba sistemleri kurulum fiyatları 

incelendiğinde $2,536,960 maliyeti bulunmaktadır. Sistem için gerekli olan tutarın tamamı kredi kulla-

nılarak karşılanmaktadır. Kredi için 10 sene %4 faiz oranı uygulanmaktadır. 0.133 USD/kWh alım ga-

rantisi bulunan güneş santrali için geri ödeme süresi hesabı yapıldığında 12 sene sonunda sistem kendini 

ödemektedir. Şekil 5’te geri ödeme süresi görülmektedir. 2 MW santral için USD/Wp olarak karşılaştı-

rıldığında Wp başına birim maliyeti 1,26 $’dır.  

 

Şekil 5. Yüzer GES geri ödeme süresi 

Yüzer santraller kurulduğu yüzeylerde doğal su ve göletlerde %33, yapay olarak oluşturulmuş baraj ve 

rezervuarlarda %50 oranında buharlaşmanın önüne geçmektedir (Maria, 2017). Gökçe barajı üzerine 

kurulum analizi yapılan 2 MW gücündeki santral 32.201 m2 alana sahiptir. Devlet Su İşlerinden alınan 

veriler 1.27 km2 yüzey alanın sahip Gökçe Barajı yıllık 1.306.068 m3 suyun buharlaşma yoluyla kay-

bolduğunu ortaya koymaktadır. 32.201 m2 alana sahip sistem için yıllık 16.558 m3 suyun buharlaşması-

nın önüne geçildiği hesaplanmıştır. 

Santrallerin kurulu gücü göz önüne alındığında 2 MW gücündeki kömür santraline göre çok daha az 

karbon salınımı bulunmaktadır. 2 MW gücündeki kömür santrali yıllık 3.083 ton karbon salınımı ger-

çekleştirirken güneş santrali yıllık 50 ton karbon salınımı yapmaktadır. 30 sene çalışma koşulları göz 

önüne alındığında güneş santrali kömür santralinin %0,74’lük karbon salınımı miktarına ulaşmaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada yüzer santrallerin karasal santrallere göre daha verimli olduğu analiz çalışmaları ile ortaya 

konulmuştur. Yüzer santral yıllık 145 MWh fazla üretim yapmaktadır. Toplamda 2562 MWH elektrik 

üretimi ile Yalova ilinin yıllık elektrik ihtiyacının %0.32’lik kısmını karşılamaktadır. Karasal santral-

lerde işgal edilen arazi kaybını sıfırlayarak 2 MW santral için gerekli olan alanının kullanımının önüne 

geçilmiştir. Su yüzeyinden sıcaklığın etkisi ile oluşan buharlaşma kayıplarının en aza indirilmesi için 

kullanılan yöntemler arasında tercih edilen yüzer santral ile yıllık 16.558 m3 buharlaşmanın önüne ge-
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çilmiştir. Fosil kaynakların kullanımı azaltmak ve yenilebilir kaynaklarının kullanımını arttırmak ama-

cıyla Yüzer Güneş Santralleri Türkiye için büyük potansiyel oluşturmaktadır. Yenilebilir enerjide yapı-

lan büyük ölçekli yatırımların başında gelen güneş santralleri yüzer sistemler ile entegre edildiğinde 

daha verimli ve daha temiz enerjinin elde edileceği ve faydaları ortadadır.  
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DESIGN AND ANALYSIS OF A LOW SOOT EMISSION TARGETED COMBUSTION 

CHAMBER DESIGN IN DIESEL ENGINES 
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Abstract: Diesel engine emission levels are strictly regulated over the years. Meeting these emission 

regulations has always been a challenging job for diesel engine developers. Considering the cost prob-

lems and complexity of diesel engine after-treatment systems, in order to meet the soot and NOx emis-

sion levels, engineers had to come up with alternative design solutions. Since changing the combustion 

chamber design has always been a more cost effective and easily applied solution compared to complex 

diesel engine after-treatment devices, various chamber designs have been researched and tested by en-

gineers. The geometrical shape of the combustion chamber is particularly significant in order to improve 

the turbulent flow structures and in-cylinder flow velocities that would affect combustion efficiency and 

engine-out emissions. Two of the most widely used designs are re-entrant and stepped-lip chambers. 

The stepped-lip design in particular, has been widely investigated due to their function of promoting 

recirculating flow structures which enhances fuel-air mixingand resulting with lower soot emission lev-

els. The objective of this research is to investigate the effect of stepped-lip combustion chamber design 

and to compare with conventional re-entrant combustion chamber design. A CFD model has been car-

ried out for these two chamber designs in order to analyze the flow structures and vortex formation. 

Keywords: Diesel Engine, Combustion Chamber, Stepped Lip, CFD Analysis, Soot Emission 

INTRODUCTION 

In a diesel engine combustion system, near the end of the compression stroke, a certain amount of the 

injected fuel into the combustion chamber starts to evaporate and mix with the surrounding intake air. 

Due to the high temperature levels at the end of the compression stroke, the vaporized part of the injected 

fuel starts burning with a fast rate. The combustion process in diesel systems starts with injection of the 

fuel into the combustion chamber and continues until the end of exhaust stroke. The combustion process 

finishes with the self burning process of the ongoing injection in which the diffused fuel is spread across 

the turbulently moving flame zone. The entire time spend in diesel engine combustion includes complex 

physical and chemical processes. In order to achieve efficient combustion inside the cylinder all proces-

ses must be understood thoroughly and the parameters such as engine design parameters, air flow, in-

jection or the geometric design of the combustion chamber must all be in consideration. 

OBJECTIVE 

The aim of this study is to investigate vortex formation mechanisms on a mexican hat combustion cham-

ber and a stepped lip combustion chamber in order to have a better understanding of flow structure 

generations inside the bowl and in the squish region. 

SCOPE 

The main ideas behind the combustion chamber system design are summarized in this study. Then, a 

single cylinder diesel engine with a conventional mexican hat bowl is modelled with the intake and 

exhaust ports. A new combustion chamber design with soot emission targeting is introduced and CFD 
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analyses of these two combustion chambers are conducted in order to have a better understanding of in-

cylinder air flow characteristics and vorticity generations. 

INTRODUCTION and THEORY  

In diesel engines, unstable combustion of the intake air and the injected fuel results in highly pollutant 

combustion products such as soot or NOx due to either incomplete combustion or exceedingly high 

combustion temperatures. In combustion chamber design process the formation mechanisms of the com-

bustion products must be fully understood. 

 

Figure 2. Pollutant formation on a fuel jet (Lakshminarayanan and Aghav, 2010) 

COMBUSTION CHAMBER DESIGN 

While changing the design of the combustion chamber; the air motion inside the cylinder, engine design 

parameters and fuel injection parameters must all be taken into consideration. Combustion systems can 

be separated into two categories: direct and indirect injection combustion chambers. Direct injection 

combustion chambers are the systems where the entire volume is located in the main cylinder and the 

fuel is injected directly into the combustion chamber and in indirect injection combustion chambers air 

charge is mixed with the fuel in a separate combustion chamber during compression stroke. 

 

Figure 3. Direct and indirect injection combustion chambers (Heywood, 2018) 

Charge Air Motion 

The initial momentum of the intake air and the flow structures caused by the piston geometry can alter 

the mixing rates and turbunlence levels between the charge air and the injected fuel. Faster burning rates 

can be achieved via better air utilization which can possibly lead to lower soot emission levels. There 

are  mainly three air motion types exist in diesel engines: swirl, squish and tumble. Swirl motion is 

defined as the rotation of the inlet air around the cylinder axis which is generated by bringing the air 

into the chamber with an initial angular momentum which is achieved by intake port design. Squish flow 

is the radially inward gas motion that happens at the compression stroke when the piston is near TDC. 

The secondary rotational flow due to squish flows is identified as tumble flow. Tumble flow on a com-

bustion system happens around the circumferential axis near the outer side of the piston bowl edge. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

685 

Engine Design Parameters 

Main parameters of engine design such cylinder displacement or compression ratio depend on the target 

usage of the specific engine. Cylinder displacement is the most important factor for engine system design 

since it directly effects fuel consumption levels and peak power density alongside power and torque 

requirements. Compression ratio is defined as the sum of displaced volume and clearance volume divi-

ded by the clearance volume. Increased compression ratios will result in increased thermal efficiencies 

however heat loss to the piston and cylinder head can be seen due to higher surface are to volume ratio 

near the top dead center. Other parameters which effect the combustion efficiency and the combustion 

chamber design can be summarized as the bore-to-stroke ratio and connecting rod length-to-crank radius 

ratio [Miles and Anderson, 2015]. 

Piston Geometry Parameters 

Although the geometrical shape of the combustion chamber may vary depending on the injection para-

meters and the intake air flows, there are several geometrical factors that must be considered in every 

chamber design. The most important factor into design consideration of a combustion chamber is the 

chamber bowl diameter since it directly effects liquid fuel penetration lengths. Bowl outer diameter and 

the pip height of the piston is used for directing the fuel inwards to the center of the bowl and upward 

to the top of the piston in order to create large vortices for better utilization of the charger air. Lip radius 

and its location it particularly important for fuel splitting purposes [Miles and Anderson, 2015]. 

 

Figure 4. Schematic of a piston combustion chamber 

Injection Targeting Strategy 

In order to achieve enhanced fuel-air mixing, the injected fuel can be targeted to a specific location 

inside the combustion chamber. Utilizing the air charge, where the fuel cone is normally unable to reach 

inside the cylinder, as much as possible is proven to be resulting with better soot emission levels [Dolak, 

Shi and Reitz, 2010]. This strategy is done by creating two separate combustion zones by using the 

geometric aspect of the combustion chamber design. Recently stepped-lip piston designs and lateral 

swirl combustion chambers are implemented and proved better soot emission results [Li, Zhou, Su and 

Chen, 2016], .  

 

Figure 5. Fuel cone targeting inside a combustion chamber (Miles and Anderson, 2015) 
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COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS SIMULATIONS 

Cold flow simulations are transient simulations which are used in order to capture air movement inside 

a combustion chamber without the absence of chemical reactions. This type of simulations can predict 

the swirl or squish flow formation inside the cylinder [Shafie and Said, 2017]. Also mixing characteris-

tics with the injected fuel can be predicted with the formations of the vortices while the piston approac-

hes top dead center. 

Vortex formation mechanisms of two different combustion chamber designs have been investigated in 

Ansys FORTE. One is a conventional mexican heat bowl which is the stock combustion chamber of 

engine that we worked on. The other one is a stepped lip design which a soot emission targeted com-

bustion chamber. The working principle of this specific combustion chamber is to split the fuel cone 

into two halves thus creating two separate combustion zones. The downward combustion zone is target-

ted to stay inside the bowl while the upward moving zone is specifically targeted to the squish region 

thus utilization of the air in this area is enhanced. This situation result is better fuel-air mixing inside the 

cylinder thus resulting in lower soot emission levels.  

 

Figure 6. Mexican Hat Bowl                                    Figure 7. Stepped Lip Bowl 

Mathematical Model 

The governing equations that ran in the cold flow simulations are the conservation of mass, momentum 

and energy. For the turbulence calculations, RNG k-e model is selected to have more profound results 

about vortex generations inside the cylinder.  

Conservation of Mass: 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑡 
+ ∇(𝜌�̅�) = 0 ; where 𝜌 is the density and �⃗�  is the velocity vector of the fluild. 

Conservation of Momentum: 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�̅�) + ∇. (𝜌�̅��̅�) = −𝑝 + ∇. τ̅ + 𝜌�̅� ; where 𝑝 is pressure and 𝜏  is total viscous stres. 

Conservation of Energy: 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + ∇(𝜌𝐸�̅�) = −∇(𝑝�̅�) + ∇(𝑘. 𝑑𝑇) + ∇(�̅�𝜏̅) ; where E is total energy, k is thermal con-

ductivity and T is temperature [Malalasekera and Versteeg 2017]. 

METHODOLOGY 

The engine selected for this study is Antor 6LD400 which is a single cylinder diesel engine equipped 

with a mechanical in-line pump injection system. The specifications of the engine are given in Table-1. 
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Table 1. Specifications of the engine selected for the modelling study 

Engine Specification Value 

Manufacturer/Type Antor/6LD400 

Injection Type Mechanical Injection 

Injection Pressure  

Number of Cylinders 1 

Number of Strokes 4 

Bore (mm) 86 

Stroke (mm) 68 

Displacement (cc) 395 

Compression Ratio 18:0 

Maximum Power (HP) 8,5 

Maximum Torque (kgm) 2 @ 2200 rpm 

 

The intake and exhaust ports of the engine is modelled with combining optical scanning and 3D model-

ling.  

 

Figure 8. Optical scanning of the cylinder head       Figure 9. 3D modelling of the ports 

For validation of the CFD analyses, a 1D model in GT-Power has been built accordingly to the valve 

timings. The valve timing of the engine and the in-cylinder pressure data obtained from 1D and CFD 

analyses is given below. 
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Figure 10. In cylinder pressure data obtained from 1D and CFD analyses 

RESULTS 

Both design were simulated between the inlet valve closure (IVC) and exhaust valve opening (EVO). 

The images were obtained from -50°CA, -25°CA and when the piston is at the top dead center. These 

locations were chosen specifically since the fuel injection to the cylinder is happening close to this angles 

when the piston is approaching top dead center. The simulation results are shown in the images below.  

 

Figure 11. Mexican hat bowl at -50°CA 

 

Figure 12. Stepped lip bowl at -50°CA 

At 50°CA before top dead center, both combustion chambers are showing identical vortex formation 

patterns with identical velocity fields. 

 

Figure 13. Mexican hat bowl at -25°CA 
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Figure 14. Stepped lip bowl at -25° 

At 25° CA before top dead center, clear vortex formations can been seen with the mexican hat bowl near 

the bowl diameter while the vortex formation in stepped lip design is still irregular. 

 

Figure 15. Mexican hat bowl at top dead center 

 

Figure 16. Stepped lip bowl at top dead center 

Distinguishable differences in both piston design can be seen while both pistons are at top dead center. 

The vortices in mexican hat bowl are more rounder patterns while vortices in stepped lip chamber are 

wider and  tilted over the squish area. 

DISCUSSION 

Stepped lip combustion chamber design has proved to be reducing factor for engine-out soot emissions. 

The main reason behind this theory is identified with fuel cone splitting via the lip radius which enhances 

air utilization in the squish region. Although cold flow CFD simulations with no fuel injection or che-

mical reactions showed insight about the vortex formations aroud the lip area while the piston approac-

hes top dead center, further investigations have to be made experimentally so that the fuel targeting 

aspect of the design is better understood. 
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SELÇUKLU KERVANSARAYLARI DENİZLİ-DOĞU BEYAZIT GÜZERGÂHI AĞIZKARA 

HAN YENİDEN KULLANIM ÖNERİSİ  

Emine YAVUZ PAKİH   

Adıyaman Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Adıyaman / Türkiye 

Öz: Bulundukları dönemde hem ticaretin yapıldığı hem de konaklama işlevi gören han ve kervansaray-

lar zamanla işlevlerini yitirmişlerdir. Döneminin mimari, kültürel, sosyal ve toplumsal değerlerini yan-

sıtan, tarihin yazısız belgelerinden ve taşınmaz kültür varlıklarından olan bu atıl yapıların gelecek ku-

şaklara doğru bir şekilde aktarılması, yeniden işlevlendirme, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon 

yoluyla mümkündür. Son zamanlarda yeniden işlevlendirme en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Ye-

niden işlevlendirme de ise uygun işlev seçimi önemlidir, uygun işlev seçimi için, yapının mimarisi ,çev-

resi ile olan ilişkisi, yeni işlevin ekonomik katkısı, bulunduğu bölgenin sosyal ve kültürel alt yapısı ele 

alınmalıdır. Ülkemizde, Selçuklu döneminde inşa edilmiş Denizli- Doğubayazıt güzergâhındaki kervan-

saraylar UNESCO geçici koruma mirası listesinde bulunmaktadır. Güzergah üzerinde bulunan 13.yy 

kervansaraylarından olan Ağızlara han yapıldığı dönemin ve Selçuklu mimarisinin izlerini yansıtan 

önemli yapıtlardan biridir. Araştırma; nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yapılmış, nitel araş-

tırma yöntemlerinden de etnografi yaklaşımı benimsenmiştir. Benimsenen bu yöntem dahilinde araş-

tırma deseni oluşturulurken yapının çevresi ve mimari özellikleri incelenmiş, çalışmada araştırma aracı 

olarak literatür verileri incelenmiş, elde edilen veriler sonucunda SWOT analizi yapılmıştır.  Analiz 

neticesinde yapının bulunduğu çevrede turizmin canlı olduğuna ve bölgenin tanıtımının yeterince yapıl-

madığı kanısına varılmıştır. Yapının mimarisi de göz önüne alındığında bölgenin tanıtımının yapılabi-

leceği bir sosyal merkez işlevinin uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında ihtiyaç haritası 

oluşturulmuş ve yapı için sosyal merkez önerisi getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Kervansaraylar, Yeniden İşlevlendirme 

GİRİŞ  

Büyük Selçukluların yaptırdığı kervansaraylar neticesinde, birçok ülke ile ekonomik ilişkileri artmıştır 

(Gerçek, 2010).Bulundukları dönemde önemli ticaret yolları üzerinde bulunan ve konaklama, dinlenme 

ihtiyaçları için inşa edilmiş olan kervansaraylar; yeni ticaret yollarının bulunması, teknolojinin geliş-

mesi, toplumların yaşam alışkanlıklarının değişmesinden dolayı önemini kaybetmişlerdir. Döneminin 

mimari, kültürel, sosyal ve toplumsal değerlerini yansıtan, tarihin yazısız belgelerinden ve taşınmaz 

kültür varlıklarından olan bu atıl yapıların gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması, yeniden iş-

levlendirme, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon yoluyla mümkündür. 19. yy sonları ve 20.yy 

başlarından itibaren taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında çoğunlukla yeniden işlevlendirme yön-

temine başvurulmaktadır.  

Var olan işlevini yitiren yapıların yeniden işlevlendirilerek topluma kazandırılmaları, bulundukları 

çevre, ekonomik koşullar(yeni yapı inşasından daha az maliyetli olması) toplumun ihtiyaçları ve çağın 

gerekleri göz önüne alındığında doğru bir tercihtir (Altınoluk, 1998). Yeniden işlevlendirmede yapının 

mimari özellikleri ile yeni işlevinin mimari gerekleri çakıştırılmalıdır.Yeniden işlevlendirme yaklaşımı 

tarihi/kültürel nitelikleri taşıyan ve toplumsal belleğin temeli olan bir anlamda “anıt yapılar” olarak ad-

landırılabilecek binaların; çevresinden soyutlanmadan, toplum tarafından daha az kullanılan, önemsiz 
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bir nesneye ve hatta sürdüre geldikleri kültürün bir parçası olma niteliğini yitiren harabelere dönüşme-

den alınacak bir dizi önlemleri ve uygulamaları içermektedir (Er Akan ve ark., 2019). Yeniden 

işlevlendirmede yapılan müdahaleler mekansal, strüktürel ve kütlesel-cephesel müdahaleler olarak üç 

başlık altında toplanabilir: 

Mekansal müdahaleler; yapının mekansal oluşumu yani tek hacimden veya bölünmüş mekanlardan 

oluşması verilecek işlev ve yapılacak mekansal müdahalelerle doğrudan ilişkilidir. Yapıya verilen işlev 

doğrultusunda duvar ilavesi ve mekanlar arası bağlantılar tasarlanması mekansal kurguya yapılan 

müdahaleler arasında sayılabilir.  

Strüktürel müdahaleler; uygun görülen yeni işlevi doğrultusunda yapıya ek bina inşa edilmesi, asma kat 

yapılması, sirkülasyon alanlarının eklenmesi gibi işlemler strüktürel sisteme yapılan müdahaleleri 

kapsayabilmektedir. 

Kütlesel ve cephesel müdahaleler; bir yapının yapıldığı dönem hakkında bilgi sahibi olmamızda önemli 

rol oynayan dış cephe süsülemesi ve işçiliğinin zamanla deforme olması veya verilen işlev 

doğrultusunda cephede ihtiyaç duyulan açıklıklara yada doluluklara cevap vermemesi neticesinde 

değişikliklere uğramaktadır. Yapının cephesinde yapılan değişiklikler kütlesel ve cephesel müdahaleler 

olarak adlandırılabilmektedir (Yavuz, 2018). 

İşlevlerine göre meydana gelen doluluk, boşluk oranlarını ve dönemin teknolojik gelişimlerini yansıtan 

yapıların üzerinde yapılacak olumsuz müdahaleler kültürel miras olan bu yapılarımızı gelecek kuşaklara 

yanlış aktarmamıza neden olabilir. Bu sebeple tarihi yapılara yapılacak olan müdahaleler tescilli 

olmaları nedeniyle yönetmelikler çerçevesinde koruma esaslı ve sınırlı olarak yapılmalıdır. Yapıların 

yeniden işlevlendirilmesi, gerekli eğitimi almış ve yeterli deneyime sahip kişiler tarafından, yaşam ka-

litesini yükseltmeyi sağlayacak şekilde ekonomik, çağdaş yaşam ile bütünleştirilmiş olarak yapıya uy-

gun yapılmalıdır (Yavuz, 2018). Bugün dünyada UNESCO, ERIH, TICCIH vb. çok sayıda kuruluş tarihi 

yapıyı, önemli ticaret yollarını ve taşınır taşınmaz kültür varlıklarını koruma altına almıştır.          

AMAÇ 

Önemli ticaret güzergâhlarından biri olan Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı da; üzerinde Selçuklu devle-

tinin mimari simgesi niteliğinde çok sayıda kervansaray bulundurduğu için UNESCO Geçici Miras Lis-

tesinde yer almaktadır56. Bu güzergâh üzerindeki kervansarayların bir kısmı bulundukları çevre ile olan 

ilişkileri, toplumun ihtiyaçları, ekonomik sebepler ve mimari özellikleri göz önünde bulundurularak; 

müze, restoran, otel ve alışveriş merkezi olarak yeniden işlevlendirilmiş, bir kısmı ise sadece restorasyon 

geçirmiş ve işlevsiz olarak ziyaretçilere açılmıştır. Bugün Aksaray’da bulunan ve müze işlevi olarak 

hizmet veren Sultan Han ile 2008 yılındaki restorasyonu sonrasında bugün restoran olarak hizmet veren 

Zazadin Han güzergah üzerinde yeniden işlevlendirilmiş önemli hanlara örnek gösterilebilmektedir.  

Güzergâh üzerinde literatür de yeterli verisi bulunmayan hanlar halen mevcut olup, bu hanlarında mi-

mari özelliklerinin incelenmesi, bulundukları çevre ile ilişkilerinin irdelenmesi ve yeni işlevlerle gelecek 

kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Çalışmanın güzergâh üzerinde bulunan atıl olan, işlevsiz olarak 

hizmet veren diğer han ve kervansarayların yeniden işlevlendirilmesinde altlık oluşturması amaçlanmış-

tır. 

                                                            
56 Https://Kvmgm.Ktb.Gov.Tr/Tr-44395/Dunya-Miras-Gecici-Listetesi 
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KAPSAM 

Güzergâh üzerinde en fazla kervansaraya sahip il olan Aksaray Kapadokya'ya gelen ziyaretçilerin uğrak 

yerleri arasında bulunmaktadır. İl Kültür ve Turizm müdürlüğü bölgedeki kervansarayları en güzel şe-

kilde yeni nesillere sunabilme gayreti içerisindedir. Çalışmada ele alınacak olan Ağzı Kara Han da Ana-

dolu’da ki önemli kervansaraylardan biridir. Hem açık hem de kapalı bölümleri bulunan bu kervansara-

yın 1236 yılında hizmete açıldığı tahmin edilmektedir (Özgüç ve Akok, 1957).Selçuklu döneminin 

önemli taş oyma ve süslemeciliğini temsil eden yapı günümüzde boş olarak ziyarete açıktır. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ele alınan yapının mimari çizimlerine ve resimlerine literatür taraması sonucunda 

ulaşılmış, plan ve kesitleri Autocad çizim programı yardımıyla yeniden çizilmiştir. SWOT analizi bir 

projenin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini, fırsat (Opportunities) ve tehditlerini (Thre-

ats) değerlendirmeyi sağlayan stratejik bir teknik olup, araştırmada analiz yöntemi olarak SWOT anali-

zinden yararlanılmıştır. SWOT analizi sonucunda yapının çevresi ve mimari özellikleri ele alınmıştır. 

Yapılan değerlendirmede güçlü yönler ve fırsatlar önerilen işlevin uygunluğunu ortaya çıkarırken, zayıf 

yönler ve tehditler olumsuz yönlerini ele almaktadır. Ayrıca verilecek olan işlevin boyut ve kapasiteyle 

ilgili kriterler belirlenmiş ve belirlenen kriterlere göre mevcut mekânların boyutsal yeterliliği irdelen-

miştir. 

BULGULAR 

Yapıldıkları dönemlerde devletin ekonomik gücünün simgesi durumunda olan kervansaraylar genellikle 

vakıf malı olarak inşa edilmişlerdir (Aytaç, 2002). Ticaret yolları üzerine konan bu dinlenme yerlerinin 

amacı; kervanların yeme, içme, dinlenme, vb. gibi temel ihtiyaçlarını gidermeleridir. Bu ihtiyaçlara hiz-

met etmesi için kervansaraylarda yatakhaneler, yemekhane ve aşevleri, hayvanlar için ahırlar ve saman-

lıklar, hamamlar, nalbantlar, mescitler ve gelir-gider hesabı için bürolar bulunmaktadır. Sultan hanı plan 

tipine sahip olan kervansaraylarda ise avlunun merkezinde köşk ve mescit bulunmaktadır (Taştan, 

2010). 10-13. yy. da yapılan kervansaraylar dört eyvanlı olup iki yönde de simetriktir ve her şey avlu 

etrafında şekillenmektedir. Plan şemaları ve mimari özelliklerine bakıldığında, bütüncül bir tasarım an-

layışı ile yapılmışlardır (Gerçek, 2010).  

Mevsim ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren kervansaraylar; yalnız kapalı avludan oluşan kervansaray-

lar, hem açık hem kapalı avluya sahip olanlar ve yalnızca açık avludan oluşan kervansaraylar olarak üç 

sınıfa ayrılmaktadır. Kapalı kısımdan oluşanlar ilk defa Anadolu’da görülmüştür. Bu tip kervansaraylar 

tek sahınlı, üç sahınlı ve beş sahınlı olarak ayırabilmektedir. Hem açık hem kapalı avluya sahip olanlarda 

her iki kısmın girişinde de taç kapı olması mimari özelliklerinden biridir  (Özkafa, 2015). Ağız Kara 

Han ise 5 sahınlı bir kervansaraydır.  

Çalışma kapsamında ele alınan Ağız Kara Han; Aksaray ilinin 15 kilometre kuzeydoğusunda, aynı ismi 

taşıyan köyün içinde ve Öresun Han’ın 6 kilometre batısındadır. Kervansaray hem açık hem kapalı av-

luya sahiptir. 
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Şekil 6 .Ağız Kara Han perspektif çizimi (Özgüç ve Akok, 1957) 

Kapının avlunun soluna yapılmış olması onu XIII. asrın aynı tipe giren kervansaraylarından ayırmakta-

dır. Kapı çerçevesi oyma kabartmalarla süslenmiştir. Kapı üstü yarım kubbesi sarkıttır. Sarkıtı çevrele-

yen ve girift motiflerle işlenen düz satıh, sivri bir kemerin içine alınmıştır. Kemerin üstündeki iki satırlık 

mermer kitabenin iki yanında ve aşağı kısmında on tane nakışlı gül motifi bulundurmaktadır. 

Karşılıklı iki kapı nişi arasından ve önü açık tonozlu bir kısımdan avluya girilmektedir. Avlunun orta-

sında ve kapının karşısında dört sütun üstüne kare plânlı bir mescit inşa edilmiştir (Özgüç ve Akok, 

1957). Avlunun ortasında köşk mescidi, Selçuklu hanları içindeki en iyi örneklerden birisidir. İki taraf-

tan on basamaklı merdiven bulunan kare planlı mescidin içi stalaktitli (sarkıt)  bir kubbeyle örtülmüştür. 

 

Şekil 7. Ağız Kara Han Mescit (Akok 1955-URL1) 

Kapının karşısındaki cephede bir eyvan ve yedi kapalı oda vardır. Bir tarafta iki, diğer taraftaki üç oda 

ile birbirlerine bağlıdır. Her odanın küçük birer penceresi vardır. Girişin sağ tarafında sekizinci oda 

vardır. Bu odadan kapıya kadar uzanan kısım; 14 taş ayağın üzerine inşa edilmiş olan sivri kemerli, 

tonozlu ve avluya açık revaklar halindedir. Kapının solundaki tonozlu uzun oda penceresiz olup, üstü 

örtülü kapı aralığına açılmaktadır. Bunun önündeki sivri kemerli ve tonozlu üç küçük göz de avluya 
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açıktır. Kapalı kısmın içinde enine 4, uzunluğuna 5 sıra halinde tertiplenmiş 20 adet taş ayak bulunmak-

tadır (Akok & Özgüç, 1957). Hanın kapalı bölümü doğu-batı yönünde beş sahından oluşmaktadır. Gi-

rişten sonra kapalı kısmını boylu boyunca kapsayan orta sahının her bir tarafındaki sahınlar ikişer ayak 

sırasıyla desteklemiştir ve üzerleri beşik tonozla örtülüdür. Orta sahın ve her bir kenarda en dıştaki sa-

hınlar haricinde kalan, iki ayak arasındaki bölümde bir seki sırası uzanır. Orta sahını dik kesen dördüncü 

sıradaki tonozla aynı seviyede bir aydınlık feneri görülür.  

 

Şekil 8. Ağızkara Han Açık ve Kapalı Avlu (Akok 1955-URL1) 

Selçuklu taş sanatının tüm özelliklerini gösteren, mihrabiyeleri, taç kapıları ve motifleri ile öne çıkan 

yapı turizmin canlı olduğu bir noktada bulunmaktadır. Atıl bir şekilde bulunan yapının, bölgede bulunan 

diğer kültürel miras öğelerinde olduğu gibi turizme kazandırılarak gelecek kuşaklara aktarılması hedef-

lenmiştir. Bu ancak hem kültürel mirası korumak hem de günün koşullarında binaları koruyabilmek için 

başvurulan metotların en önemlisi olan binanın yeniden işlevlendirilirek kullanılması ile mümkündür 

(Öter, 1996). 

Yapıya verilecek yeni işlev çevresi mimari özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Yeni işlevin çevresiyle fi-

ziksel bağının kurulması kullanıcı ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesi açısından önem arz etmekte-

dir.  

SONUÇ 

Yapının girişinde danışma ve güvenlik bankosu düşünülmüştür. Hancı odası olduğu düşünülen sol ta-

rafta bulunan penceresiz oda geçici sergi alanı olarak tasarlanmıştır. Bu odanın önünde bulunan ve av-

luya bakan üç göz tanıtım stantları olarak düzenlenmiştir. Girişte sağ taraftan başlayıp, kapalı sekizinci 

odaya kadar devam eden 14 ayak üzerinde bulunan revaklar yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların 

satıldığı mağazalar olarak kurgulanmıştır. Avluya bakan kapalı odalardan yedinci oda yönetim, sekizinci 

oda personel odası ve depo, Beşinci ve altıncı oda bay- bayan tuvaletleri olarak düşünülmüştür. Dör-

düncü oda çay evi ve yanında bulunan eyvan da çay evinin açık alanı olarak tasarlanmıştır. Birbiri ile 

bağlantılı olan ilk üç odadan penceresiz olan ana mutfağın soğuk deposu, orta alan mutfak ve penceresi 

olan diğer oda da kuru depo olarak planlanmıştır. Yapının ortasında bulunan mescit yeni işlevinde de 

mescit olarak düşünülmüştür. Açık avlu içerisinde kalan alan, oturma birimlerinin bulunduğu, ziyaret-

çilerin alışverişleri sonrasında dinlenmeleri için ortak alan olarak planlanmıştır. Açık avludan kapalı 

alana geçişte bulunan kapının iki yanında yeşil alan tasarlanmıştır. Açık ve kapalı avluya sahip olan 

Ağız Kara Han’ın kapalı kısmında yan sahınlardaki sekiler en dışta bulunan sahınlara kadar uzatılmıştır. 
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Orta sahından beş basamakla çıkılan sekilerden sağ tarafta bulunan restoran sol tarafta bulunan ise kafe 

olarak düzenlenmiştir. Restorana dördüncü sahından girilmektedir ve ilk sahında servis kolaylığının ola-

bilmesi için bir mutfak daha çözümlenmiştir. Kafe kısmına ise üçüncü sahından girilmekte ve girişin 

karşısında içecek satışı için bir bar konumlandırılmıştır. Baştaki ve sondaki sahınlarda bulunan oturma 

alanlarında gruplar için oyun alanı tasarlanmıştır. 

AĞIZKARAHAN SOSYAL TESİSİ 
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler Avantajlar Tehditler 
M

im
a
ri

 Ö
ze

ll
ik

le
r 

- yapının içerisinde 

kapalı odaların bu-

lunması 

- yapının açık ve ka-

palı avlulara sahip 

olması  

-Açık avluda yeterli 

doğal aydınlatmayı 

sağlayabilmesi 

- strüktürel olarak 

sağlam olması  

-Kapalı alan için 

yeteri aydınlığın 

olmaması 

- mutfak ve kapalı 

alan için doğal ha-

valandırma yeter-

sizliği  

-odalarda bulunan 

pencere ve açıkla-

rın doğal aydın-

latma için yeterli 

olmaması 

-açık ve kapalı alan-

larının çok sayıda 

kullanıcıya hizmet 

verebilecek olması 

-birden fazla işlevi 

barındırabilmesi  

-Koruma alanında 

olduğu için iç duvar-

larda çok fazla mü-

dahale yapılamaması  

Ç
ev

re
se

l 
Ö

ze
ll

ik
le

r
 

-yapının turizm gü-

zergâhında olması 

- çevrede bu amaca 

hizmet edecek 

başka yapının bu-

lunmaması  

 

-bölgenin iklim 

koşullarından do-

layı yapının avlu-

sunun mevsimlik 

kullanılabilmesi 

 

-bölgenin ekonomik 

geliri için katkı sağ-

layabilecek olması 

- bölge tanıtımını 

sağlayabilmesi 

- 

 

Mimari özelliklerdeki mevcut sıkıntılar; 

-  Kapalı alanlarda yapay aydınlatmalar ve iklimlendirme sistemleri kullanılarak, 

- Koruma alanında olması nedeniyle yapılacak müdahaleler yapıyla direk temas halinde olmadan gi-

derilebilir. 

Çevresel özelliklerdeki zayıf yönler; 

- Yapının avlusu sökülebilir mobil koruma sistemleri kullanılarak dönemsel olarak kapalı hale geti-

rilerek güçlendirilebilir.  

Sosyal-kültürel ve teknolojik değişimlere bağlı olarak mekânsal ihtiyaçlarımızın her geçen gün değiştiği 

düşünüldüğünde, tarihi mirasın zarar görmemesi, ekonomik açıdan bina stokunun değerlendirilebilmesi 

için binanın mimari karakterine uygun, yapının bünyesinde barındırdığı mekânlara ters düşmeyecek şe-

kilde işlevin seçilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra yapının mimari raporu ve maliyet raporunun 

oluşturulması, yeni işlevin sosyal çevrenin beğenisine sunulması, gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata 

geçilmesi tasarım öncesinde çalışmanın daha sağlıklı yapılmasının sağlayacaktır. Yapının çevresi ele 

alındığında; bölgenin Nevşehir tur güzergâhına yakınlığı, kendi içerisinde barındırdığı diğer mimari mi-

ras ögeleri ile turizme hizmet etmesi; mimari özellikler göz önüne alındığında ise yapının kafe, restoran 

ve satış birimlerini içeren bölge halkının kalkınması için olanak sağlayan sosyal bir tesise dönüşmesi 

uygundur. 
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KAFES SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK TASARIMININ HESAPLAMA 

YÜKÜ 

Sedanur BALTA1, Hakan ÖZBAŞARAN2 

1-2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bö-

lümü, Eskişehir / Türkiye 

Öz: Bilgisayar ile otomatik tasarım bir tasarımın bilgisayar tarafından insan müdahalesi olmadan ger-

çekleştirilmesidir. Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda yapılan çalışmalar bil-

gisayar ile otomatik tasarımın, bilgisayar destekli tasarımın yerini almaya hazırlandığını göstermektedir. 

Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda sunulan çoğu çalışma önerdiği optimizas-

yon yönteminin (veya yöntem iyileştirmesinin) performansını popüler test problemleri ile ölçmektedir. 

Bu test problemleri (i) bazı düğüm noktalarının (belirli veya tüm yönlerde) hareket etmesine izin ver-

memek, (ii) bazı düğümlerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmak, (iii) bazı çubukların kullanılma-

sına ve/veya kaldırılmasına izin vermemek ve (iv) çubukların ait oldukları kesit gruplarını önceden be-

lirlemek gibi basitleştirmeler kullanılarak tasarlanmıştır; bu sebeple gerçek dünya tasarım problemlerini 

temsil edememektedirler. Ek olarak, bu problemlerin çoğunda sadece yapısal kısıtlar göz önünde bulun-

durulur ve yapım kısıtları ihmal edilir. Yapısal kısıtlar kullanılan malzeme (gerilme, şekil değiştirme 

vb.) ve taşıyıcı sistem davranışı (düğüm yer değiştirmesi, global burkulma vb.) ile ilgilidir. Yapım kı-

sıtları ise sistemde kesişen elemanların bulunmaması ve bir düğüme çok sayıda elemanın bağlanmaması 

gibi sistemin imal edilebilmesini mümkün kılan kısıtlardır. Bu çalışmada düzlem kafes sistemlerin bil-

gisayar ile otomatik tasarımının gerçek hesaplama yükü tartışılmıştır. Burada “gerçek hesaplama yükü” 

ifadesi ile anlatılmak istenen, basitleştirici kısıtların bulunmadığı ve yapısal kısıtların yanında yapım 

kısıtlarının da hesaba katıldığı tasarım problemlerine yakın-optimal çözümler aramak için harcanan iş-

lem gücüdür. Kafes sistemlerin optimizasyonu için uygun olduğu daha önce yapılan çalışmalarla göste-

rilmiş parametresiz bir metasezgisel algoritma kullanılarak sayısal deneyler yapılmış ve sonuçlar tartı-

şılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otomatik Tasarım, Kafes Sistem, Optimizasyon, Metasezgisel, Yapım Kısıtları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yapı mühendisliğinde optimizasyonun amacı belirli kısıtlar altında uygulanabilir tasarımlar içerisindeki 

en iyi (optimum) tasarıma ulaşabilmektir. Yapı mühendisliği problemleri tek bir olurlu çözümü olacak 

şekilde kısıtlandırılmamıştır; bu sebeple tatmin edici çözümlere ulaşabilmek için çoğunlukla binlerce 

aday tasarımın üretilip analiz edilmesi gerekmektedir. Kullanıcının bir yazılımın modelleme arayüzünü 

kullanarak taşıyıcı sistem adayları oluşturması ve bu adayların yazılım ile değerlendirilip kısıtları ne 

kadar ihlal ettiğinin belirlenmesi şeklinde ilerleyen bir bilgisayar destekli tasarım süreci ile optimale 

yakın bir tasarımın keşfedilmesi imkansıza çok yakındır. Bu sebeple bilgisayar destekli tasarımın yerini 

bilgisayar ile otomatik tasarıma bırakacağı öngörülmektedir. 

Kafes sistemlerin yapısal kısıtlar altında optimizasyonu gerilme, yer değiştirme, burkulma, frekans, ki-

nematik stabilite, global stabilite ve yerel stabilite gibi kısıtlar göz önünde bulundurularak gerçekleşti-

rilebilir. Literatürde kafes sistemlerin yapısal kısıtlar altında boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu ko-

nusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada bu konunun ne kadar ilgi gördüğünden bah-
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sedilmeyecektir. Diğer taraftan, imalat (yapım) kısıtları ile kafes sistem optimizasyonu konusunda ula-

şılabilen çalışma sayısı dikkat çekici derecede azdır. Araştırmacıların kafes sistemlerin optimizasyonu 

hakkında yaptıkları çalışmalarda imalat kısıtı olarak çoğunlukla örtüşen (Kanno, 2018a), (Kanno, 

2018b) ve kesişen elemanlar (Cui vd., 2018) dikkate alınmıştır. Yakın zamanda yapılmış bazı çalışma-

larda ise örtüşen ve kesişen elemanların yanında düğüme bağlı eleman sayısı (Shahabsafa vd., 2020), 

yapı elemanı uzunluğu, düğüm sayısı ve elemanlar arası açı sınırları da (Fairclough ve Gilbert, 2020) 

imalat kısıtı olarak göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu çalışmada kafes sistemlerin bilgisayar ile otomatik tasarımının hesaplama yükü araştırılmıştır. Bu-

rada “bilgisayar ile otomatik tasarım” ifadesinden anlaşılması gereken “kafes sistemlerin hiçbir basit-

leştirici kural kullanmadan, yapısal ve imalat kısıtları altında eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimi-

zasyonu”dur. Konu ile ilgili çalışmalarda tanıtılan test problemlerini kullanmak yerine gerçek işlem yü-

künü tespit edebilmek için yazarlar tarafından üretilen problemler üzerinde çalışılmıştır. Çubuk geril-

meleri ve düğüm yer değiştirmeleri yapısal kısıtları ve en fazla kesit çeşidi, örtüşen elemanlar, kesişen 

elemanlar, bir düğüme bağlı eleman sayısı, yapı elemanı uzunluğu, en fazla düğüm sayısı ve elemanlar 

arasındaki en küçük açı imalat kısıtları dikkate alınarak problemler çözülmüş ve sonuçlar tartışılmıştır. 

AMAÇ  

Bu çalışma bir kafes sistemin bilgisayar ile otomatik tasarımını gerçekleştirmenin mümkün olup olma-

dığını test etmek ve eğer mümkün ise bu işlemin hesaplama yükünü belirlemek için yapılmıştır. Yapısal 

kısıtlara imalat kısıtları da eklendiğinde problemin ne kadar zorlaştığı ve ne kadar işlem gücü gerektiği 

konusunda araştırmacılara fikir verilmesi ve sonraki araştırmalar için bir ön çalışma yapılması amaçlan-

mıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışma, yapıların optimal tasarımı ve yapı mühendisliğinde yapay zekâ konularına ilgi duyan oku-

yuculara hitap etmektedir. Test problemlerinin çözümünde basit ama güçlü bir metasezgisel optimizas-

yon algoritması olan Jaya algoritması kullanılmıştır (Venkata Rao, 2016). Bu sebeple bu çalışma diğer 

optimizasyon algoritmaları kullanıldığında oluşabilecek hesaplama yükü farkları ile ilgili bilgi sunma-

maktadır. Çözümlerin makul sürede yapılabilmesi için iki boyutlu küçük test problemleri tasarlanmıştır. 

Daha büyük test problemleri sonraki çalışmalarda incelenecektir. Yapısal kısıt olarak sadece eleman 

gerilmeleri ve düğüm yer değiştirmeleri göz önüne alınmıştır. İmalat kısıtı olarak ise literatürde bulunan 

tüm kısıtlara ek olarak yazarların belirlediği kısıtlar da hesaba katılmıştır. 

YÖNTEM 

Geliştirme platformu olarak nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel (modüler) ve etkileşimli yüksek 

seviyeli bir dil olan Python tercih edilmiştir. Bu tercihin sebebi Python için çok sayıda kütüphanenin 

bulunması ve hemen her ihtiyaç için hazırlanmış fonksiyonlara ulaşılabilmesidir. Bu çalışma kapsa-

mında hazırlanan Python kodu, random, math, numpy, matplotlib ve OpenSeesPy kütüphanelerinden 

faydalanmaktadır. Random kütüphanesi rastgele sayılar üretmek için, math kütüphanesi ise bazı sabitler 

ve matematik işlevleri için fonksiyonlar içerir. Numpy kapsamlı bir sayısal yöntemler kütüphanesidir. 

Matplotlib kütüphanesinde çizim için gerekli fonksiyonlar bulunur. Son olarak OpenSeesPy ise Open-

Sees sonlu elemanlar analizi yazılımının Python kütüphanesi haline getirilmiş biçimidir. 
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Optimizasyon algoritması olarak Jaya algoritması tercih edilmiştir. Bu algoritma, bir aday çözümün 

iyileştirilebilmesi için popülasyondaki en iyi çözüme doğru ilerlemesi ve en kötü çözümden uzaklaşması 

gerektiği fikrine dayanmaktadır. Jaya algoritması algoritmaya özgü herhangi bir kontrol parametresi 

içermez yalnızca ortak (genel) kontrol parametrelerini ayarlamak yeterlidir. Jaya algoritmasının hareket 

operatörü aşağıdaki gibidir. 

 𝑋𝑗,𝑘,𝑖
′ = 𝑋𝑗,𝑘,𝑖 + 𝑟1,𝑗,𝑖 (𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) − 𝑟2,𝑗,𝑖 (𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) (1) 

Denklem 1’de 𝑋𝑗,𝑘,𝑖, i. İterasyondaki k. Tasarım için j. Tasarım değişkenini temsil eder. 𝑋𝑗,𝑘,𝑖
′ , yeni ada-

yın tasarım değişkenini, 𝑟1,𝑗,𝑖  ve 𝑟2,𝑗,𝑖 , i. İterasyondaki j. Tasarım değişkeni için [0,1] aralığında rastgele 

üretilen reel sayıları, 𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 ve 𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖, i. İterasyondaki en iyi ve en kötü tasarımların j. Tasarım 

değişkenlerini göstermektedir. Denklemdeki 𝑟1,𝑗,𝑖 (𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) ifadesi mevcut tasarımın en iyi 

tasarıma yaklaşmasını ve −𝑟2,𝑗,𝑖 (𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖 − │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│) ifadesi ise mevcut tasarımın en kötü tasarımdan 

uzaklaşmasını sağlamaktadır.  𝑟1,𝑗,𝑖  ve 𝑟2,𝑗,𝑖  reel sayıları tasarım uzayının daha etkili araştırılmasını sağ-

larken, │𝑋𝑗,𝑘,𝑖│ mutlak değeri arama kabiliyetinin güçlendirilmesini sağlamaktadır (Venkata Rao, 

2016). 

Testler iki farlı örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1’i ve Şekil 2’yi inceleyiniz). Yapısal kısıtlar 

olarak çubuk gerilmeleri ve düğüm yer değiştirmeleri, imalat kısıtları olarak ise en fazla kesit çeşidi, 

örtüşen elemanlar, kesişen elemanlar, elemanlar arasındaki en küçük açı, yapı elemanı uzunluğu, bir 

düğüme bağlı eleman sayısı ve iki düğüm arasındaki en küçük mesafe dikkate alınmış ve ayrık tasarım 

değişkenleri kullanılarak kafes sistemlerin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrık tasarım değişken-

leri bir imalat kısıtı olarak kabul edilmemiş ve eşit kollu korniyer alanları kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. 4 düğüm noktalı kafes sistem için temel yapı 

Şekil 1’de ilk örneğin temel yapısı (muhtemel tüm düğümlerin ve elemanların bulunduğu konfigüras-

yon) görülmektedir. Düğüm noktalarının hareketine izin verilmeyen bu basit örnek en elverişli durum-

lardaki hesaplama maliyetini ortaya koyabilmek için çözülmüştür. Kullanılan malzemenin birim hacim 

ağırlığı ρ ≈ 7.7x10−5 N/mm3, elastisite modülü E = 200000 N/mm2 olarak alınmıştır. İzin verilen 

çubuk gerilmeleri en fazla ±199.75 N/mm2 ve düğüm yer değiştirmeleri en fazla ±20 mm olacak şe-

kilde sınırlandırılmıştır. Sistemin imal edilebilirliği açısından iki farklı kesit çeşidi kullanılmasına izin 

verilmiştir ve sistemde örtüşen / kesişen elemanların bulunmasına izin verilmemiştir. Aynı düğüme bağ-

lanan elemanlar arasındaki en küçük açı 15∘, eleman uzunluk sınırı 1500 mm, bir düğüme bağlı en fazla 

eleman sayısı 4, iki düğüm arasındaki izin verilen en küçük mesafe 200 mm olacak şekilde sınırlandı-

rılmıştır. 
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Şekil 2. 6 düğüm noktalı kafes sistem için temel yapı 

İkinci tasarım örneğinde de (Şekil 2) tüm yapım ve imalat kısıtları birinci tasarım örneğindekiler ile 

aynıdır. Fakat bu örneğin düğüm noktalarının sabitlendiği ve serbest bırakıldığı iki farklı durum ince-

lenmiştir. 

BULGULAR 

Birinci örnek için popülasyon büyüklüğü 25 ve izin verilen iterasyon sayısı 250 olarak seçilmiştir. Uy-

gulamada durma kriteri olarak “izin verilen en büyük iterasyon”u kullanmak çoğu zaman iyi bir fikir 

olmamasına karşın bir optimizasyon sürecinin testi için son derece kullanışlıdır. Ardışık 20 optimizas-

yon denemesinin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Birinci örneğin optimizasyon sonuçları 

Tasarım No. Ağırlık (N) Yapısal Ceza İmalat Cezası 

1 669.29 0 0 

2 602.78 0 0 

3 669.29 0 0 

4 669.29 0 0 

5 617.70 0 0 

6 669.29 0 0 

7 669.29 0 0 

8 585.35 0 0 

9 669.29 0 0 

10 669.29 0 0 

11 603.55 0 0 

12 669.29 0 0 

13 669.29 0 0 

14 669.29 0 0 

15 669.29 0 0 

16 955.15 0 0 

17 587.66 0 0 

18 669.29 0 0 

19 669.29 0 0 

20 669.29 0 0 
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Şekil 3. Birinci örnek için en iyi tasarımın elde edildiği optimizasyon denemesine ait a) en iyi 

başlangıç tasarımı, b) en iyi son tasarım 

Tablo 1 incelendiğinde, yapısal ve imalat kısıtlarının tam olarak sağlandığı ve ağırlığın 669.29 N olduğu 

noktada bir lokal minimum olduğu görülmektedir. En düşük ağırlık 8. Optimizasyon denemesinde 

585.35 N olarak bulunmuştur (Şekil 3b). Söz edilen optimizasyon denemesine ait en iyi başlangıç çözü-

münün bu çalışmada en çok karşılaşılan lokal minimum çözüm olması dikkat çekicidir (Şekil 3a). Tablo 

1’den anlaşılacağı üzere izin verilen analiz sayısını bu kadar basit bir yapı için çok sayılabilecek 

25×250=6250 olarak almak dahi yetersiz gelmiştir; çoğu optimizasyon denemesinde lokal minimum 

çözümler bulunmuştur. İkinci örneğin temel yapısı 15 çubuk elemanın 6 düğüm noktasına çeşitli şekil-

lerde bağlanması ile oluşturulmuştur. Popülasyon büyüklüğü 25, iterasyon sayısı ise düğüm noktalarının 

sabit olduğu durum için 500, serbest olduğu durum için ise 750 olarak seçilmiştir. Ardışık 20 optimi-

zasyon denemelerinin sonuçları düğüm noktalarının sabit olduğu örnek için Tablo 2’de ve düğüm nok-

talarının serbest olduğu örnek için Tablo 3’te verilmiştir. 

  

(a) (b) 
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Tablo 2. İkinci örneğin (düğüm noktaları sabit) optimizasyon sonuçları 

Tasarım No. Ağırlık (N) Yapısal Ceza İmalat Cezası 

1 2325.36 0 0 

2 3074.56 0 0 

3 2921.35 0 0.0545 

4 3171.91 0 0 

5 2920.63 0 0 

6 2392.99 0 0.0545 

7 3068.40 0 0.0476 

8 3127.79 0 0 

9 2831.78 0 0.0545 

10 2842.34 0 0 

11 2997.08 0 0 

12 5046.66 0 0.1481 

13 3083.18 0 0 

14 2681.82 0 0 

15 5518.59 0 0.1481 

16 6627.26 0 0 

17 3074.56 0 0 

18 3475.93 0 0 

19 3083.19 0 0.0417 

20 6041.06 0 0.1111 
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Şekil 4. İkinci örnek için düğüm noktaları sabit tutularak bulunabilen en iyi çözüm 

İkinci örnek için düğüm noktaları sabit durumda tüm kısıtları sağlayan en hafif tasarım ilk optimizasyon 

denemesinde bulunmuştur ve ağırlığı 2325.3567 N’dur (Şekil 4). Tüm optimizasyon denemelerinde ya-

pısal cezası olmayan tasarımlar elde edilebilirken denemelerin sekizinde imalat cezası olmayan bir ta-

sarım adayı elde edilememiştir. 
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Tablo 3. İkinci örneğin (düğüm noktaları hareketli) optimizasyon sonuçları 

Tasarım No. Ağırlık (N) Yapısal Ceza İmalat Cezası 

1 3290.29 0 0.0545 

2 2997.33 0 0.0476 

3 2581.50 0 0 

4 2043.86 0 0 

5 2740.45 0 0 

6 2416.11 0 0 

7 2346.63 0 0 

8 2432.84 0 0 

9 2388.84 0 0.1030 

10 3031.68 0 0 

11 2651.03 0 0 

12 2446.92 0 0 

13 11727.52 0 0.0840 

14 3838.69 0 0.0476 

15 2915.47 0 0.1373 

16 3305.74 0 0.0417 

17 3031.68 0 0 

18 2712.42 0 0 

19 2180.02 0 0 

20 7528.62 0 0.0842 
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Şekil 5. İkinci örnek için düğüm noktalarının hareket etmesine izin verilerek bulunabilen en iyi 

çözüm 

İkinci örnek için düğüm noktaları hareketli durumda tüm kısıtları sağlayan en hafif tasarımın ağırlığı 

2043.859 N olarak bulunmuştur (Şekil 5). Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde hem düğüm noktaları sabit 

durum için izin verilen 25×500=12500 analizin, hem de düğüm noktaları hareketli durum için izin veri-

len 25×750=18750 analizin yetersiz olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada düzlem kafes sistemlerin bilgisayar ile otomatik tasarımının gerçek hesaplama yükü ile 

ilgili ön testler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

 İlk örnek (Şekil 1) için yapılan 20 ardışık optimizasyon denemesinin 14’ünde algoritma bir lokal 

minimum değerinde sıkışmıştır. Son derece basit olan bu örnekte böyle olumsuz bir sonuç alınması, 

problemde basitleştirmeler yapılmadığında bilgisayar ile otomatik tasarımın hesaplama yükünün ne ka-

dar ağır olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Bir optimizasyon prosedürünün başarı ölçütlerinden biri de yapılan ardışık denemelerde bulunan so-

nuçların birbirine ne kadar yakın olduğudur. İkinci örneğin (Şekil 2) düğüm noktaları sabit versiyonu 

için 12500 analize izin verilmesine rağmen bulunan çözümlerin ağırlıkları 2325.35 N ile 6627.25 N 

arasında değişmektedir. Benzer şekilde aynı örneğin düğüm noktaları hareketli versiyonu için 18750 

analize izin verilmiştir ve 2043.85 N ile 11727.52 N arasında değişen ağırlıklara sahip çözümler elde 

edilmiştir. İncelenen örneğin basitliği ve izin verilen analiz sayısının fazlalığı göz önüne alındığında 

elde edilen çözümler arasındaki fark kabul edilemez seviyededir. 

 Büyük ölçekli kafes sistemlerin yapısal ve imalat kısıtları altında bilgisayar ile otomatik tasarımı için 

sadece bir metasezgisel algoritma ile bir ceza yöntemini birleştirerek oluşturulacak süreçler ile ev ve 

işyeri bilgisayarlarında (şimdilik) makul sürelerde optimale yakın çözümler elde edilemeyeceği fikri 

oluşmuştur. 
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POPULER BESLENME TRENDLERİ: VEJETARYENİZM VE VEGANİZM 

Müberra ABLAY1, Kevser ÇAY1, Buket AYDENIZ-GÜNEŞER1 

1 Usak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Uşak / Turkiye 

Öz: Vejetaryenlik, kısaca beslenmede hayvansal ürünlerin (balık ve diğer deniz hayvanları, kırmızı et, 

süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et vb.) tüketilmemesi veya ikincil hayvansal ürünlerin (süt ve süt 

ürünleri, yumurta) tercihe göre ya da belirli miktarlarda tüketilmesi, esas olarak bitkisel besinlerin tercih 

edilmesi durumudur. Vejetaryenlerin bir alt grubu olan ancak vejetaryen beslenmeye göre daha sınırla-

yıcı beslenme şekline sahip vegan beslenme ise sadece hayvansal besinlerin tüketilmemesi olmamakla 

birlikte, hayvanlardan elde edilen deri giysilerin, hayvansal yağları içeren sabunların, yün ve ipekten 

elde edilen ürünlerin hatta deney hayvanlarının kullanıldığı kozmetiklerin dahi tercih edilmediği bir 

yaşam tarzıdır.  Vejetaryenlik ve veganlığı sadece sağlıklı bir yaşam şekli olarak benimseyenlerin yanı 

sıra ekolojiyi ve hayvan haklarını korumak, canlı yaşamına saygıya dikkat çekmek amacıyla tercih eden 

kişilerde bulunmaktadır. Genel olarak vegan/vejetaryen beslenmede, özellikle de veganlarda, yeterli ve 

dengeli besin alımı gerçekleşmediğinde  anemi, osteoporoz, B12 eksikliği vb. kronik olabilecek sağlık 

problemleriyle karşılaşılabileceği belirtilmektedir. Her iki tür beslenmede tercih edilen besinler C 

vitamini, folik asit, E vitamini, karotenoidler, Mg, diyet lifi bakımından zengin iken, omega-3 yağ 

asitleri, protein, doymuş yağ yönünden nispeten daha zayıftır. Vegan ve vejetaryen beslenmenin meta-

bolik birçok rahatsızlığa karşı avantaj sağladığını ispat eden çalışmalarla karşılaşıldığı gibi, protein ve 

yağlara kıyasla karbonhidrata ağırlık veren bireylerde çok daha kritik durumların durumlarının gelişti-

ğini gösteren klinik çalışmalar da mevcuttur. Bu derlemenin amacı,  dünyada her geçen gün artmakta 

olan ve bir yaşam tarzı haline gelen vejetaryen ve vegan beslenme hareketlerinin sağlıklı beslenme açı-

sından değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Vejetaryen, Vegan, Beslenme, Sağlık 

GİRİŞ 

Antik Yunan’a kadar uzanan bir geçmişe sahip olan vejetaryenliğin en temel tanımında, diet düzeninde 

et ürünlerinin terk edilmesi ifadesi yer almaktadır. (Ruby, 2012). Kendilerini vejetaryen olarak adlandı-

ran bireylerin tüketim tercihlerinde zamanla gözlenen farklılıklar, alt grupların oluşmasına ve tanımlan-

masına yol açmıştır. 

Semi vejetaryenler (Flexitaryen): Diyetlerinde kırmızı ete yer vermeyen, ancak sınırlı miktar da dahi 

olsa beyaz et tüketen bireylerdir. Yumurta ve süt ürünleri de semi vejetaryenlerin diyet listesinde yer 

alabilmektedir. Vegan Derneği tarafından bu grup vejetaryen olarak kabul edilmemektedir (Olfert ve 

Wattick, 2018). 

Lakto-vejetaryenler: Diyetlerinde hayvansal kaynaklı herhangi bir et ürünü ve yumurtayı tüketme-

mekle birlikte, , süt ve bal gibi hayvansal ikincil ürünleri tüketmeyi tercih eden bireylerdir (Barthels ve 

ark. ,2018). 

Ovo-vejetaryenler: Diyetlerinde yumurta harici hayvansal kaynaklı herhangi bir ürünü tüketmeyi tercih 

etmeyen bireylerdir (Barthels ve ark. ,2018). 
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Lakto-ovo vejetaryenler: Diyetlerinde hayvansal kaynaklı herhangi bir et ürünü tüketmemekle birlikte, 

yumurta, süt ve bal gibi hayvansal ikincil ürünleri tüketmeyi tercih eden bireylerdir (Tonstad ve ark., 

2009).  

Pesko vejetaryenler:  Sadece deniz canlılarına ait et ürünlerini tüketmenin yanısıra, yumurta ve sütü 

ürünlerin de tüketmeyi tercih eden bireylerdir. Semi-vejetaryenlere benzer şekilde bu gruptakiler de, 

Vegan Derneği tarafından vejetaryen olarak kabul edilmemektedir (Tonstad ve ark., 2009). 

Polo vejetaryenler: Sadece kümes hayvanlarına ait et ürünlerini tüketen bireylerdir. Semi-vejetaryenler 

ve pesko-vejetaryenlere benzer şekilde bu gruptakiler de, Vegan Derneği tarafından vejetaryen olarak 

kabul edilmemektedir (Barthels ve ark., 2018). 

Veganlık ise vejetaryenliğe kıyasla çok daha keskin sınırları olan bir beslenme hatta yaşam tarzını be-

nimsemektir. Vegan Dernekleri (2021) ’nin yayınladığı tanıma göre veganlık  ‟yiyecek, giyecek, koz-

metik, temizlik malzemeleri vb. her alanda hayvanlara yönelik sömürüyü dışlayan, deney hayvanlarında 

yapılan testleri ve tamamen veya kısmen hayvanlardan elde edilen bileşenlerin kullanımını reddeden bir 

yaşam felsefesi ”olarak tanınlanmaktadır. 

Dünyadaki popülasyonu hızla artan veganizm, sadece hayvan besinlerin tüketilmemesi olmamakla bir-

likte hayvanlardan elde edilen deri giysiler, hayvansal yağları içeren sabunlar, yün ve ipekten elde edilen 

ürünler hatta deney hayvanlarının kullanıldığı kozmetik ürünlerin kullanılmadığı bir yaşam tarzıdır. Ve-

gan bireyler beslenme şekli olarak hiçbir şekilde hayvansal besin tüketmeyip, tamamen bitkisel besin-

lerden oluşan bir beslenme düzenine sahiptirler. Diyetlerinde tahıl, baklagil, meyve ve sebze bulundu-

rurlar. Bazı veganlar, kaynağı arı olduğu için balı, kemiğin kaynatılmasıyla üretilen jelatini ve süt içe-

rikli çikolatayı da reddetmektedirler (Karabudak,2012).  

Tıpkı vejetaryenlerde olduğu gibi veganlarında, beslenme ve yaşam felsefesinde farklılıkar gözlenmek-

tedir. Bu bakımdan veganlar aşağıdaki gibi gruplandırılmaktadır: 

Zen makrobiyotik diyet: Kökeni Asya’ya dayanan ve şu anda ABD’de en yaygın diyetlerinden biri 

haline gelen bu diyet türü düşük yağlı, yüksek diyet lif ve kompleks karbonhidat içeriğine sahip besin-

lerin tüketilmesini tavsiye etmektedir. Diyet menüsünün büyük kısmı (%35*50) tam tahıllardan oluşru-

ken, geri kalan kısmında olabildiğince çiğ yada minumum da buharda pişmiş meyve ve sebzeler yer 

almaktadır. Besin takviyesi kullanımını önermeyen bu diyet, hayvansal kökenli ürünleri kullanmaktan 

kaçınan vegan bir yaşam stili olarak da kabul edilmektedir (Hess, 2002; Lerman, 2010; Altaş, 2017) 

Fruitarianlar veya Früitistler: insanlığın ilk zamanlarında olduğu gibi çiğ meyveler, kuruyemişler ve 

bitki yaprakları ile beslenmeyi benimseyen bu diyetin %80’den fazlasını meyve tüketimi oluşturmakta-

dır. Baklagiller ve tofu da diyet içerisinde tüketilebilen sınırlı ürünler arasındadır (Donaldsman, 2000; 

McGirr ve ark., 2017). 

Ravistler: Fruvitarianlara benzer şekilde, veganlığın keskin sınırlarını içermektedir. Diyette üketilen 

ürünlerin organi yada evde yetiştirilmiş olması, mümkün olduğunca doğal formlarında işlenmeden tü-

ketilmesi önem taşımaktadır. 
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VEJETARYEN VE VEGAN BİREYLERİN DÜNYADAKİ DAĞILIMI 

Geçtiğimiz yıl pandemiyle giderek ivme kazanan stokçuluk anlayışı, diyet kalite indeksi düşük besin 

gruplarının mutfağımıza bilinçsizce girişini hızlandırmıştır. Bunun aksine, günlük alınan besin takviyesi 

miktarından, atılan adım sayısına kadar daha kontrol edilebilir bir yaşam tarzını benımseyen bireylerin 

sayısındaki artış da son 2 yılda hız kaybetmeden devam etmektedir. Giderek genişleyen bu ağda, veje-

taryen ve vegan beslenme trendleri de dikkat çekici büyüklükte dilimlere sahiptir (Çizelge 1).  

Dünyada vegan ve vejetaryen beslenmenin en yaygın olduğu ülke 30-40% luk dilimle Hindistan iken, 

bunu sırasıyla İsrail,  Tayvan, İtalya ve Avusturya takip etmektedir.   

Çizelge 1. Ülkelere göre vejetaryen/vegan kişi sayıları (Anonymous, 2021a,b) 

Vegan Vejetaryen 

Ülke % Nüfus Ülke % Nüfus 

Hindistan  38 Hindistan 20-40 

İsrail 13 İsviçre 14 

Tayvan 12 Brezilya 14 

İtalya 10 İsrail 13 

Avusturya 9 Tayvan 13 

Almanya 9 Avustralya 12.1 

İngiltere 9 Arjantin 12 

Brezilya 8 Avusturya 10 

İrlanda 6 Kanada 9.4 

Avustralya 5 İtalya 9 

Kanada 2.3 Belçika 7 

Belçika 1 İngiltere 7 

ABD 3 ABD 5 

İsviçre 3 Çin 4-5 

 

Güncel veriler, Avrupa’daki vegan ve vejetaryen beslenmenin giderek daha yaygın hale geldiğini ve 

toplam popülasyonun 6% sının bu tür diyetleri benimsediğini ortaya koymaktadır. ABD’de yapılan bir 

araştırma da veganların büyük bir kısımının 30-49 yaş aralığında olduğu ve onu sırasıyla 19-29 ve 65 

yaş üstü bireylerin takip ettiği bildirilmiştir (Slabakova, 2020).  
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İngiltere’de yaşları 8-16 arasında değişen çocukların %10 ‘unun vegan yada vejetaryen olduğu, hatta 

vegan veya vejetaryen bebek besinlerinin 2016-2021 yılları arasında 10.6% artış gösterdiği de dikkat 

çeken bulgulardır (Slabakova, 2020). 

Küresel ölçekte vegan popülasyonuna ait istatistiksel rakamlar hızla artış göstermesine rağmen, ülkeler 

bazında ki vegan sayısının tahmin edilmesinde halen net olmayan verilere ulaşılmaktadır. Vegan bes-

lenmeye merak duyan insan sayısı da her geçen gün artmakta ve hatta web aramalarında ‟bitki-kökenli 

diyet ” sözcükleri trend olarak raporlara geçmektedir.  

Vegan ve vejetaryen birey sayılarındaki artışı dikkatle takip eden üreticiler, tüketicilere daha geniş bir 

yelpazede ürün sunabilmek adına alternatifler geliştirmektedirler. Bu pazarda, bitkisel-kökenli ürün al-

ternatifleri büyüme hızı son 2 yılda %43 olarak bildirilmiştir ki bu oran toplam gıda satışlarının büyüme 

hızından 2 kat daha fazladır. 

2020’ de ABD’de yürütülen bir çalışmadan elde edilen verilere göre bitkisel-kökenli ürün alternatiflerin 

satış rakamlarındaki büyüme oranları (%) ve satışlarından elde edilen gelir düzeyleri (dolar) Çizelge 

2’de özetlenmiştir. 

Çizelge 2. Bitkisel-kökenli ürün alternatiflerine ait veriler (SPINS data, 2021) 

Ürün adı Satış gelirlerindeki artış (%) Satış geliri ($) 

Bitkisel-kökenli süt 20 2,5 B 

Diğer bitkisel-kökenli süt ürünleri 28 1,9 B 

Bitkisel-kökenli et 45 1,4 B 

Bitkisel-kökenli protein içecekleri ve 

tozları 

10 292 M 

Tofu ve Tempeh 4 175 M 

Bitkisel-kökenli fırın ürünleri -1 152 M 

Bitkisel-kökenli çeşni ve soslar 23 81 M 

Bitkisel-kökenli yumurta 168 27 M 

 

Tüm bu dikkat çeken talep rakamları, vegan ürünlerin formüle edilmesini ve pazarlanmasını teşvik edici 

unsurlardır.  Özellikle son 2 yılda, vegan ürün pazarında vegan etler, peynirler, sütler, yumurta ve hatta 

dondurma gibi birçok farklı besin grupları tanınmaya başlamıştır.  

Soya ve Hindistan cevizi sütleri, vegan süt pazarının lideri konumundadır ve bitkisel-kökenli süt ürünleri 

pazarının 2024 yılında 21 miyar doları aşacağı bildirilmiştir. Özellikle ABD’ de bitkisel-kökenli süt 

tüketiminin 61% arttığı, buna karşılık inek sütü tüketiminde ise 22% lik azalma olduğu rapor edilmiştir 

(Ajuja ve Rawat, 2019). 
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Satışa sunulan paketlenmiş et ürünleri arasında bitkisel-kökenli olanların dilimi 2% olarak bildirilmesine 

rağmen, vegan et pazarının farklı ürün gruplarından (dondurulmuş, buzdolabı sıcaklığında ve oda sıcak-

lığında satışa sunulan ürünler vb.) elde edilecek satış rakamının, 2026 yılında 8.1 milyar dolar olarak 

ulaşılacağı tahmin edilmektedir.  

2040 yılında ise, dünyadaki kırmızı et tüketiminin 40% ile sınırlı kalacağı iddia edilmektedir. Soya ve 

buğday-temelli vegan et ürünlerinin, kırmızı ete kıyasla daha sağlıklı olmasıyla öne çıkarken,  lezzet, 

koku ve görünüş gibi duyusal nitelikler bakımından da tüketicinin kabulünü kazanmıştır (Vig and Desh-

mukh, 2019) 

VEJETARYEN ve VEGAN BESLENME: TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

Dünyanın en büyük mutfaklarından biri olan Türk yemek kültürü, geçmişten günümüze coğrafyasında 

yer alan tüm kökenlerin izlerini taşıyan zengin çeşitliliğe sahip değerli bir hazinedir.  Gastronomi turizmi 

açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türk mutfağında servis edilen menüler farkl birçpok 

bitkisel ve hayvansal kökenli lezzete sahiptir. Bununla birlikte, küreselleşmenin her alandaki kaçınılmaz 

etkisi, ülkemiz yemek kültüründe de etkileşimlere yol açarak, popüler beslenme alışkanlıklarının toplum 

arasında yayılmasını teşvik etmiştir. 

Altaş (2017), tarafından yürütülen bir çalışmada koyun, kuzu, keçi ve sığır etleriyle pişirilen geleneksel 

tariflerin lezzetlerin halen dahi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olduğu, bu nedenlerden dolayı 

vejetaryen ve vegan beslenmenin ülkemizde yaygın olmadığı üzerinde durulmuştur. 

Türkiye’de veganizmle ilgili ilk resmi oluşum 2012 yılında Uluslararası Vejetaryenler Birliği (Interna-

tional Vegetarian Union, IVU) ve Avrupa Vejetaryen Birliği (European Vegetarian Union, EVU)’ nin 

Türkiye temsilcisi olarak kurulan Türk Vegan Derneği (TVD)’dir (Anonymous, 2021c).  

Avrupa Vejetaryenler Birliği (EVU) tarafından vegan ve vejetaryen ürünlerin, tüketiciler tarafından ko-

laylıkla tanımlanabilmesi ve denetlenebilmesi için geliştirilen V-label (Resim 1 ) tüm dünyada kabul 

edilen lisanslı bir semboldür (Anonymous, 2021d). Bu sembole sahip ürünlere karşı artan tüketici talebi 

doğrultusunda, 2014 yılının sonlarında ülkemizde V-label sertifikasyonu yapılmaya başlanmıştır. 

 

 

Resim 1. V-label sertifikaları (Altaş, 2017) 
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Resim 2.Türkiye pazarında satışa sunulan V-label sertifikasına sahip bazı ürünler (Anonymous, 

2021e). 

VEJETARYEN ve VEGAN DİYETLERİN SAĞLIK AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Hayvansal hiçbir ürün tüketmeden sağlıklı bir beslenme ve diyet uygulamak ve günlük besin kaynakla-

rını takviye edebilmek tüm bireylerin istediği bir beslenme şeklidir. Vegan-Vejetaryen bireylerin bu 

beslenme sürecinde karşılarına çıkan en önemli problemlerden bir tanesi hayvansal ürünlerden alacak-

ları besin öğelerini bitkisel hangi gıdalardan temin edeceğidir. 

Yağlı tohumlar ve kuruyemişler, tempeh ve tofu gibi soya-kökenli ürünler, balkagiller vegan diyetinin 

temel öğeleri kabul edilirken, kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt ürünleri, bal, midye gibi hayvansal kö-

kenli ürünler vegan diyetinde asla yer almayan besin gruplarıdır.  

Veganizmi benimseyen bireylerin farklı beslenme alışkanlıkları olabilmektedir. Örneğin bir kesim ve-

gan bitkisel kökenli ürünleri olabildiğince minumum işlenmiş, düşük sıcaklıkta hatta çiğ halde tüket-

meyi pişirilmiş (Raw-food veganlar) tercih ederken, bazı vegan bireylerde bitkisel kökenli işlenmiş atış-

tırmalıkların, tatlıların ve hatta kızartılmış patateslerin dahi diyete girebildiği gözlenmiştir (Junk-food 

veganlar). Fruitarians (Low-fat veganlar) olarak bilinen grupta ise, vegan birey Hindistan cevizi, 

avacoda yada kuruyemişler gibi yüksek yağ içeren besinleri tüketmeyi asla tercih etmemekte ve olabil-

diğinde işlenmemiş, meyvelerce zengin diyet benimsemektedir. Bir diğer vegan beslenme anlayışına 

göre (Whole-food veganlar) tam tahıllar, kuruyemişler, baklagiller ve sebzeden zengin diyet benimsen-

miştir (Slabakova, 2020). 

Vegan beslenmede tercih edilen diyet stilinin bitkisel kökenli olmasından ötürü antioksidan bileşenler, 

diyet lifler, folat, magnezyum, potasyum vb. mineraller yönünden zengin olduğu ve diyetin bu doğrul-

tuda düzenlenmesinin özellikle kalp krizi geçirme riskini 32 % ölçeğinde indirgediği bildirilmiştir. Ben-

zer şekilde vegan beslenmede, baklagil tüketiminin kolorektal kansere yakalanma riskini 9-18%,  Tip-2 

diyabet gelişim riskini ise 23% düzeyinde indirgediği rapor edilmiştir (Gómez-Donoso ve ark., 2019). 

Bunun yanısıra vegan beslenmenin, Akdeniz tipi beslenmye kıyasla kilo kontrolünün sağlanmasında, 

kan basıncının indirgenmesinde ve insülin duyarlılığının gelişiminde de başarılı sonuçlar sergilediğini 

öne süren çalışmalar mevcuttur (Barnard ve ark., 2020). 

Tantamango-Bartley ve ark. (2016) tarafında yürütülen kapsamlı bir çalışmada vegan ve vejetaryen 

(lakto-ovo-vejetaryen, pesko-vejetaryen, yarı-vejetaryen vb.) diyetlerle beslenen 26 bin erkek bireyde 

prostat kanseri görülme sıklığı değerlendirilmiştir. Özellikle vegan diyetler ile prostat kanseri riski ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı bir koruyucu ilişki olduğu belirlenmiştir. Korucuyu ilişkini ırklara göre 
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farklılık sergilemesi ve siyah ırka kıyasla beyazlarda çok daha belirgin olması ve istatistiksel olarak da 

anlamlı olması da dikkat çeken bir bulgudur. 

Huang ve ark. (2014) vegan, ovo-lakto vejetaryen ve omnivor beslenme tarzını benimseyen bireylerin 

lipid profillerini belirlemek üzere bir çalışma yürütmüştür. Vegan beslenen menopoz öncesi kadınların 

omnivorlara kıyasla daha düşük HDL, daha yüksek LDL/HDL  ve trigliserit değerlerine sahip olduğu 

gözlenmiştir.. Menopoz sonrası dönemde ölçülen kan değerlerinde ise, ovo-lakto vejetaryen kadınların 

HDL değerleri omnivorlardan daha düşük tespit edilmiştir. Araştırmacılar, menopoz öncesi dönemde 

ovo-lakto vejetaryen diyetin vegan ve omnivor diyete kıyasla daha uygun olduğunu savunmaktadır.   

Güncel literatür bulguları gerek vegan gerekse vejetaryen beslenmenin çoğu kronik rahatsızlık üzerin-

deki pozitif sağlık etkilerini desteklerken, bu tarz diyetlerin uzun vadeli benimsenmesinin dengeli ve 

yeterli beslenme açısından kritik noktalara sahip olduğu da göz ardı edilmemelidir.  

SONUÇ 

Vejetaryen ve vegan diyetlerin iyi bir şekilde dengelenmiş gelişme ve büyümeyi normal seyrinde sağ-

layabildiği gibi; diyabet, kalp-damar sağlığı, tansiyon, kanser gibi hastalıklara olumlu yönde etki de 

sağlayabilmektedir. Fakat vejetaryen ve vegan diyetler beslenme konusunda uzman kişilerin tavsiyele-

rine göre eksik miktarda organizmaya alınan B12 vitamini, protein, D vitamini, kalsiyum, yağ asitleri, 

demir, iyot bileşenleri ve çinkoya göre sağlık yönünden sorun çıkarmayacak biçimde planlanma yapıl-

malıdır.  
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ÜZERLİK TOHUMU, ARMUT YAPRAĞI VE MİNE ÇİÇEĞİNİN BİSKÜVİ 

FORMÜLASYONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yaren PEHLİVAN, Sezai ŞEREF, Buket AYDENİZ-GÜNEŞER 

 Usak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 

Öz:  Bu çalışmada; üzerlik (Peganum harmala), armut yaprağı (Pyrus communis) ve mine çiçeği (Ver-

bena officinalis) bitkilerinin temel bileşen analizleri gerçekleştirilmiş ve öğütülmüş bitki formlarının 

bisküvi formülasyonunda kullanım potansiyelleri değerlendirilmiştir. Üzerlik tohumu ve mine çiçeğinin, 

sırasıyla en yüksek protein (% 2,89) ve kül içeriğine (% 7,75) sahip olduğu gözlenmiştir. Toplam fenol, 

klorofil ve karotenoid içerikleri incelendiğinde ise, mine çiçeğinin toplam fenol içeriğinin (127,5 

mg/100 g) diğer iki bitkinin yaklaşık 2 katı olması dikkat çekicidir. Toplam klorofil (28,80 mg/kg) ve 

toplam karotenoid (55,17 mg/100 g) değerleri ise en yüksek armut yaprağında analiz edilmiştir. Bitki-

lerin sahip olduğu doğal pigmentlerin bisküvi örneklerinde ölçülen renk parametreleri (L*, hue, chroma) 

üzerinde önemli rol oynadığı; bisküvi ile bitki örneklerinin renk sonuçları arasında da pozitif korelasyon 

(r= 0,982, p= 0,005) sergilendiği belirlenmiştir. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, bisküvi örnek-

leri iki farklı düzeyde (% 3 ve % 5) bitki tozları ile katkılanmış ve her iki katkılama sonucunda da protein 

ve kül içeriğinde artış olduğu tespit edilmiştir.  Gıda endüstrisinde kullanım alanı bulunmayan bu bitki-

lerin, farklı unlu mamül formülasyonlarında diyet lif miktarını, pigment ve fenolik madde içeriğini art-

tırıcı bir bileşen olarak uygun olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üzerlik, Armut Yaprağı, Mine Çiçeği, Bisküvi 

GİRİŞ 

Bisküvi, tahıl kaynaklı un içerisine Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde izin verilen kabartıcı mater-

yal, şeker, sofra tuzu, yemeklik bitkisel yağ ve isteğe bağlı süttozu, yumurta, peynir altı suyu tozu, tat 

verici çeşni maddeleri gibi bileşenlerin katılması ve suyla yoğurulması sonucu elde edilen hamurun şekil 

verilmesini takiben, uygun sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen ürün olarak tanımlanmaktadır (TSE, 

1986). 

Bisküviye katkılanabilecek çeşni maddeleri fındık, fıstık, susam, üzüm gibi tane materyaller olabileceği 

gibi, kepek ve kakao gibi toz yada jöle, marmelat, çikolata gibi akışkan materyaller de olabilmektedir. 

Formülasyonda kullanılacak materyalin seçiminde bisküvinin kazanacağı özellik ön plana çıkmakta ve 

çoğunlukla bisküvinin besin değerini geliştirici,  lezzet ve tekstürel açıdan tüketici beğenisini artırıcı 

bileşenlerin ilavesi tercih edilmektedir.  

Dik yapılı, tüysüz formda, uzun yeşil yapraklara ve büyük beyaz çiçeklere sahip üzerlik (Peganum har-

mala L.), çok yıllık, otsu ve endemik olmayan bir bitkidir. Orta Anadolu’da yaygın yetişme gösteren ve 

ilkbahar döneminde çiçek açmaya başlayan üzerliğe ait tohumlarının alkoloitlerce zengin olduğu ve 

uzun yıllardır halk tıbbında kullanıldığı bilinmektedir (Mahmoudian ve ark., 2002). 

Orta Asya kökenli bir meyve olan armut (Pyrus communis) yetiştiriciliğinin ülkemizin hemen her böl-

gesinde yaygınlaştığı ve Anadolu’da 600’e varan armut çeşidinin olduğu bilinmektedir. Çalışmada kul-

lanılan yapraklar orta büyüklükte, ince kabuklu, kısa saplı ve olgun hali sarımtırak yeşil olan Ankara 

armuduna aittir (Köksal ve ark., 2002). 
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Mine çiçeği (Verbena officinalis) Avrupa ve Afrika’da yayılım gösteren çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin 

farmakolojik etkilerine farmakopi kitaplarında yer verilmiş ve akut dizanteri, ince bağırsak iltihabı, adet 

düzensizliği ve depresyon tedavisinde, antibakteriyel, antiinflamatuar etkileriyle kullanılabileceği rapor 

edilmiştir (Lai ve ark., 2006). 

Bu çalışma kapsamında, kompozisyonel ve terapotik özellikleri farklı araştırmacılar tarafından rapor 

edilmiş bu üç bitkinin bisküvi formülasyonunua ilavesi sonucunda, hem bisküvilerin besin içeriğindeki 

değişimin incelenmesi, hem de bitkilere yenilebilir anlamda yeni bir katma değer kazandırılması amaç-

lanmıştır. Bitkilerin ve formüle edilen bisküvi örneklerinin besin içeriklerini ortaya koymak amacıyla 

temel analizler gerçekleştirilmiş, buna ek olarak bitkilerde  toplam fenol, klorofil ve karoten değerleri 

de tespit edilmiştir.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Tez çalışmasında kullanılan mine çiçeği (İzmir ili ve çevresi), armut yaprağı (Ankara  ili ve çevresi) ve 

üzerlik (Uşak ili ve çevresi) bitkileri 2018-2019 yaz-sonbahar sezonunda temin edilerek laboratuvara 

getirilmiş ve ilk aşamada yabancı maddelerinden temizlenmiştir. Bitkilerin kurutulması açık hava akı-

mında gerçekleştirilmiş ve nem düzeylerinin % 1’in altına düşmesini takiben blendırda (Waring 7011S, 

Waring Lab, ABD)  toz forma gelmeleri sağlanmıştır (Resim 1a).   

 

Resim 1. Öğütülmüş mine çiçeği, yabani armut yaprağı ve üzerlik (a), bitki tozları katkılanan 

bisküvi örnekleri (b) 

Bitki tozları katkılı bisküvilerin hazırlanmasında kullanılan rafine buğday unu (Söke Un, Aydın, Tür-

kiye), endüstriyel kahvaltılık margarin (Sana Yağ, Çorlu, Türkiye), şeker (Konya toz şeker, Konya, Tür-

kiye) ve kurutulmuş meyve karışımı (Amigo, Milhans Gıda, Kocaeli, Türkiye) yerel bir marketten temin 

edilmiştir. Bisküvi formülasyonlarının hazırlanması Karaman ve Yılmaz (2017) ‘da anlatılan tekniğe 

göre gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan bisküvi reçetesi 

Bileşenler (g) Bitki katkılama oranı 

% 3 % 5 

Rafine buğday unu  90 g 90 g 

Endüstriyel margarin 10 g 10 g  

Kuru meyve karışımı 10 g 10 g  

Şeker 4 g 4  g  

Su  45 g 45 g  

Kuru bitki (öğütülmüş) 4,90 g 8,40 g  

 

Bisküvi hamurunun hazırlanması için sırasıyla un, şeker, kuru meyve, bitki tozları ve margarin karıştı-

rılmış, su ilavesiyle yoğurulan hamur erişte yapma makinesinden (Marcato, Ampia  150 model, Cam-

podarsego, Italya) geçirilerek yassılaştırılıp, aynı boyuttaki kalıplar yardımıyla eşit kalınlık ve çaplarda 

kesilmiştir. Tepsilere yerleştirilen bisküvi hamurları elektrikli bir fırında (Vestel SF 7400, Manisa, Tür-

kiye) 175°C’de 15-20 dk pişirilmiştir. Oda sıcaklığında soğutulduktan sonra zipli poşetlere yerleştirilen 

bisküvi örnekleri analiz anına kadar, karanlıkta ve oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir. Bitki ve bisküvi 

örneklerinin analizlerinde kullanılan tüm solventler ve diğer kimyasallar analitik saflıkta olup, Merck 

ve Sigma (Almanya) firmalarından temin edilmiştir. 

Bitkilerde Yapılan Fiziko-Kimyasal Analizler 

Renk ölçümü: Öğütülmüş bitki örneklerinin renk ölçümleri beyaz seramik plakaya karşı standardize 

edilmiş Minolta CR-300 renk ölçüm cihazıyla (Osaka, Japonya) gerçekleştirilmiş ve renk değerleri L*, 

a* ve b* ifadeleriyle kaydedilmiştir.  

Kül miktarı (%): Öğütülmüş bitki örneklerinin ham kül miktarı, kademeli bir ısı artışıyla sıcaklığın 

550° C ye kadar yükseltilmesi ve bu sıcaklıkta örneklerin tamamen kül oluncaya kadar bekletilmesi 

yoluyla (AOCS Ba 5a-49) analiz edilmiştir (AOCS, 1997). 

Ham protein (%): Öğütülmüş bitki örneklerinin içerdiği ham protein düzeyi Kjeldahl tekniğinyle 

AOCS Aa 5-38 metoduna göre belirlenmiştir (AOCS, 1997). 

Toplam fenolik madde analizi için için fenolik ekstraktların hazırlanması: Bitki türlerinden fenolik 

bileşenlerin ekstraksiyonu Yılmaz ve Aydeniz (2014)’e göre gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla bitki örnek-

leri üzerine 1:1 oranında solvent karışımı (su:metanol, 60:40 v/v) eklenmiş ve 1 dk kuvvetli bir şekilde 

çalkalamayı (Heidolph Reax Top, Heidolph, Almanya) takiben santrifüjleme  (6000 rpm, 10 dk) 

(Lab312, TD5 model, Çalışkan Laboratuar Ürünleri, Türkiye) uygulanmıştır. Süre bitiminde fenolik 

bileşenleri içeren berrak fazlar alınarak, rezidü üzerine aynı oranda solvent ilavesiyle prosedür bir kez 

daha tekrarlanmıştır. Biriktirilen berrak fazlar 0,45 µm filtrelerden geçirilerek toplam fenolik madde 

analizi için kullanılmıştır.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

722 

Karotenoid içeriğinin belirlenmesi: Bitkilerin toplam karotenoid içerikleri Al-Farsi ve ark. (2005)’na 

göre spektrofotometrik metodla analiz edilmiştir. Bu amaçla öğütülmüş bitki örnekleri 1:10 (ağır-

lık:hacim) oranında aseton:etanolle (1:1 v/v) karıştırılmış, santrifüjleme sonrası (3000 rpm, 10 dk)  

açık renkli fazlar alınmış ve kalan rezidü üzerine 3 ml solüsyon ilavesiyle ekstraksiyon prosedürü 

tekrarlanmıştır. Elde edilen tüm berrak fazlar birleştirilerek,  100 ml hacme tamamlanmış ve 470 

nm’de absorbans ölçümü yapılmıştır. Karotenoid içeriği aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.  

Toplam karotenoid içeriği (mg/100g)= [Amax x ekstraktın toplam hacmi x 106] / [2500*100*örnek ağır-

lığı (g)] 

Klorofil içeriğinin belirlenmesi: Bitkilerin klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları spektro-

fotometrik metodla 3 farklı dalga boyunda (645, 652 ve 663 nm) belirlenmiştir (Vernon, 1960). Bu 

amaçla, 4 g bitki örneği üzerine 35 ml aseton (%80) ilave edilmiş ve içerik 4000 rpm’de 10 dk santri-

füjlenmiştir. Santrifüjleme sonrası aseton filtre edilmiş (Whatman No:2) ve berrak bir renk alıncaya 

kadar ekstraksiyon basamakları tekrarlanmıştır. Elde edilen tüm aseton fazları birleştirilmiş ve son ha-

cim 50 ml ‘ye tamamlanarak, tüp içeriğinde okumalar yapılmıştır.  Klorofil içeriği aşağıdaki formüle 

göre hesaplanmıştır.  

Klorofil a = [12,7(A663) – 2,69(A645)] ×V/(1000×W) 

Klorofil b = [22,9(A645) – 4,68(A663)] ×V/(1000×W)  

Toplam klorofil = [20,2(A645) + 8,02(A663)] ×V/(1000×W)  

Toplam fenolik madde tayini: Bitki ekstraktların toplam fenolik madde değerleri Folin-Ciocalteu tek-

niğiyle analiz edilmiştir (Chotimarkorn ve ark., 2008). Yukarıda anlatılan tekniğe göre hazırlanan feno-

lik ekstraktlarından (250 µL) alınarak sırasıyla üzerine Folin-Cicocalteu ayıracı (500 µL), destile su (6 

mL) ve Na2CO3 çözeltisi (%15 w/w, 2 mL) ilave edilmiş ve 1 dk kuvvetlice karıştırılmıştır. Son hacmi 

destile suyla 10 mL'ye tamamlanan tüp içerikleri oda sıcaklığında ve karanlıkta 2 saat bekletilerek,  ab-

sorbans değerleri 750 nm’de (Agilent 8453 UV-Visible Spektrofotometre, Waldbrann, Almanya)  kay-

dedilmiştir. Toplam fenolik madde içeriği standart bir eğri (R2=0,997) üzerinden hesaplanarak, mg 

GA/100 g kuru bitki cinsinden ifade edilmiştir. 

Bisküvi Örneklerinde Yapılan Fiziko-Kimyasal Analizler 

Renk Analizi: Bitki örneklerine benzer biçimde bisküvi örneklerinin renk değerleri de Minolta CR-300 

renk ölçüm cihazıyla (Minolta Camera Co., Osaka, Japonya) L*, a*, b* cinsinden ölçülmüştür. Cihaz 

renk ölçümünün başında, beyaz seramik plakaya karşı standardize edilmiştir. Cihazın uygun probu bis-

küvi örneği üzerine yerleştirilerek, okundan değerler kaydedilmiştir. 

Kül Analizi: Bisküvi örneklerinin içerdiği kül miktarı AACC Metot 08-01’e esas alınarak analiz edil-

miştir (AACC, 2010). 

Protein Analizi: Bisküvi örneklerinin ham protein miktarı Kjheldal tekniğiyle AACC 46-12 metoduna 

(AACC, 2010) göre analiz edilmiştir. Hesaplanan toplam N miktarı 6,25 faktörü ile çarpılarak, % ham 

protein aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır; 
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   0,014×N×V×100  

% Protein  = –––––––––––––––––––––––––––– ×6,25 

    m 

N = HCl normalitesi  

V = Titrasyonda harcanan HCL hacmi (mL) 

M = Analiz edilen örnek miktarı (g) 

İstatistiksel Analizler  

Bitki türleri ve bitki tozları ile katkılanan bisküvi örnekleri arasındaki farklılıkların açıklanmasında tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırma testi (Tukey) uygulanmıştır. İstatistik analizlerin 

yapılmasında MINITAB Ver 16.1.1 (Minitab, 2010) ve SPSS paket programları (SPSS, 1994) tercih 

edilmiştir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Armut yaprağı, üzerlik ve mine çiçeğine ait temel özellikleri ortaya koymak amacıyla kül, protein ve 

aletsel renk değerleri analiz edilmiştir (Çizelge 2). Resim 1’den de görülebileceği üzere üzerlik en açık 

renge sahip iken, mine çiçeği en koyu tonlara sahiptir. Bu durum bitkilerde ölçülen L* değerleriyle de 

uyum sergilemektedir. Şayet üzerlik en yüksek aydınlık değerine (64,42) sahip iken, mine çiçeğinin en 

düşük L* değerine (49,64) sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer biçimde görsel olarak mine çiçeğinin 

kırmızı-kahve tonlarla diğer bitki türlerinden kolaylıkla ayrıldığı görülmektedir. a* değerlerinde + yani 

kırmızılık değeri sadece mine çiçeğinde ölçülmüş olup, üzerlik ve yabani armut yaprağında ise yeşil 

tonların baskın olduğu gözlenmiştir.  

Çizelge 2.  Bitki örneklerinin temel özellikleri 

Özellik Bitki türü 

Armut yaprağı Üzerlik Mine çiçeği 

L* 50,45 ± 0,01 ab 64,42 ± 0,01 a 49,64 ± 0,01 b 

a* -2,61 ± 0,01 ab -1,48 ± 0,01 b 2,96 ± 0,03 a 

b* 20,42 ± 0,01 a 23,99 ± 0,01 a 14,70 ± 0,25 b 

Chroma 20,58 ab 24,03 a 14,75 b 

Hue 97,27 a 93,53 a 1,36 b 

Kül (%) 1,62 ± 0,54 c 3,68 ± 0,33 b 7,75 ± 0,16 a 

Protein (%) 1,35 ± 0,07 ab 2,89 ± 0,04 a       0,96 ± 0,03 b 
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a-c Aynı satırdaki küçük harfler analiz edilen özellikler açısından bitki türleri arasındaki farklılıkları gös-

termektedir. Ortalama ± standart hata. 

Bitkilerin kül ve protein içerikleri incelendiğinde kül yönünden mine çiçeğinin, ham protein yönünden 

ise üzerlik bitkisinin zengin olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen tüm protein değerlerinin % 0,96-2,89 

aralığında değiştiği ve üzerliğin diğer bitki türlerine kıyasla 2-3 kat daha fazla protein içerdiği sonucuna 

varılmıştır.  

Farklı bitkilerin protein içerikleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Ghaly ve Alkoaik (2010) 

tarafından yapılan bir çalışmada balkabağı yapraklarının (% 11,75), yüksek protein içeriğiyle diyet me-

nülerinde sıklıkla yer almaya başlayan amarant tohumlarından (% 10,70) daha fazla protein içerdiği 

tespit edilmiştir.  

Polat ve Bayraklı (2019), 14 farklı bitki türüne ait protein değerlerinin % 3,94-9,44 aralığında değiştiğini 

ve analiz edilen bitki türleri arasında en yüksek protein içeriğine sahip ilk 3 bitkinin sırasıyla sütleğen 

(9,44), civanperçemi (8,69) ve kır bromu (% 8,00) olduğunu rapor etmişlerdir. 

Fenolik bileşenler, aromatik bir benzen halkası üzerinde bir veya birden fazla OH grubu içeren, bitkisel 

kaynaklı besinlerin fonksiyonel özelliklerinden duyusal karakteristiklerine kadar etki edebilen ikincil 

metabolitlerdir (Manach ve ark., 2004). Bitkilerde yaygın bulunan “flavonoidler” kanser başta olmak 

üzere çoğu kronik rahatsızlığın tedavisinde başarılı sonuçlar sergileyen ve bitkinin yaprak, çiçek, tohum, 

gövde vb. kısımlarında farklı düzeylerde yoğunlaşabilen fenolik bileşenlerdir (Sankaranarayanan ve 

ark., 2019).  

Çizelge 3’teki verilere göre, mine çiçeğinin en yüksek toplam fenol içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Mine çiçeğini sırasıyla armut yaprağı takip ederken, en düşük fenolik madde içeriğine sahip örneğin de 

üzerlik olduğu saptanmıştır. Mine çiçeğinin diğer 2 bitki türüne kıyasla 2-3 kat daha fazla fenolik madde 

içermesi ve bu farklılığın istatistiksel olarak da önemli olması dikkat çekicidir. 

Çizelge 3.  Bitki örneklerinin toplam fenolik madde ve pigment içerikleri 

a-b Aynı satırdaki küçük harfler analiz edilen özellikler açısından bitki türleri arasındaki farklılıkları gös-

termektedir. Ortalama ± standart hata. 

Özellik Bitki türü 

Armut yaprağı Üzerlik Mine çiçeği 

Toplam fenol içeriği  

(mg gallik asit/100 g kuru bitki) 

53,58 ± 3,01 b 47,21 ± 2,95 c 127,57 ± 4, 95 a 

Klorofil a (mg/ kg kuru bitki) 21,13 ± 2,60 a 7,53 ± 1,03 c 9,89 ± 0,02 b 

Klorofil b (mg/ kg kuru bitki) 7,86 ± 0,01 a 3,76 ± 0,03 c 4,70 ± 0,18 b 

Toplam klorofil (mg/ kg kuru bitki) 28,80 ± 3,09 a 11,51 ± 0,01 b 14,68 ± 0,06 b 

Toplam karotenoid  

(mg karoten/100 g kuru bitki) 

55,17 ± 4.17 a 21,53 ± 1,04 b 24,93 ± 1,05 b 
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Uyar ve ark. (2013) yapılan bir araştırmada, dereotu, nane, semizotu, maydanoz, roka ve radika gibi 

yaygın tüketilen yeşil yapraklı sebzelerin toplam fenol içerikleri analiz edilmiştir.  Tüm örnekler ara-

sında nanenin fenol içeriği (420 mg/100 g kuru bitki) açık ara önde bulunmuş, dereotu ve maydanozun 

fenol değerlerinin ise birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir (sırasıyla 186,58 ve 182,63 mg/100 g 

kuru bitki). Bizim çalışmamızda ölçülen en yüksek fenol değeri mine çiçeği için (127,57 mg gallik 

asit/100g kuru bitki) tespit edilmiş ve bu değerin literatürdeki tere (126 mg gallik asit/100 g kuru bitki) 

ve semizotu (131 mg gallik asit/100 g kuru bitki) ile yakın olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yeni yapılan bir çalışmada (Kartal ve ark., 2020), Van ilinde yetişen 5 farklı bitki türünde (Hatmi çiçeği, 

evelik, dağ reyhanı, şifa otu, civan perçemi) toplam fenolik ve flavonoid içerikleri incelenmiştir. Analiz 

edilen tüm bitkilerde, çiçek ve tohum kısımlarının gövde kısımlarına kıyasla çok daha yüksek toplam 

fenolik ve flavonoid içeriğine sahip olduğu bildirilmiştir. Şifa otu (E. acris) ve tüylü nane (M. Longifo-

lia) tohumları (sırasıyla 385,3 ve 350,7 µg GAE/mg) en yüksek fenolik içeriğine sahip türler olarak 

belirlenmiştir. 

Porfirin halkası ve fitol olarak iki temel kısımdan oluşan doğal bir pigment olan klorofil, çoğu bitkisel 

materyal (yeşil bitkilerin, algler, fotosentetik bakteriler) in karakteristik yeşil renginden sorumludur 

(Agostiano ve ark.1996). Klorofil a (mavi-yeşil) ve b (sarı-yeşil) en yaygın bilinen klorofil türevleri 

olup, bitki türüne ve zirai koşullara bağlı olarak doğal klorofildeki oranları 3:1 şeklindedir (Steer, 2020). 

Bitkilerin klorofil değerleri analiz edildiğinde, bitki resimleri (Resim 1a) ve a* değerleri (Çizelge 1) ile 

uyumlu olarak armut yaprağının en yüksek klorofil değerine sahip olduğu görülmektedir. Benzer şekilde 

armut yapragı karotenoid içeriği de, üzerlik ve mine çiçeğine kıyasla 2 kat daha yüksek bulunmuştur. 

Yine bu verilere bakıldığında armut yaprağını takip eden bitki türü mine çiçeği iken, en az miktarda 

karotenoid içeriğine sahip olan örneğin üzerlik olduğu görülmektedir. Her bir bitki türünün içerdiği top-

lam karetonoid miktarları karşılaştırıldığında, armut yaprağı ve diğer 2 bitki türü arasında istatistiksel 

olarak da önemli belirgin bir fark olduğu görülmektedir.  

Bisküvi formülasyonlarının hazırlanmasında tercih edilen katkılama düzeylerinin bisküvilerin fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinde farklılığa neden olabildiği gözlenmiştir (Çizelge 4). Tüm bisküvi örnekle-

rinde ölçülen L* değerleri ile bitkilerde ölçülen L* değerleri arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. 

Örneğin en yüksek L* değerine sahip üzerlik bitkisiyle katkılanan bisküvilerin, diğer bisküvi örneklerine 

kıyasla daha yüksek L* değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4. Bisküvi örnekleri analiz sonuçları 

a-d Aynı sütundaki küçük harfler analiz edilen özellikler açısından bitki türleri arasındaki farklılıkları 

göstermektedir. Ortalama ± standart hata. 

Bisküvi örneklerinin a* ve b* değerleri incelendiğinde, kırmızı ve sarılık değerlerinin baskın olduğu 

gözlenmiştir (Resim 1b). Armut yaprağı ve mine çiçeği katkılı bisküvilerin a* değerleri birbirlerine 

yakın olmakla beraber, en düşük a* değerine sahip olan bisküvi örneği %5 katkılı mine çiçeğidir. Bis-

küvilerde ölçülen sarılık değerleri de yine bitkilerde ölçülen b* değerlerine benzerlik sergilemiş, üzer-

likle katkılanan tüm bisküvi örneklerinin b* değerleri en yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, mine 

çiçeği ve armut yaprağı katkılı bisküvilerin sarılık dereceleri birbirine yakın olup, en düşük sarılık de-

recesine sahip olan bisküvinin %5 katkılı mine çiçeği olduğu şekilde yorum yapılabilir. 

Bisküvilerde analiz edilen kül verileri incelendiğinde, en fazla kül içeriğine sahip olan bisküvinin %5 

armut yaprağı katkılı bisküvi olduğu görülmektedir.  Bitkilerin sahip olduğu kül değerleri ile uyumlu 

olarak (Çizelge 1), bitkilerle katkılanan bisküvilerin de benzer kül içeriği sıralamasına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Katkılama düzeyinin % 3’ten %’5e çıkarılması da beklendiği şekilde kül değerlerinde 

artışa neden olmuştur.  

Protein içeriği bakımından karşılaştırıldığında ise, en yüksek protein içeriğine mine çiçeği katkılı bis-

küvi örneğinde ulaşıldığı görülmektedir. Bu sonuçları sırasıyla üzerlik ve armut yaprağı katkılı bisküvi-

ler takip etmektedir.  %3 armut yaprağı katkılı bisküvinin dışında diğer örneklerin protein içeriklerinin 

birbirlerine yakın olduğu yorumu yapılabilir.  

SONUÇ 

Uşak ve Ankara çevresinden toplanan üç farklı bitki türünün bisküvi formülasyonlarında kullanılabilir-

liğinin test edildiği bu çalışmada, bitkilerin dikkat çeken toplam fenolik madde içeriğine ve doğal pig-

mentlere sahip olduğu belirlenmiştir. Bitkilerin kül ve aletsel renk değerlerine ait sonuçların, katkılan-

dıkları bisküvilerdeki kül ve aletsel renk sonuçları ile uyum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Yapılan ön 

değerlendirmelerle belirlenen katkılama düzeylerinin değişmesi bisküvilerin kül ve protein değerlerinde 

farklı sonuçların alınmasına yol açmış ve katkılama düzeyi arttıkça ölçülen kül ve protein değerlerinde 

de artışlar gözlenmiştir. Çalışmanın devamı niteliğinde bisküvi örneklerinde duyusal ve tekstürel ana-

lizlerin gerçekleştirilmesinin değerli bilimsel katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bisküvi türü (% katkı-

lama düzeyi) 

L* a* b* Kül (%) Protein (%) 

Armut yaprağı (%3)  57,17 ±2,91 b 27,74  ±2,75 c 24,62 ±0,33 b 2,59  ±1,29 d 0,25±    0,04 c 

Armut yaprağı (%5) 54,62 ±0,16 c 28,46±0,76 bc 25,34 ±0,68 b 4,06 ±0,29 c 1,50±   0,04 b 

Üzerlik (%3)  65,51 ±1,18 a 31,98  ±1,68 a 28,26  ±1,88 a 2,64 ± 1,50 d 1,69±   0,02 b 

Üzerlik (%5)  64,74 ±1,11 a 33,30  ±2,28 a 28,87 ±0,73 a 7,98 ±0,49 b 1,78 ±  0,05 a 

Mine çiçeği (%3)  57,93 ±1,14 b 29,50 ±1,30 b 22,67 ±0,56 c 13,45±0,18 a 1,89±    0,19 a 

Mine çiçeği (%5)  50,68 ±0,10 d 26,12 ±0,71 c 20,89 ±0,91 c 14,98 ±1,67 a 1,81 ±  0,14 a 
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AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY 

PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şakir ALTINSOY 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: AISI 4140 çeliği ototmobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve benzeri 

sünekliliği yüksek parçalar, ayrıca dişli ve çark yapımında kullanılır. İşleme maliyetlerini azaltmak, ta-

kım ömrünü uzatmak ve talaş kaldırma konusunda daha iyi yüzey kalitesi elde etmek için bu alanda 

daha fazla araştırma yapılmalıdır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu literatür eksikliğine ışık tut-

maktır. Bu çalışmada, değişen kesme parametrelerinin; takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuv-

vetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için AISI 4140 çelik malzeme torna ile ortoganal kesme kul-

lanılarak işlenmiştir. Deneylerde kesme parametreleri olarak; 150, 200 ve 250 m/dak kesme hızları; 

0,10, 0,15 ve 0,20 mm/dev ilerleme hızları ve 0,25, 0,5 ve 1 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada kesici takım olarak CVD kaplamalı karbür (TiC + Al2O3 + TiN), (ISO P25) ve DNMG 150608 

tipi kullanılmıştır. Buna ilave olarak, takım ömrü deneylerinde 100, 150, 200, 225 ve 250 m/dak kesme 

hızları; 0,20 mm/devir ilerleme hızı ve 1 mm kesme derinliği kullanılmıştır. Takım ömrü deneyi, kuru 

ve ECOCOOL AFC-IDM sıvısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kesme hı-

zının artmasıyla takım ömrünün azaldığı tespit edilmiştir. Diğer sonuçlar, yüzey pürüzlülüğünün iler-

leme hızı ve kesme derinliğindeki artış ile arttığını, ancak kesme hızındaki artış ile azaldığını göstermiş-

tir. Elde edilen sonuçlar ayrıca kesme kuvvetlerinin kesme hızındaki artışla azaldığını, ancak ilerleme 

hızındaki ve kesme derinliğindeki artışla arttığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Kesme Kuvvetleri, Yüzey Pürüzlülüğü, İşlenebilirlik, Takım Ömrü 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dövme, dökme, haddeleme vb. yöntemlerle üretilen metal parçaların % 80’ninden fazlası son biçim ve 

boyutlarına talaşlı üretim yöntemleriyle getirilirler. Metalürjik, kimyasal, mekanik, ısıl işlem, iş parçası 

malzemelerindeki katkı maddeleri ve kalıntılar gibi özellikler işlenebilirliği etkilemektedir. Bu etkilere 

ilave olarak, kesme kenarı, takım tutucu, tezgâh takımı, işleme ve işleme koşulları da işlenebilirlik üze-

rinde büyük bir etkiye sahiptir. Bir malzemenin işlenebilirliği takım ömrü, kesme hızı, talaş kaldırma 

miktarı, kesme kuvveti ve mukavemeti, yüzey kalitesi ve talaş şekli gibi bir veya daha fazla kritere göre 

değerlendirilmektedir (Shaw, 2005). İşlenebilirliği anlamak için takım ömrünü etkileyen faktörler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Takım ömrü, pratik çalışmalarda istenen boyut ve yüzey kalitesinde iş par-

çaları üretmek için aletin kullanılabilirlik süresidir. Takım aşınması, takımın ömrü boyunca sabit değil-

dir. Aşınma önce hızlı bir şekilde başlar, daha sonra sabit bir oran ile devam eder ve sonunda bir kırılma 

ile sonuçlanana kadar çok yüksek bir hızda artar. İyi bir kesme takımı, kaliteli üretim, hassas yüzey 

kalitesi, düşük güç tüketimi ve maliyet verimliliği kriterlerini karşılamalıdır (Smith, 1989). Talaş kal-

dırma işlemleri sırasında, kesici takımların kesme kabiliyeti, belirli bir süre çalıştıktan sonra kesme iş-

lemi yüzeyinde veya kenarlarında meydana gelen malzeme kaybı nedeniyle azalır veya ortadan kalkar. 

Büyük kuvvetler, titreşimler ve darbeler, yüksek ısı, sürtünme, kesme sırasındaki gerilmeler, takım 

ucunda meydana gelen geometrik değişikliklerin hepsi (aşınma veya kırılma gibi) kesici takımı plastik 

deformasyona maruz bırakmaktadır (Sandvik, 1994). Malzemelerin işlenmesi sırasında kullanılan 

kesme parametreleri yüzey hassasiyetini etkilemektedir. İş parçası üzerinde oluşturulan yüzey yapısı üç 
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temel parametre ile açıklanabilir: pürüzlülük profili (R), dalgalılık profili (W) ve form profili (P) 

(Hashmi, 2017). Yüzey pürüzlülüğü; kesme derinliği, kesme hızı ve ilerleme hızı da dahil, farklı para-

metrelere bağlıdır. Ayrıca, soğutma sıvısına, iş parçası sertliğine, takım aşınmasının etkilerine, takım 

geometrisine ve malzemenin mekanik özelliklerine de bağlıdır (Asiltürk ve Çunkaş, 2011). Yüzey pü-

rüzlülüğü ayrıca, yüzey sürtünmesine neden olan temas, aşınma, ısı iletimi, yağlama filminin tutulma 

ve dağıtılma kabiliyeti ve kaplama veya mukavemet ömrü gibi parçaların çeşitli fonksiyonel özellikle-

rini de etkilemektedir. Yüzey pürüzlülüğünün ve ilerleme veya kesme hızının değerlendirilmesi gibi 

işleme parametrelerinin uyumluluğunu belirlemek, ürün kalitesini artırmakta ve istenen yüzey pürüzlü-

lüğünü sağlamaktadır (Asiltürk ve Çunkaş, 2011). 

Teknolojiye bağlı olarak, imalat sanayinde hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Sonuç olarak, üretim maliyet-

leri ve kaliteli üretim önemli hale gelmiştir. Kesme kuvvetleri, talaş kaldırma işlemi sırasında kesme 

performansı, ısı üretimi, takım ömrü, kaliteli işleme yüzeyi, üretim maliyetleri, iş parçası boyutları ve 

genel kalite üzerinde dikkate değer bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, ilerleme hızı, takım geometrisi, 

kesme hızı ve kesme derinliği gibi işleme koşulları, torna tezgâhı, kesici takımlar ve bağlama plakaları-

nın tasarımında da kullanılan kesme kuvvetlerini doğrudan etkilemektedirler (Degarmo ve ark., 2003). 

Torna tezgâhı çalışırken tezgâhın parçaları, kesme kuvvetlerinin kesme aleti üzerindeki etkisine karşı 

sertliklerini koruyabilmeli ve deforme olmamalıdır (Zhang ve ark., 2012). Üretilen makine parçalarının 

uzun ömürlü, güvenli, uygulanabilir ve yüksek kalitede olmasını sağlamak için üretim sürecini etkileyen 

tüm kuvvetlerin kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kesme kuvvetleri ile takım aşınması arasında 

bir ilişki kurmak için kesme kuvvetleri ölçülmelidir (Altintas, 2012). 

Literatürde, kesme parametrelerinin AISI 4140 çeliğinin işlenebilirliği üzerindeki etkilerini ayrıntılı ola-

rak araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada AISI 4140 çelik parçalar kullanılmıştır. Bu 

çeliğin işlenmesi sırasında ilerleme hızı, kesme hızı ve kesme derinliği gibi kesme parametrelerinin ta-

kım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkisi araştırılmış ve böylece literatürdeki 

boşluk giderilmeye çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, kum kalıbında döküm yoluyla elde edilen AISI 4140 çeliği kullanılmıştır. AISI 4140 

alaşımının kimyasal bileşimleri Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Kullanılan AISI 4140 çeliğinin kimyasal bileşimi (ağırlıkça%) 

Alaşım C Si Mn Cr S P Mo Fe 

AISI4140 0.45 0.40 0.80 1.2 0.035 0.035 0.3 Kalan 

Silindirik iş parçası üzerinde işlenebilirlik testleri TC 35 CNC torna tezgâhı kullanılarak gerçekleştiril-

miştir. Kullanılan torna tezgâhının iş mili, değişken kademesiz hıza sahip olup 10 kW'lık bir güçte 4000 

rpm'ye kadar çıkabilmektedir. (Ø50 × 200 mm) ebatlı iş parçası malzemeleri kullanılmıştır. Bu çalış-

mada, numuneler 45 HRC sertlik değerine ulaşmak 860° C’ye kadar ısıtılıp ve 1 saat beklettikten sonra 

bir yağ-ortamında soğutulma işlemi yapılmıştır. Daha sonra numunelere 40 dakika 560 °C'de temper-

leme işlemi uygulanmıştır. Numuneler, %2 nital çözelti içinde dağlanmışlardır. Numunelerin mikro ya-

pıları, bir optik mikroskop (OM) kullanılarak analiz edilmiştir. İşlenmemiş AISI 4140 numunelerinin 

mikro yapısı beynittir (bainite).  
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Bu çalışmada kesici takım olarak CVD kaplamalı karbür (TiC + Al2O3 + TiN), (ISO P25) ve DNMG 

150608 tipi kullanılmıştır. Deneyler sırasında soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Kesme hızları (V), 150, 

200 ve 250 m/dak, ilerleme hızı (f), 0,10 , 0,15 ve 0,20 mm/dev ve kesme derinliği (a), 0,25 , 0,5 ve 1 

mm olarak ayarlanmıştır. Parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi, test numunelerinin her 

birinde farklı kesme parametreleri uygulanarak belirlenmiştir. Üç farklı alanda toplam 27 numunenin 

işlenmiş yüzeylerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri Mitutoyo Surftest 211 model yüzey pürüzlülüğü test 

cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Kesme kuvvetlerinin ölçümünde, üç kuvvet bileşenini de ölçebilen Kistler 

9257A dinamometre kullanılmıştır. Verilerin aktarılması ve kaydedilmesi için gerekli olan ekipman ile 

Kistler Dynoware kuvvet ölçüm programı kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü testlerine benzer şekilde 

toplam 27 kesme kuvveti testi yapılmıştır. İşlenebilirlik testleri ile birlikte kesme hızı (V) ve takım ömrü 

(zaman, T) arasındaki ilişki ana hatlarıyla belirtilmiştir. Literatürde bu ilişki "Taylor takım ömrü testi" 

olarak bilinmektedir. Takım ömrünü belirlemek için yapılan testlerde, kesme hızları 100, 150, 200, 225 

ve 250 m/dak olarak değiştirilirken, kesme derinliği 1 mm'ye ve ilerleme hızı 0,20 mm/devir olarak 

ayarlanmıştır. Takım ömrü deneyleri, kuru ve ECOCOOL AFC-IDM sıvısı kullanılarak gerçekleştiril-

miştir.  

BULGULAR 

Takım Ömrü 

Aşınma belirli bir değere ulaştığında, işlenmekte olan takımın yüzeyi bozulmaya başlamakta, enerji tü-

ketimi artmakta ve sistemde titreşimler oluşabilmektedir. Takım yüzeyini bozan aşınma değeri, takımın 

köreldiğini göstermekte ve körleşmeye kadar olan toplam işlem süresine takım ömrü denmektedir. 

Kesme hızı, aşınmanın gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu açıdan, kesme hızının takım öm-

rünü etkileyen en önemli faktör olduğu söylenebilir (Özçatalbaş ve Baş, 2006; Çakır, 2004; Ferreira ve 

ark., 2016).  

Takım ömrü sonuçları, kesici ucun aşınma süresi ve kesme hızına bağlı olarak kuru ve kesme sıvısı 

kullanılan ortamlara göre elde edilen değerleri daha iyi anlamak için, sonuçlar Şekil 1'de gösterilmiştir. 

Kesici ucun aşınma süresi, takım ömrünün belirlenmesine dayanmaktadır. Kesici ucun aşınması, iş par-

çasının yüzey kalitesinin bozulması ile karakterize edilmektedir. İşleme sırasında parça yüzeyinde doğ-

rusal bir görüntü oluşumu, kesici ucun ömrünün dolduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 1. Kuru ve kesme sıvısı ortamında kesici ucun aşınma süresi 
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Takım ömrü testlerinin sonuçlarına göre, kuru ortamda en uzun takım ömrü 100 m/dak kesme hızında 

47 dakika ile ölçülmüştür. Kesme sıvısı kullanılan ortamda en uzun takım ömrü, 100 m/dak kesme hı-

zında 66 dakika ile ölçülmüştür. 225 m/dak ve 250 m/dak kesme hızları göz önüne alındığında, hem 

kuru hem de kesme sıvısı ortamlarında kesici ucun aşınma süresinin azaldığı gözlenmiştir. Grafik ince-

lendiğinde, artan kesme hızının hem soğutmalı hem de kuru işlemede takım ömründe önemli ölçüde 

düşüşlere neden olduğu açıkça görülmektedir. Bu çalışma, bu deneyi Şekil 2 'de gösterildiği gibi 

0,20mm/rev'lik sabit ilerleme ve 1mm'lik bir kesme derinliği altında doğrulamıştır. Şekil 2'de verilen 

grafiklerdeki eğimler kullanılarak matematiksel bir model (Denklemler 1 ve 2) oluşturulmuştur. 

𝑉 + 4,471𝑇 = 328,97                      R2=0,9359 , (Kuru ortam).                 

 [1] 

𝑉 + 4,046𝑇 = 378,34                    R2=0,9419 , (Soğutuculu ortam).                 [2] 

 

Şekil 2. Kuru ve soğtuculu ortamda kesme hızlarının (V) kesici takım ömrü (T) üzerindeki etkisi 

Yüzey Pürüzlülüğü 

CNC ile işlenmiş test numunelerinin (Ra) değerleri, Box-Behnken istatistiksel deney tasarım yöntemi 

ve Minitab yazılımı kullanılarak bir grafik şeklinde sunulmuştur. Şekil 2, AISI 4140 çeliğinin farklı 

parametreler kullanılarak elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerini göstermektedir.        

 

Şekil 3. (Ra) yüzey pürüzlülüğü değerleri ile farklı kesme parametreleri arasındaki ilişki 

Şekil 3'te görüldüğü gibi Ra değerleri, kesme hızı arttıkça azalmıştır. Kesme hızı 150 m/dak'dan 250 

m/dak'ya yükseltildiğinde, Ra değerlerinin ortalama 1,592 µm'den 1,078 µm'ye düştüğü gözlenmiştir. 

Literatürde, artan kesme hızına paralel olarak yüzey pürüzlülüğünün iyileştirilmesinin sebebi, hızla artan 

Kesme hızı ve ilerleme hızı Kese hızı ve kese derinliği 
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sıcaklık nedeniyle kesme bölgesindeki deformasyon sürecinin kolaylaşması, kesici kenar ve burun ya-

rıçapı etrafındaki iş parçası malzemesinin rahat deformasyonu ve bu nedenle herhangi bir yırtılma ol-

madan şekillendirilme yeteneği olarak açıklanmaktadır (Karayel ve Nalbant, 2014).  

Şekil 3'teki grafikler incelendiğinde, literatürdeki benzer çalışmalara paralel olarak, ilerleme hızındaki 

artışla birlikte ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinde bir artış olduğu gözlenmiştir. Deneylerde kulla-

nılan üç farklı kesme hızı ve 0,10 mm/dev ilerleme hızı değerindeki yüzey pürüzlülük değerlerinin or-

talaması 1,150 µm iken, 0,15 mm/dev ilerleme hızı değerindeki ortalama yüzey pürüzlülük değeri 1,4 

µm olarak hesaplanmıştır. Ortalama pürüzlülük değerinin 0,20 mm/dev ilerleme hızı değerinde 1,3 

µm'ye düştüğü tespit edilmiştir. İlerleme hızındaki artışla birlikte, itme kuvveti de artmıştır. Sonuç ola-

rak, titreşim ve sıcaklık da yükselmekte ve yüzey pürüzlülüğü artmaktadır (Suresh ve ark., 2012). Bu 

çalışmada, kesme derinliği 0,25 mm'den 1 mm'ye çıkarıldığında yüzey pürüzlülük değerlerinin 1,092 

µm'den 1,485 µm'ye yükseldiği belirlenmiştir. Bu artış, literatürde kesici takım üzerine talaş sıvama, 

yan kenar aşınması ve çentik oluşumu ile açıklanmaktadır.  Bu sonuçlara göre, işlenmiş yüzeyler artan 

kesme hızı ve daha düşük ilerleme hızı ve kesme derinliği ile daha pürüzsüz olmuştur. Bunun, işleme 

sırasında daha az sıvanmanın bir sonucu olduğu düşünülmektedir (Degarmo ve ark., 2003). 

Kesme Kuvvetleri 

Kesme kuvvetleri, işleme sürecinde hem kesici takımda hem de iş parçasında deformasyona neden ol-

makta, takım-iş parçası yerleşimini değiştirmekte ve işleme kalitesini etkilemektedir. İşlenebilirlik için 

kesme koşullarında en ideal durum, kesme kuvvetinin çalışma alanı üzerinde en az etkiye sahip olduğu 

durum olarak kabul edilmektedir (Dias ve ark., 2013). Kesme kuvvetinin ilerleme hızı, kesme hızı ve 

kesme derinliği olmak üzere üç değişken parametresi bulunmaktadır. Kesme parametrelerinin etkilerinin 

daha hassas bir şekilde değerlendirilmesi için elde edilen değerler kullanılarak grafikler çizilmiştir. Tor-

nalanmış iş parçasının radyal kuvvet (Fx), kesme kuvveti (Fy) ve ilerleme kuvveti (Fz)’nin çeşitli kesme 

parametrelerinde varyasyonları Şekil 4-6'da sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Radyal kuvvetin farklı kesme parametreleri üzerindeki etkisi 

Kesme hızı ve ilerleme hızı Kesme hızı ve kesme derinliği 
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Şekil 5. Kesme kuvvetinin farklı kesme parametreleri üzerindeki etkisi  

  

Şekil 6. İlerleme kuvvetinin farklı kesme parametreleri üzerindeki etkisi 

Şekil 4'te verilen Fx grafikleri incelendiğinde, kesme hızı arttıkça ortalama Fx değerinin 432 N'den 353 

N'ye düştüğü gözlenmiştir. İlerleme hızı 0,1 mm/dev'den 0,2 mm/dev'e çıktığında, Fx değerinin ortalama 

322 N'den 528 N'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Kesme derinliğinin 0,25 mm'den 1 mm'ye çıkarılması, 

Fx değerini 343 N'den 481 N'ye yükseltmiştir.  

Şekil 5'teki Fy grafikleri incelendiğinde, kesme hızı 150 m/dak'dan 250 m/dak'ya yükseldiğinde, kuv-

vetin 379 N'den 303 N'ye düştüğü tespit edilmiştir. Fy değeri ilerleme hızına göre değerlendirildiğinde, 

ilerleme hızı 0,1 mm/dev'den 0,2 mm/dev'ye yükseldiğinde kuvvetin ortalama 276 N'den 418 N'ye çık-

tığı tespit edilmiştir. Kesme derinliğinin 0,25 mm'den 1 mm'ye yükseltilmesi, Fy değerini 282 N'den 

392 N'ye yükseltmiştir.  

Fz grafikleri Şekil 6'da verilmiştir. Kesme hızı 150 m/dak'dan 250 m/dak'ya yükseltildiğinde, Fz değeri 

308 N'den 259 N'ye düşmüştür. İlerleme hızı 0,1 mm/dev'den 0,2 mm/dev'e yükseltildiğinde, Fz değeri 

235 N'den 349 N'ye çıkmıştır. Kesme derinliği 0,25 mm'den 1 mm'ye çıkarıldığında Fz değerinin 244 

N'den 342 N'ye yükseldiği görülmüştür.  

SONUÇ 

Deneysel sonuçlara ve çalışmanın sonrasında yapılan analizlere dayanarak, aşağıdaki sonuçlara varıl-

mıştır: 

 İşlenebilirlik testlerinde, takım ömrü (zaman) ile kesme hızı arasındaki ilişki incelenmiş ve kesme 

hızının kesici uç aşınması üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulunmuştur. Kesme hızının artmasıyla 

Kesme hızı ve ilerleme hızı 

Kesme hızı ve ilerleme hızı 

Kesme hızı ve kesme derinliği 

Kesme hızı ve kesme derinliği 
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takım ömrünün, beklendiği gibi, azaldığı tespit edilmiştir. Kesme hızının artmasıyla birlikte ısı ve ba-

sıncın artması böyle bir duruma neden olmaktadır.  

 Kuru kesme ortamında, en uzun takım ömrü 100 m/dak kesme hızında 47 dakika ile elde edilmiştir. 

Kuru ortamda kesici kenarda aşınmalar oluşmuş, ancak herhangi bir kırılma gözlenmemiştir. Sıvı so-

ğutma ortamında en uzun takım ömrü, 100 m / dak kesme hızında 66 dakika ile elde edilmiştir. Soğutucu 

sıvı kullanılan ortamda kesme kenarında aşınmalar oluşmuş ancak kırılma gözlenmemiştir. Bu bağ-

lamda, bu ortamın uç üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

 Tüm parametreler Ra yüzey pürüzlülüğünden etkilenmiştir. Ra değerleri, kesme hızındaki artış ile 

azalırken, ilerleme hızı ve kesme derinliğindeki artış ile artmıştır. Diğer sonuçlar, yüzey pürüzlülüğünün 

ilerleme hızı ve kesme derinliğindeki artış ile arttığını, ancak kesme hızındaki artış ile azaldığını göster-

miştir. Ra değeri için en kötü yüzey kalitesi; 150 m/dak kesme hızında 0,15 mm/devir ilerleme hızı ve 

0,5 mm kesme derinliğinde gözlenmiştir. 

 Fx, Fy ve Fz tüm parametrelerden etkilenmiştir. Ancak, kesme kuvvetleri üzerindeki en etkili para-

metreler kesme derinliği ve ilerleme hızıdır. Fx, Fy ve Fz'nin en düşük değerleri (V=250 m/dak, f=0,1 

mm/dev ve a=0,25 mm)’de elde edilmiştir. En yüksek Fy değeri (v=200 m/dak, f=0,1 mm/dev ve a=1 

mm) ve en yüksek Fz değeri (v=250 m/dak, f=0,2 mm/dev ve a=1 mm) elde edilirken, en yüksek Fx 

değeri (v=150 m/dak, f=0,2 mm/dev ve a=0,5 mm)’de elde edilmiştir.  
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KELKİT VADİSİ KURU FASULYE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ  

Ömer SÖZEN 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir / Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı Kelkit Vadisi yerel kuru fasulye popülasyonlarının morfolojik değişkenlikle-

rin belirlenmesi ve biyoçeşitliliğinin ortaya konulmasını kapsamaktadır. Bilinen 6000 yıllık tarihi geli-

şim süreci içinde üstünde yaşayanlara ait tarihi mekânları, yaşayanların kültür varlıklarını ve doğanın 

kendine sunduğu eşsiz zenginlikleriyle Kelkit Çayının oluşturduğu Kelkit Vadisi, ülkemizin kirlenme-

miş ve doğal yapısı ciddi tahribatlar yaşamamış nadir bölgelerinin başında gelmektedir. Özellikle Kelkit 

Vadisi’nde yetiştirilen yerel kuru fasulye popülasyonları yurdumuzun her köşesinde ilgi görmüş ve lez-

zetliliği ile Türk mutfaklarında yerini almıştır.  Kelkit Vadisi sınırları içinde 5 il, 15 ilçe ile bu ilçelere 

bağlı 122 köy/belde gezilerek 225 adet yerel kuru fasulye popülasyonu toplanmış olup toplanan yerel 

kuru fasulye popülasyonlarının tohum şekil ve renkleri dikkate alınarak gruplandırılmaları sonucunda 

367 adet yerel kuru fasulye materyali oluşturulmuştur. Yerel kuru fasulye materyallerinin tohum rengi 

ile tohum şekilleri bile Kelkit Vadisi’nin çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu ortaya koymuş-

tur. Kelkit Vadisi kapsamında toplanan bilgilerden kuru fasulyenin hemen her işletmede yetiştiriciliği-

nin yapıldığı ticari standart çeşit girişinin olmadığı ve yetiştiriciliği yapılan yerel kuru fasulye materyal-

lerinin büyük kısmının yerel olduğu belirlenmiştir. Özellikle Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesi ile Sivas 

ilinin Suşehri ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan yerel kuru fasulye materyallerinin kendi iç pazarları ya-

nında dış pazarlarda da satışının yapıldığı ve ülkemizin büyük şehirlerinde yer alan lokantalara gönde-

rilerek değerlendirildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kelkit Vadisi, Kuru Fasulye, Popülasyon, Biyoçeşitlilik, Verim 

GİRİŞ   

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ülkemize 1750’li yıllarda gelmiş Amerika orijinli bir tür olmasına rağ-

men, adaptasyon kabiliyeti yüksek geniş alanlarda yayılış göstermiş bir baklagil bitkisidir. Kuru fasulye 

ülkemizin hemen her tarafında taze ya da kuru tane amaçlı yetiştirilen ve milli yemeğimiz olacak kadar 

halkımız tarafından benimsenen önemli bir tarımsal üründür. Tanelerinde bulunan yüksek protein (% 

14.6-35.1) ve karbonhidrat oranı (% 56), mineral madde ve vitaminlerce zenginliği (Şehirali, 1988) kuru 

fasulyeyi önemli bir tarım ürünü haline getirmektedir.  

TUİK 2020 yılı verilerine göre ülkemizde kuru fasulyenin 85.000 ha ekim alanı bulunmaktadır. Yemek-

lik Tane Baklagiller içerisinde kuru fasulye, ekim alanı bakımından nohut ve mercimekten sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır. Kelkit Vadisi, 18.400 ha alandan elde edilen 3208 ton üretim ile kuru fasulye 

üretiminin % 1.5’lik payını karşılamaktadır. (TUİK, 2020). Kuru fasulye sadece ülkemiz için değil 

dünya için de önemli bir tarım ürünüdür. Nitekim 2019 yılı FAO verilerine göre dünyada 33.006.192 ha 

ekim alanı ile en çok ekilen yemeklik tane baklagil bitkisi olduğu görülmektedir (FAO, 2019).   

Son yıllarda birçok üründe olduğu gibi kuru fasulyede de ıslah çalışmaları ve yeni geliştirilen çeşit sa-

yıları artmaya başlamıştır. 2020 yılı itibariyle 44 adet çeşit tescil edilmiş olmasına rağmen tarla bitkileri 

içinde çeşit sayısı az olan sınıfta yer almaktadır. Ancak tüketici çeşitliliğine bağlı olarak artan farklı 

talepler, daha dengeli ve sağlıklı beslenme istekleri, ülkenin ekolojik farklılıklarının bolluğu gibi neden-
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ler mevcutlarla yetinmeyip sürekli yeni çeşitlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Kuru fasulye ısla-

hında temel amaçlar, tüketici istekleri başta olmak üzere, yüksek verimlik, hastalıklara-zararlılara daya-

nıklılık ve özellikle de zengin besin içerikleridir.   

Bilinen 6000 yıllık tarihi gelişim içinde üstünde yaşayanlara ait tarihi mekânları ve yaşayanların kültür 

varlıklarını ve doğanın kendine sunduğu eşsiz zenginlikleriyle Kelkit Çayının oluşturduğu Kelkit Vadi-

sinde nüfus nehir kıyısında ve yakın çevresinde yoğunlaşmıştır. Kelkit Vadisi, ülkemizin kirlenmemiş 

ve doğal yapısı ciddi tahribatlar yaşamamış nadir bölgelerin başında yer almaktadır. Vadinin yükselti ve 

iklimsel yapısındaki çeşitliliğine ilave olarak, coğrafi geçiş bölgesinde yer alması; bölgenin doğal kay-

naklarının ve biyolojik çeşitliliğinin çok yüksek olmasını beraberinde getirmiştir. Bu bölge toprakla-

rında yetiştirilen tarla bitkileri ürünleri arasında yer alan kuru fasulye bölge çiftçisi için vazgeçilmez bir 

ürün olmuştur. Bölgenin farklı iklim yapısındaki çeşitliliği ve bereketli toprakları yerel kuru fasulye 

populasyonlarında çeşitliliği artırmış ve iç piyasada özellikle şeker tane tipindeki formlar lezzetliliği ile 

öne çıkmıştır. Kelkit vadisine adını veren Kelkit çayı Yeşilırmağın kollarından biri olup uzunluğu 320 

km.dir. Kaynaklarını Kelkit ilçesindeki Çimen dağlarından aldığından baştan sona kadar bu adı taşır.  

Kelkit Vadisi; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas ve Tokat illeri ve bu illere bağlı olan Köse, Kelkit, 

Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, 

Almus, Niksar, Erbaa ilçelerini kapsamaktadır. Bu ilçelerde kuru fasulye yetiştiriciliği oldukça yaygın-

dır. Çiftçilerin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan kuru fasulye bölge çiftçileri için önemli gelir du-

rumundadır.  Bölgede kuru fasulye yetiştiriciliği alanı 18.400 ha olup en fazla ekim alanına sahip il 

olarak 9.250 ha ile Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerini içine alan Gümüşhane gelmektedir. Kelkit Vadisi’nde 

kuru fasulye yetiştiriciliği yapan çiftçiler dışarıdan çeşit girişinin tersine kendi yerel popülasyonlarını 

ekmek suretiyle tarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yukarıda bahsedildiği gibi değişik çevre ekotip-

lerinden dolayı yerel kuru fasulye popülasyon çeşitliliği bölgede oldukça yaygındır. Bu yüzden bu böl-

gedeki yerel kuru fasulye popülasyonlarının toplanması, tanımlanması ve ileride yapılacak ıslah çalış-

malarına kaynak teşkil edecek olması projemizin çıkış kaynağı olacaktır.  

Bölgede tarım geleneksel anlamda yapılmaktadır. İşletmelerin büyük kısmı hayvansal ve bitkisel üretimi 

bir arada yapmakta olup küçük aile işletmeleri şeklindedir. Üretim ticari amaçla beraber aile ihtiyacını 

da karşılamaya dönüktür. Halk ürettiği ürünlerin büyük kısmını ticaret ve Sanayi Odalarının desteği ile 

büyük şehirlerdeki pazarlara göndermekte geriye kalanını da mahalli pazarlarda satarak bütçelerine 

katkı sağlamaktadırlar.   

Bu çalışma ile biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu Kelkit Vadisi biyoçeşitliliğinin ortaya konulması ve 

kuru fasulye ıslahında çalışan araştırıcılar için temel verileri belli genetik materyal teminine katkı sağ-

lanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Kuru fasulyeyi toplamak için hedef bölgenin tespit edilmesi amacıyla Kelkit Vadisi sınırları içinde yer 

alan il müdürlüklerinin kayıtları ile Master Planı ve Teknik Elemanlarının bilgilerinden faydalanılarak 

kuru fasulye materyalinin toplanacağı alanlar tespit edilmiştir. Kuru fasulye tohumu toplanacak duraklar 

önce kuru fasulye yetiştiriciliği yapılan ilçeler, sonra bunların sahip olduğu köy sayıları dikkate alınarak 

kademeli örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Materyallerin toplanıldığı il ve ilçe adları, toplanan 

materyal sayıları ile birlikte Çizelge 1’de verilmiştir. Kelkit Vadisi sınırları içinde yer alan il, ilçe ve bu 
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ilçelere bağlı köyler 13-18 Mayıs 2008, 21-30 Mayıs 2008 ve 05-09 Haziran 2008 tarihleri arasında 

ziyaret edilerek 225 adet popülasyon toplanmıştır. 

Çizelge 1. Kuru fasulye materyallerinin toplanıldığı il, ilçe adları ile popülasyon sayıları 

İL İLÇE MATERYAL SAYISI 

 

 

GİRESUN 

ŞEBİNKARAHİSAR 9 

ALUCRA 6 

ÇAMOLUK 12 

 

GÜMÜŞHANE 

KELKİT 26 

ŞİRAN 35 

 KÖSE  6 

 

 

TOKAT 

ERBAA 15 

NİKSAR 29 

REŞADİYE 26 

ALMUS 6 

 

 

SİVAS 

KOYULHİSAR 14 

SUŞEHRİ 20 

AKINCILAR 9 

GÖLOVA 4 

ERZİNCAN REFAHİYE 8 

                                                                                

TOPLAM 

225 

 

Toplanan 225 adet popülasyon içerisinde tohumların karışık olması nedeniyle tane renkleri ve şekilleri 

dikkate alınarak 367 alt örneğe ayrılmıştır. Yerel kuru fasulye popülasyonlarının toplanılması esnasında 

GPS aleti ile her bir toplama noktasının rakımları ve koordinatları belirlenerek formlar doldurulmuş ve 

bu formlar her bir toplama noktasına ait kuru fasulye setleri ile birlikte ulusal gen bankasına teslim 

edilmiştir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Kelkit Vadisinden toplanan materyalin pasaport bilgilerini içeren toplama formu                   

    TOPLAMA FORMU 

TOPLAMAYI YAPAN EKİP:                                 İLİ : 

TARİH :                                                                YÖRESİ : 

ÜLKE :                                                                  YÜKSEKLİK :                   ENLEM:                                                                       

BÖLGE KODU :                                                   YÖN :                             BOYLAM: 
 

No Kayıt 

No 

Botanik 

No 

Yöresel 

İsim 

Örnek Sıklık Kültür 

Durumu 

Habitat 

        

 

ELDE EDİLEN BULGULAR  

Kelkit Vadisi sınırları kapsamında toplanan 367 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin tohum şekli ve 

rengine göre ayrılan alt örneklerin sayıları ile toplanıldıkları bölgelere ait sınıflandırılmış rakımlar tablo 

halinde Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3 incelendiğinde toplam 367 adet alt örnekten 162 tanesinin 

(%44.1) 1001-1500 m arasındaki rakımlardan toplandığı görülürken 501-1000 m arasında rakıma sahip 

olan köylerden toplanan alt örnek sayısının ise 123 (%33.5) adet olduğu belirlenmiştir. Yürütülen bir 

çalışmada Artvin ilinden toplanan 400 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin 72 tanesinin (%18) 0-500 

m, 189 tanesinin (%47) 501-1000 m, 93 tanesinin (%23)  1001-1500 m, 43 tanesinin (%11) 1501-2000 

m ve 3 tanesinin ise 2001 m üzerinde rakımlardan toplanıldığı belirlenmiştir (Sözen ve Bozoğlu, 2013). 

Çizelge 3. Alt örneklerin toplanıldığı yerlere ait sınıflandırılmış rakımlar ve alt örnek sayıları 

Rakım (m) Alt Örnek Sayısı % 

0-500 4 1.1 

501-1000 123 33.5 

1001-1500 162 44.1 

1501-2000 78 21.3 

Toplam 367 100 

 

367 yerel kuru fasulye alt örneği morfolojik karakterizasyonunun belirlenmesi amacıyla Samsun şartla-

rında denemeye alınmış ve bu alt örneklerden 46 tanesinden bakla alınamadığı için geriye kalan 321 

adet alt örnek üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 321 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin tohum 

rengi bakımından beyaz, tek renkli ve çok renkli taneliler olmak üzere toplanıldıkları il ve ilçeler bazında 

3 sınıfa ayrılarak dağılımını gösteren tablo Çizelge 4’te verilmiştir.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

741 

Çizelge 4. Kelkit Vadisinden toplanan alt örneklerin il, ilçe ve tohum ana rengine göre dağılımı 

 

Çizelge 4 incelendiğinde 321 adet alt örneğin 254 tanesinin (%79.1) beyaz tane rengine, 30 tanesinin 

(%9.3) tek renkli tohum rengine, geriye kalan 37 tanesinin (%11.6) ise çok renkli tohum rengine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Artvin ilinden toplanan 400 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin tanımlanması 

sonucunda 180 adedinin beyaz taneli (%45), geriye kalan 220 adedinin ise renkli taneli (%55) olduğu 

 

İller 

 

İlçeler 

Tane Rengi Yönünden Alt Örnekler 

beyaz renkli % tek renkli  % çok renkli  % Top-

lam 

% 

 

Giresun 

Şebinkarahi-

sar 

23 9.1 -  -  23 7.2 

Alucra 4 1.5 -  -  4 1.2 

Çamoluk 16 6.3 2 6.7 1 2.7 19 6.0 

 

Gümüş-

hane 

Kelkit 24 9.4 -  -  24 7.5 

Şiran 33 12.9 -  -  33 10.

3 

Köse 4 1.6 -  -  4 1.2 

 

 

Tokat 

Erbaa 18 7.1 4 13.

3 

4 10.

9 

26 8.1 

Niksar 30 11.8 9 30 5 13.

5 

44 13.

7 

Reşadiye 22 8.7 4 13.

3 

8 21.

6 

34 10.

6 

Almus 5 2.0 6 20.

0 

10 27.

0 

21 6.5 

 

 

Sivas 

Koyulhisar 21 8.3 2 6.7 -  23 7.2 

Suşehri 33 12.9 3 10.

0 

5 13.

5 

41 12.

8 

Akıncılar 8 3.2 -  -  8 2.4 

Gölova 6 2.4 -  1 2.7 7 2.2 

Erzincan Refahiye 7 2.8 -  3 8.1 10 3.1 

                              TOP-

LAM 

254  30  37  321  
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ortaya konulmuştur (Sözen ve Bozoğlu, 2013). Bunun yanında Castineiras ve ark. (1991) altı yıl bo-

yunca Küba'da yürüttükleri bitki genetik kaynakları toplama çalışmasında 328 adet yerel fasulye çeşidi 

toplamış olup 328 adet materyalin oluşturduğu grupta 34 morfo-agronomik özellik incelemişlerdir.  Ça-

lışmada tohum rengine göre materyallerin % 53' ünün siyah, % 25'inin kırmızı ve  % 0,3' ünün beyaz 

olduğu bildirmişlerdir.  

254 adet beyaz taneli yerel kuru fasulye alt örneğinin 33’er tanesinin (%12.9) Şiran ve Suşehri ilçele-

rinden toplandığı görülürken Alucra ve Köse ilçelerinde 4’er adet (%1.5) beyaz taneli yerel kuru fasulye 

alt örneğinin toplandığı tespit edilmiştir. Yine 67 adet tek ve çok renkli tane formunda yerel kuru fasulye 

alt örneğinin 16 tanesinin (%23.9) Almus ilçesinden toplandığı görülmüştür. Tek renkli yerel kuru fa-

sulye alt örneklerinin renk dağılımı incelendiğinde yeşil, sarı, koyu sarı, kahverengi, kırmızı ve viole 

tohum renginde oldukları ve geniş bir varyasyon gösterdikleri ortaya konulmuştur. Tohum ana rengi 

bakımından en fazla alt örneğe sahip grup 35 adet (% 52.23) ile koyu sarı tohum ana rengi grubu olmuş-

tur. Bunu 15 adet ile viole tohum ana rengi grubu izlemiştir. Ayrıca renkli taneliler içinde tohum ana 

rengi kahverengi, sarı, kırmızı ve yeşil olan örneklerde tespit edilmiştir. Karadeniz Bölgesi sınırları 

içinde yer alan 15 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerden toplanan 311 adet yerel kuru fasulye materyalinin 

181 adedinin beyaz tohum rengine sahip olduğu geriye kalan 130 adet materyalin ise renkli tohum 

tipinde olduğu tespit edilmiştir. Renkli tohum tipinde olan 130 adet materyalin 82 adedinin kahverengi, 

28 adedinin gri, 10 adedinin siyah, 6 adedinin viole, 2 adedinin koyu sarı, 1 adedinin kırmızı ve 1 

adedinin ise yeşil olduğu tespit edilmiştir (Sözen ve ark., 2012). 

Kelkit Vadisi’nden toplanan 321 adet yerel kuru fasulye alt örneği tohum şekli bakımından 4 skala (da-

iresel, dairesel-eliptik, eliptik ve böbrek) içinden tamamını gösteren tohum şekline sahip alt örneklerden 

meydana geldiği belirlenmiştir. Nitekim 321 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin 39 tanesinin (%12.1) 

dairesel, 182 tanesinin (%56.6)dairesel eliptik, 83 tanesinin (%25.9) eliptik ve geriye kalan 17 tanesinin 

%5.4) böbrek tohum tipinde olduğu belirlenmiştir. Özellikle eliptik tohum tipinde olan yerel kuru fa-

sulye alt örneklerinden yapılacak seleksiyon çalışmalarında ülkemizde şeker tane tipinde az olan kuru 

fasulye çeşit sayısına destek olunacak kadar varyasyonun olduğu görülmüştür. Artvin ilinden toplanan 

400 adet yerel kuru fasulye alt örneğinin tohum şekli bakımından yapılan sınıflamada 285 tanesinin 

((%71.25) eliptik, 109 tanesinin (%27.25) böbrek ve geriye kalan 6 tanesinin (%1.5) ise dairesel-eliptik 

tohum tipinde olduğunu ortaya konulmuştur (Sözen ve Bozoğlu, 2013).  

SONUÇ 

Fasulye, bünyesinde bulundurduğu yüksek protein oranı ile insan beslenmesi açısından önemli bir bak-

lagil bitkisidir. Diğer yemeklik baklagillerde tüketim alışkanlıkları yörelere göre değişmekte, ancak fa-

sulye hemen her bölgede aynı önemlilikte tüketilen hatta mili yemeklerimizin arasında yer alan bir ürün-

dür. Bunun yanı sıra yaklaşık ülkemizde tarımının 200 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen,  özellikle 

Karadeniz bölgesine iyi adapte olmuş ve mikro gen merkezi yaratacak kadar çeşitlilik göstermiştir. Böl-

gemizde karışık ekim içerisinde de vazgeçilmez bir üründür.  

Çalışmamızın merkezini temsil eden Kelkit Vadisi’nde fasulye tarla bitkileri içinde önemli bir yere sa-

hiptir. Hemen her tarım işletmesinde ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak ya da iç ve dış pazarlara götürmek 

amacıyla kuru ya da taze amaçlı fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgenin coğrafik yapısı ve tohum 

tipi alışkanlığı özellikle dışarıdan standart çeşit girişinin yok denecek kadar az olmasına neden olmak-
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tadır. Bunlar bizde materyalin yöreye has ve korunması gerekli gen kaynağı olduğu kanaatini doğur-

muştur. Gelecekte önemli tarımsal girdi olabilecek bu gen kaynaklarımızın kaybolmasına müsaade et-

meden toplanması, özelliklerinin belirlenmesi ve toplanan materyalin birer setinin Ege Tarımsal Araş-

tırma Enstitüsü bünyesinde bulunan gen bankasına kazandırılması ve gelecekte yapacağımız ıslah çalış-

malarına kaynak temin etmek çalışmamızın amaçlarını oluşturmuştur.  

Bu amaçla, Kelkit Vadisi sınırları içinde yer alan 5 il, 15 ilçe 122 köyden, toplam 225 noktadan materyal 

toplanmıştır. Toplanan materyal tohum şekli ve rengine göre sınıflandırılarak 367 adet alt örneğe ayrıl-

mıştır. 367 adet alt örnekten tohumu yeterli olan 211 adedinin birer seti Ege Tarımsal Araştırma Ensti-

tüsü bünyesinde bulunan gen bankasına gönderilmiştir. 367 adet alt örneğin 46 tanesi bakla vermemiştir. 

Geriye kalan 321 adet alt örneğin tanımlanması sonucunda 254 adet beyaz ve 67 adet renkli tohuma 

sahip materyal tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak ülkemizde kuru fasulye çeşit sayısının az olması nedeniyle tanımlanması gerçekleştirilen 

bu genotiplerden ümitvar olanların yapacağımız çalışmalara kaynak teşkil edecek düzeyde bulunduğu 

kanısındayız. Materyallerden ümitvar olarak görülenler Islah araştırmaları içine alınmış ve seleksiyon 

ile melezleme çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.    
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KIRŞEHİR İLİNDEN TOPLANAN YEREL MERCİMEK POPULASYONLARININ 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN ORTAYA KONULMASI 

Ömer SÖZEN 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir / Türkiye 

Öz: Yerel mercimek popülasyonlarının biyoçeşitliliğini ortaya koyabilmek amacıyla Kırşehir iline bağlı 

merkez ilçesi dâhil olmak üzere 7 ilçesine bağlı belde ve köylerinden toplanan 31 adet yerel mercimek 

materyalinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı lokasyonunda bulunan Tarımsal Araştırma ve 

Uygulama Merkezinin deneme arazisinde 2014 ve 2015 yıllarında iki yıl süreyle ekimleri gerçekleşti-

rilmiştir. Çalışmanın ilk yılında vejetasyon süresince yerel mercimek materyallerinin morfolojik tanım-

lamaları Uluslararası Bitki Tanımlama Merkezinin (International Plant Genetic Research Insti-

tute/IPGRI) belirlediği kriterlere göre alınmış olup yerel mercimek materyallerinin morfolojik karakte-

rizasyonları sonucunda yaprak tüylülüğü bakımından geniş bir varyasyon gösterdikleri saptanmıştır. 

Yürütülen çalışmada yerel mercimek materyallerinin 15 adedinin yaprak tüylülüğünü göstermediği, 12 

adedinin hafif yaprak tüylülüğü ve geriye kalan 4’ünün ise yoğun şekilde yaprak tüylülüğü gösterdiği 

ortaya konulmuştur. Yine 31 adet yerel mercimek materyali yaprakçık boyutu bakımından değerlendi-

rildiğinde mercimek materyallerinin 4 adedinin küçük, 15 adedinin orta ve geriye kalan 12 adedinin ise 

büyük yaprakçık boyutuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci yılında 31 adet yerel merci-

mek materyalinin tarla şartlarında bazı fenolojik ve agronomik özellikleride belirlenmiş olup çalışmada 

yer alan yerel mercimek materyallerinin %50 çiçeklenme gün sayıları bakımından 67-76 gün, %50 bakla 

bağlama gün sayıları bakımından 78-89 gün,  bitki boyu bakımından 25.2-35.2 cm, ilk bakla yüksekliği 

bakımından 15-32 cm, bitkide bakla sayısı bakımından 5.6-27.4 adet, bitkide tane verimi bakımından 

0.21-1.27 g ve biyolojik verim bakımından ise 6.2-13.5 g arasında değişim gösterdikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Popülasyon, Karakterizasyon, Biyoçeşitlilik, Verim 

GİRİŞ   

Mercimek, kurak alanlarda başarılı şekilde yetiştirilen yemeklik tane baklagil bitkilerinden birisi olup 

kurak koşullara yüksek dayanıklılığından dolayı bu alanlar için özel bir yeri bulunmaktadır. Ülkemizde 

üretimi yapılan mercimek çeşitlerinin önemli kısmı kurak alanlarda özelikle İç Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri’nde yetiştirilmekte olup sahip oldukları protein içeriği insan beslenmesinin önemli 

bir eksikliğini kapatmaktadırlar. Mercimek, dekara tane veriminin yanı sıra yüksek kaliteli samanı ile 

hayvan yemi olarak da oldukça değerli bir bitkidir. Toprak üstü biyoması nedeniyle insan beslemesinin 

yanında toprak koruyucu özelliğine de sahiptirler. Özellikle son yıllarda etkisini artırmaya başlayan ku-

raklıktan dolayı oluşan mevsimsel değişimlere karşı erkencilik özelliğiyle öne çıkmaktadır.  

Yemeklik tane baklagiller arasında 4.800.017 ha ekim alanı ve 5.734.201 ton üretimi ile dünyada beşinci 

sırada yer alan mercimek, ülkemizde 281.741 ha ekim alanı ve 353.631 ton üretimi ile nohuttan sonra 

ikinci sırada bulunmaktadır. Mercimek yetiştiriciliği yapılan dünya ülkelerinde verim ortalaması dekara 

120 kg iken, ülkemizde bu değer makineli tarımın yaygınlaşması, ıslahçıların bilgi birikimi ve yetiştirme 

tekniklerinin iyi uygulanması sonucunda 126 kg’a ulaşmıştır (FAO 2019). 

Gelişen tekniklerin yardımıyla hızla artan çeşit geliştirme çalışmaları ve tohumluk politikaları son yıl-

larda yurdumuza birçok çeşidin girmesine katkıda bulunmuştur. Yeni çeşitlerin özellikle üretim mikta-
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rına olan olumlu katkılarının yanında yerel köy çeşitlerinin kullanımından vazgeçerek erozyona uğratıl-

masına neden olmak gibi çok önemli olumsuzlukları da bulunmaktadır. Çünkü primitif varyeteler ve 

yerel köy çeşitleri gelecekteki araştırmalarda başvurulacak, bazı konulardaki potansiyelleri henüz ay-

dınlatılmamış eşsiz kaynaklardır (Akgün ve ark., 1998).  

Ülkemizde tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda ve genetikteki ilerlemelere paralel olarak son yıllarda 

birçok üründe olduğu gibi yemeklik tane baklagillerde de ıslah çalışmaları ve yeni geliştirilen çeşit sa-

yıları artmıştır. Ancak tüketici çeşitliliğine bağlı olarak artan farklı talepler,  yaşam kültürünün de art-

masıyla daha dengeli ve sağlıklı beslenme istekleri, ülkenin ekolojik farklılıklarının bolluğu, tarımdaki 

gelişmeye bağlı olarak meydana gelen hastalık zararlıların yoğunlukları gibi nedenler mevcutlarla ye-

tinmeyip sürekli yeni çeşitlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yemeklik Tane Baklagil ıslahında 

temel amaçlar, tüketici istekleri başta olmak üzere, yüksek verimlik, hastalıklara-zararlılara ve stres şart-

larına dayanıklılık ve özellikle de daha sağlıklı beslenme için zengin besin içerikleridir. 2004 yılında 

Ankara’da yapılan tohumculuk sempozyumunda ülkemizde tescil ettirilen yemeklik tane baklagillere 

ait standart çeşit sayısının çok az olduğu vurgulanmış ve mutlaka devreye yerel çeşitlerin girmesi konusu 

karara bağlanmıştır. Buradan hareketle son yıllarda toplama ve tanımlama çalışmaları hız kazanmıştır. 

Ancak bu çalışmaların devamında ulaşılmak istenen hedef yeni çeşitler geliştirmektir. 

Kırşehir İlinin coğrafik durumu, iklimi ve toprak yapısı çiftçiler için vazgeçilmez ürün olan mercimekte 

geniş bir varyasyon oluşturmuştur. Tarımın geleneksel yapısından dolayı yetiştiriciliğin bölgeye has ye-

rel çeşitlerle daha çok yapılmasına neden olmuştur. Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak 

Bölümü’nde yer almakta olup yüzölçümü 6.570 km2’dir. İlin toprakları ülke topraklarının %0,8’ini, İç 

Anadolu Bölgesi topraklarının %2.9’unu oluşturmakla beraber yüzölçümü bakımından Türkiye’de 53. 

sıradadır. Kırşehir’de Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre toplam tarımsal işletme sayısı 36.243 olup 

36.243 adet tarım işletmesinin %60’ında (21.746) bitkisel üretim, %38’inde (13.772) bitkisel+hayvansal 

üretim, %2’sinde (725) yalnızca hayvansal üretim yapılmaktadır. Kırşehir ilinde tarla bitkileri 258.767 

hektarlık ekilişe sahiptir. Tarla bitkileri ekiliş alanında 223.510 ha (%86) oranla tahıllar ilk sırada yer 

almakta iken bunu sırasıyla 17.965 ha (%7) ile baklagiller ve 13.394 ha (%5) ile endüstri bitkileri takip 

etmektedir. 

AMAÇ  

Yürütülen bu çalışma ile; 

a) Çeşitliliği bol ve bölgeye has yerel mercimek materyallerinin nüfus, endüstrileşme, yapılaşmanın 

artması ve tarım alanlarının marjinal alanlara kayması, sanayi bitkilerinin doğal yaşam alanlarının tah-

ribi yanında bilinçsiz ve kontrolsüzce doğadan müsaade etmeden toplanması sonucunda kaybolma ris-

kiyle karşı karşıya kalacağından mercimek türüne ait yerel materyallerin bu bölgeden toplanılması, özel-

liklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve muhafazası bu projenin en önemli amacı arasında yer al-

mıştır. 

b) Merkez ilçe dâhil tüm ilçelerden toplanan mercimek materyallerinin ıslah çalışmaları için genetik 

varyasyon yaratmadaki katkıları da göz önüne alınarak bu materyallerin toplama sırasında tutulacak 

kayıtlarla birlikte ülkesel genetik materyallerin bulunduğu gen bankasına kazandırılması ve muhafaza-

sının sağlanması amaçlanmıştır. 
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c) Toplanan materyallerin tanımlanması sonucunda Kırşehir İli Yemeklik Tane Baklagil Islah Proje-

sinde varyasyon artırmada ve ileriki yıllarda melez kombinasyonlarında ebeveyn olarak kullanılması da 

bir başka amaç olarak ortaya konulmuştur.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmanın materyalinin temini için ön çalışma sonucunda Kırşehir İl merkez ile ilçelerine bağlı 

belde ve köylerinin zengin yerel yeşil mercimek popülâsyonlarına sahip olduğu ve aile ihtiyaçları ile 

ticari satışa yönelik yetiştiricilik yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Kırşehir Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Master Planları kayıtları dikkate alınarak mercimek türüne ait yerel ma-

teryallerin toplanacağı alanlar tespit edilmiştir. Materyallerin toplanacağı noktalar, mercimek yetiştiri-

ciliği yapılan ilçeler ve bu ilçelerin sahip olduğu köy sayıları dikkate alınarak kademeli örnekleme yön-

temine göre seçilmiş olup yerel mercimek materyallerinin toplandığı ilçe, belde/köy adları ile toplanan 

materyal sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de verilen belde/köyler 05.10.2013-03.11.2013 ta-

rihleri arasında sürvey yapılarak ziyaret edilmiş ve materyal toplanan her ev ayrı bir örnekleme noktası 

kabul edilmiştir. Kırşehir il sınırları içinde yer alan 7 ilçe ve bu ilçelere bağlı belde/köy noktalarından 

bizzat çiftçilerden tohum olarak toplam 31 adet yerel mercimek materyali toplanmış olup toplanan 31 

adet yerel mercimek materyali tohumların temizliği ve tasnifi yapılmak üzere fakültemizin Tarla Bitki-

leri Bölümü laboratuvarına getirilmiştir.  

Çizelge 1. Yerel mercimek materyallerinin toplanıldığı ilçe, belde/köy adları ve materyal sayıları 

İLÇE 

ADI 

BELDE/KÖY ADI MATERYAL 

SAYISI 

KAMAN Yelek Kasabası, Ömerhacılı Kasabası, Tatık, Kargınyenice, Hamit 6 

MERKEZ Karakurt, Yeşilli  2 

MUCUR Şatıroğlu Mahallesi, Aydoğmuş, Avcı, Yazıkınık, Geynicek, Riş-

var, Uşaklı, Kurugöl 

11 

AKPI-

NAR 

Şirinevler Mahallesi, Avanoğlu, Karaova, Köşker  4 

ÇİÇEK-

DAĞI 

Büyükteflek, Küçükteflek 2 

AKÇA-

KENT 

Yaylaözü, Polatlı, Avanoğlu 5 

BOZ-

TEPE 

Çiğdeli 1 

 

Çalışmanın ikinci kısmını oluşturan ve tanımlama olarak adlandırılan morfolojik karakterizasyonun ya-

pılabilmesi için toplanan 31 adet mercimek materyalinin ilk yıl ve ikinci yıl ekimleri Üniversitemiz 
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Bağbaşı Yerleşkesi deneme arazisinde 2014 ve 2015 yıllarında iki yıl süre ile gerçekleştirilmiştir. Ma-

teryallerin iki yıl süresince ekilmeden önce deneme arazileri pullukla sürülmüş, ofset çekilmiş ve roti-

vatör ile ekime hazır hale getirilmiştir. 2 yıl süren morfolojik ve agronomik gözlemler süresince 31 adet 

yerel mercimek materyalinin ilk yıl ekimleri 22.03.2014 tarihinde, ikinci yıl ekimleri ise 07.03.2015 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her iki yılın ekimleri her bir sıra 5 m uzunluğunda ve 20 cm sıra aralığında 

olacak şekilde açılan sıralara elle yapılmıştır. Ekimlerle beraber dekara 4 kg saf N hesabı ile gübreleme 

ve hemen ekim sonrası yabancı otlar için yabancı ot ilacı uygulanmıştır. Bitkilerin vejetasyonu süresince 

ihtiyaç duydukları dönemde çapalama yapılmıştır. Çalışmanın ilk yılında toplanan yerel mercimek ma-

teryallerinin tanımlanmaları IPGRI (1985) sekretaryasında oluşturulan tanımlama listesi dikkate alına-

rak 12 adet gözlemle gerçekleştirilmiştir. 31 adet yerel mercimek materyalinin tanımlama verileri bu 

çalışmanın ilk yıl verileri olarak verilmiştir. Morfolojik karakterizasyon çalışmalarında her bir merci-

mek materyalinden alınan gözlemler aşağıda tablo halinde verilmiştir (Çizelge 2).   

Çizelge 2. Her bir mercimek materyalinden alınan gözlemler 

Morfolojik Gözlemler 

Fidede Gövde Renklen-

mesi 

Çiçek Rengi Kotiledon Rengi 

Yaprak Tüylülüğü Bakla Renklenmesi Yatma Hassasi-

yeti 

Yaprakçık Boyutu Kabuğun Taban Rengi Bakla Dökme 

Sülük Uzunluğu Tohum Kabuğu Deseninin 

Rengi 

Bakla Çatlatma 

 

Yürütülen araştırmanın 2. yılında ise ilk yıl süresince morfolojik tanımlamaları gerçekleştirilen 31 adet 

mercimek materyalinin agronomik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara yer verilmiş olup 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon kuruluşunun yemeklik tane 

baklagiller tarımsal değerleri ölçme testleri ile mercimek için önemli olduğu düşünülen özellikler listeye 

dâhil edilerek her bir mercimek materyalinin agronomik ve fenolojik özellikleri ortaya konulmuştur.  

ELDE EDİLEN BULGULAR  

1. Morfolojik Karakterizasyon 

Kırşehir ilinin merkez ilçesi dahil olmak üzere toplam 7 ilçesine bağlı belde/köylerden toplanan 31 adet 

yerel mercimek materyalinin morfolojik karakterizasyonu sonucunda ele alınan kalitatif ve kantitatif 

özelliklerin değerlerinin dağılımı, oluşturulan aralıklara göre frekansları ve yüzde değerleri Çizelge 3-

6’da verilmeye çalışılmıştır.  

1.1. Yaprak Tüylülüğü 

31 adet yerel mercimek alt örneğinin yaprak tüylülüğü bakımından varyasyon gösterdikleri saptanmış 

olup materyallerin % 48,4’ünün (15 adet) yaprak tüylülüğü göstermediği; %38,7’sinin (12 adet) hafif 

yaprak tüylülük gösterdiği; %12,9’luk kısmına karşılık gelen 4 adet materyalin ise yoğun şekilde yaprak 
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tüylülüğü gösterdiği ortaya konulmuştur (Çizelge 3). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin farklı yörelerin-

den toplanan 39 kırmızı mercimek yerel popülâsyonun agro-morfolojik ve moleküler düzeyde karakte-

rizasyonunun yapılması amacıyla 2005-2006 yetiştirme sezonunda yürütülen çalışmada popülâsyonun 

% 56’lık kısmının az tüylü olduğu geriye kalan kısmın ise az tüylüden yoğun tüylüye doğru değişim 

gösterdikleri görülmüştür (Toklu ve ark., 2007). 

Çizelge 3. Olgunlaşma öncesinde mercimek alt örneklerinde yaprak tüylülüğüne ilişkin değerle-

rin    dağılımı, oluşturulan aralıklara göre frekansları ve yüzde değerleri 

Aralık No Aralık Değerleri Adedi % 

0 Yok 15 48.4 

3 Hafif 12 38.7 

7 Yoğun 4 12.9 

 

1.2. Yaprakçık Boyutu 

Yerel Mercimek materyallerinde yaprakçık boyutları 3 (küçük), 5 (orta) ve 7 (büyük) olmak üzere 3 

aralık değerinde görülmüş olup 31 adet yerel mercimek materyalinin yapılan yaprakçık boyutu 

gözlemlerinde her 3 aralık değerine sahip materyallerin olduğu belirlenmiştir. Yerel mercimek 

materyallerinin 4 tanesinin küçük, 15 tanesinin orta ve geriye kalan 12 tanesinin ise büyük yaprakçık 

boyutuna sahip oldukları saptanmıştır (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Yaprakçık boyutuna ilişkin değerlerin dağılımı, oluşturulan aralıklara göre frekans-

ları ve yüzde değerleri 

Aralık No Aralık Değerleri Adedi % 

3 Küçük 4 12.9 

5 Orta 15 48.4 

7 Büyük 12 38.7 

 

1.3. Yatma Hassasiyeti 

Yatma Hassasiyeti bakımından yapılan morfolojik karakterizasyonda incelenen tüm materyalde yal-

nızca “hassas” aralık değeri görülmemiş olup diğer aralık değerlerinin tümü yerel mercimek materya-

linde geniş varyasyon oluşturmuştur. 31 adet yerel mercimek materyalinin 1-9 skalasına göre % 9,7’si-

nin (3 adet) yatma özelliği göstermediği ve materyallerin dik oldukları saptanmıştır. 24 adet mercimek 

materyalinin (%77,4) düşük derecede yatma özelliği gösterdiği; 4 adet materyalin (%12,9) ise orta de-

recede yatma özeliği gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Yatma hassasiyetine ilişkin değerlerin dağılımı, oluşturulan aralıklara göre frekans-

ları ve yüzde değerleri 

Aralık No Aralık Değerleri Adedi % 

0 Yok (tüm bitkiler dik) 3 9.7 

3 Düşük 24 77.4 

5 Orta 4 12.9 

7 Hassas - - 

 

1.4. Bakla Dökme 

Bakla dökme özeliği yönünden yerel mercimek materyalleri 1-9 skalasına göre incelendiğinde 5 adet 

materyalin bakla dökme yönünden 0 skalasını göstererek hiç bakla dökmedikleri; 4 adet materyalin 3 

skalasını göstererek düşük bakla döktükleri; 2 adet materyalin 5 skalasını göstererek orta derecede bakla 

döktükleri saptanırken yerel mercimek materyalinin 20 tanesinin ise yüksek oranda (7 skala) bakla dök-

tükleri görülmüştür (Çizelge 6). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin farklı yörelerinden toplanan 39 kır-

mızı mercimek yerel popülâsyonun agro-morfolojik ve moleküler düzeyde karakterizasyonunun yapıl-

ması amacıyla 2005-2006 yetiştirme sezonunda yürütülen çalışmada popülâsyonun % 97’lik kısmının 

hiç bakla dökmediği % 3’lük kısmının ise düşük oranda bakla döktükleri görülmüştür (Toklu ve ark., 

2007). 

Çizelge 6. Bakla dökme özelliğine ilişkin değerlerin dağılımı, oluşturulan aralıklara göre fre-

kansları ve yüzde değerleri 

Aralık 

No 

Aralık Değerleri Adedi % 

0 Yok 5 16.1 

3 Düşük 4 12.9 

5 Orta 2 6.5 

7 Yüksek 20 64.5 

31 adet yerel mercimek materyalinin yukarıda da açıklandığı üzere bazı kalitatif özeliklerinde varyasyon 

görülürken çiçek rengi, fidede gövde renklenmesi, bakla renklenmesi, kabuğun taban rengi, tohum ka-

buğu deseninin rengi ve bakla çatlatma gibi kalitatif özelliklerinde ise tek bir aralık değeri görülmüştür. 

Nitekim yerel mercimek materyallerinin çiçek rengi bakımından beyaz renge sahip oldukları, fidede 

gövde renklenmesinin görülmediği, bakla renklenmesinin olmadığı, tohum kabuğunun taban renginin 

kahverengi olduğu ve bakla çatlatmanın da 0 skala değerini alarak görülmediği saptanmıştır.  
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2. Agronomik ve Fenolojik Özellikler 

Projenin 2. yılında ilk yıl morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilen 31 adet yerel mercimek materya-

linin agronomik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara yer verilmiş olup merci-

mek için önemli özelliklerin minimum ve maximum değerleri ortaya konulmuştur. Ayrıca mercimek 

materyallerinin agronomik ve fenolojik özellikleri belirlenirken kontrol çeşitler olarak da Meyveci, Sul-

tan ve Ankara Mercimek çeşitlerinin her bir özellik için minimum ve maximum değerleri bu kısımda 

verilmiştir. 31 adet yerel mercimek materyali agromoik ve fenolojik özellikler bakımından kuru fasulye 

ve nohutta olduğu gibi geniş varyasyon göstermiştir (Çizelge 7).  

Çizelge 7. Yerel mercimek materyalleri ile standart çeşitlerin  agronomik ve fenolojik değerle-

rine ait minimum ve maximum değerleri 

Çizelge 7 incelendiğinde yerel mercimek materyallerinin %50 çiçeklenme gün sayısı bakımından 67-76 

gün, %50 bakla bağlama gün sayısı bakımından ise 78-89 gün aralığında değişim gösterdikleri belirlen-

miş olup bu değerler çeşitler için sırasıyla 65-74 gün ve 76-88 gün olarak ortaya konulmuştur. Kahra-

manmaraş şehrinde bulunan Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu deneme ala-

nında 2014-2015 yetiştirme döneminde yürütülen çalışmada materyal olarak Mercimek (Fırat-87, Flip-

2005, Çağıl) çeşitlerine ait morfolojik ve tarımsal karakterler incelenmiş olup araştırmada mercimek 

çeşitlerinde çiçeklenme gün sayısının 100.75-101.75 gün olarak belirlendiği görülmüştür (Güneş, 2016).  

Bunun yanında yürütülen araştırmada yerel mercimek mateyallerinin agronomik özelliklerinden bitki 

boyu bakımından 25.2-35.2 cm, bitkide bakla sayısı bakımından 5.6-27.4 adet ve bitki başına tane verimi 

bakımından ise 0.21-1.27 g/bitki aralığında değerler elde ettikleri görülmüş olup bu değerler için mer-

cimek çeşitlerinde sırasıyla 15-26 cm, 6-44 adet ve 0.32-1.34 g/bitki değerleri ortaya konulmuştur. 2013-

 

Fenolojik ve Agronomik 

Özellikler 

ALT ÖRNEKLER STANDART 

ÇEŞİTLER 

Minimum 

Değerler 

Maximum 

Değerler 

Minimum 

Değerler 

Maximum 

Değerler 

% 50 Çieçeklenme Gün Sayısı 

(gün) 

67 76 65 74 

% 50 Bakla Bağlama Gün Sayısı 

(gün) 

78 89 76 88 

Bitki Boyu (cm) 25.2 35.2 15 26 

İlk Bakla Yüksekliği (cm) 15 32 14 28 

Bitkide Bakla Sayısı (adet) 5.6 27.4 6 44 

Bitki Başına Tane Verimi 

(g/bitki) 

0.21 1.27 0.32 1.34 

Dekara Verim (kg/da) 31.08 160.96 45.08 172.6 

Biyolojik Verim 6.2 13.5 6.54 12.45 
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2014 ve 2014-2015 yetiştirme dönemlerinde Şanlıurfa koşullarında yürütülen çalışmada 11 adet kırmızı 

mercimek çeşidi kullanılmış olup iki yılın ortalamasına göre çeşitlerin bitki boyunun 37.3-45.1 cm, yüz 

tane ağırlığının 33.55-46.10 g, tane veriminin 72.82-186.16 kg/da arasında değişim gösterdiği belirlen-

miştir (Öktem, 2016).  

SONUÇ 

Kırşehir ilinde yetiştiriciliği yapılan mercimek, tarla bitkileri içinde önemli bir yere sahip olup hemen 

her ilçe ve beldede çiftçilerimiz ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak ya da yakın pazarlara götürmek için 

mercimek yetiştiriciliğini yapmaktadırlar. Bölgenin coğrafik yapısı nedeniyle özellikle dışarıdan stan-

dart çeşit girişinin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Bunlar bizde materyalin yöreye has ve 

korunması gerekli gen kaynağı olduğu kanaatini doğurmuştur. Gelecekte önemli tarımsal girdi olabile-

cek bu gen kaynaklarımızın kaybolmasına müsaade etmeden toplanması, özelliklerinin belirlenmesi ve 

toplanan materyalin birer setinin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan gen bankası ve 

Ankara’da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankası’na kazandırılacak olması gelecekte yapılacak ıslah 

çalışmalarına kaynak temin etmek çalışmamızın amaçlarını oluşturmuştur.  

Bu amaçla Kırşehir sınırları içinde yer alan 7 ilçe ve bu ilçelere bağlı belde/köyden toplam 31 adet yerel 

mercimek materyali toplanmıştır. Bu materyallerin birer seti ulusal gen bankası ile Türkiye Tohum Gen 

Bankası’na gönderilmiştir. 2 yıl süresince yerel mercimek materyalinin agro-morfolojik karakterizas-

yonları gerçekleştirilmiştir. Mercimek materyallerinin tanımlanmasında IBPGR tarafından hazırlanmış 

olan tanımlama kriterleri ile Tarımsal Ölçme ve Değerlendirme Teknik Talimatı’ndan yararlanılmıştır.  

Sonuç olarak ülkemizde mercimek çeşit sayısının diğer tarla bitki ürünlerine göre az ve genetik tabanın 

dar olması nedeniyle tanımlanması gerçekleştirilen bu materyallerden ümitvar olanların yapacağımız 

çalışmalara kaynak teşkil edecek düzeyde bulunduğu kanısındayız. 
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Abstract: Deep drawing process is widely used in parts of automobile, plane and computer, fuel tanks 

and household goods. During deep drawing process, the process parameters and mechanical properties 

of material directly affect product quality. If the process parameters and mechanical properties of mate-

rial are not selected suitable, the formed part is occured defects. The principal defects are wrinkle and 

tearing. So, these parameters should be optimized to improve product quality and reduce wastes. Aim 

of this study to investigate effect of process parameters on product quality in deep drawing process and 

to determinate optimum process parameters using Taguchi method. At the same time relationships 

among the process parameters are to examine. The deep drawing tests were realized with three level die 

radius, lubricants, punch velocity and blank holder force. The most effective variable on product quality 

in deep drawing process was determined as blank holder force which effect on wrinkle and tearing. Die 

radius, lubrication and punch velocity exert a effect on the wrinkle and tearing. Also the interactions of 

Die radius (A) / Lubrication (B) present significant percentage contributions on the wrinkle and tearing 

of sheet metal. The estimated S/N rations using the optimal testing parameters for wrinkle and tearing 

were calculated and a good agreement was observed between the predicted. 

Keywords: Deep Drawing, Taguchi Method, Optimum Process Parameters, ANOVA 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Deep drawing process is most used metal forming processes in sheet metal forming. At this production 

method, an initially flat blank is subjected to plastic deformation. And, so the desired complex-shaped 

products are obtained. For example, part such as parts of automobile, plane and computer, fuel tanks 

and kitchen utensils etc. are all produced by using this method. Principal components of deep drawing 

process are a punch, a die and a set of blank holders. The punch moves in vertical direction while the 

blank holder presses on the blank into the die cavity. Thus, the sheet material is controlled to flow 

towards the die cavity (Hsu et al., 2002). 

Some manufacturing defects that affect the quality of the cup arise. Wrinkling and tearing are The most 

common defects in sheet metal forming. Wrinkles are the surface defect in the form of small waves 

caused by excessive compression (Pathak et al., 2008). Tearing occurs because excessive thinning to the 

side surfaces of the sheet metal caused by excessive tension. In many cases, these defects can be elimi-

nated by optimize the process parameters (blank holder force, punch velocity). Moshksar and Zamanian 

(1997) have investigated the effect of the punch and die radii and the punch load on formability of 

aluminium sheet metal. It is found that the maximum punch load is inversely proportional to the die 

radius. The punch shoulder radius don’t contribute to the maximum punch load but drawability of sheet 

metal increased with increasing of punch radius. Plumbo et al. have investigations experimentally on 

the effect of punch velocity and temperature in deep drawing process. It is indicated that the punch 

velocity greatly affected to formability of sheet metal (Palumbo et al., 2007). In another study, the rela-
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tion between the force of punch end die radius has been investigated and this study dealt with to mini-

mize the force at punch (Dejmal et al. 2002). Zhong et al. (2007) proposed a new strategy to optimize 

the variable blank holder force (BHF) and to determine the drawing limit under the constant and variable 

BHF. Yaşar et al. have carried out a comprehensive experimental and analytical investigation on fixed 

BHF. In this the study, the effects of fixed blank holder forces on the wall thickness distribution and 

wrinkles were examined. Before the deep drawing process, to determine the blank holder force is re-

quired for working condition without wrinkling and tearing (Demirci et al., 2008). Hyunok et al. (2007) 

investigated various lubricants to increase the formability of galvanized steel sheets. Deep drawing test 

was used for evaluate five different lubricant. The used methodology has shown the effect on different 

lubricants on deep drawing. Meiler et al (2004) have studied limit drawing ratio and product quality 

increase when better lubrication used has indicated. The study of Allen et al is concerned with effect of 

lubrication in the sheet metal forming process (Allen et al., 2008). In their study, the thickness of the 

sheet metal has been measured and deep-drawing parameters have been determined on the effects of 

thickness (Hsu et al., 2002). Singh et al. (2020) is focused to investigate the influence of process param-

eters in square cup using Taguchi and ANOVA methods. As a result, it is finded that the most influential 

parameter in a square cup made of 1mm sheet thickness is friction coefficient which its contribution was 

evaluated as 76.8%. The other study was focused to the optimum solution for the product was selected 

based on levels of each parameter (clamping Force, Friction coefficient and thickness) using a combi-

nation of Finite Element Method and Taguchi algorithms (Toan and Thuyen, 2019). Punch nose radius, 

die shoulder radius and blank holder force which three important parameters on the deep drawing pro-

cess were investigated by Taguchi’s technique. The results showed that the blank holder force (56.98%) 

was the most significant parameter followed by punch nose radius (30.12%) and the least influence 

(12.90%) was with die profile radius (Reddy et al., 2015).  

AIM 

In experimental studies, the number of test runs needed for a full factorial design increases exponentially 

that requires prolonged time and high cost. Fractional factorial design is an efficient method to signifi-

cantly reduce the time needed to investigate effect of process parameters on product quality in deep 

drawing process. However, the fractional design may not give the optimum working combinations. Ar-

tificial neural networks are nonlinear statistical data modelling tools. They have capability model com-

plex relationships between inputs and outputs (Song et al., 2005). Genetic algorithm is used computing 

to find exact or approximate solutions to optimization. It is applied in a computer simulation which the 

objective function does not need to be differentiable. (Tsoukalas et al., 2008). Taguchi’s experimental 

design method can further simplify the experiments by extending the application of fractional factorial 

design to the use of orthogonal array. Hence, this method is a simple, efficient and systematic approach 

to optimize designs for performance, quality and cost. It is for this reason that Taguchi’s method has 

been used for a wide range of industrial applications worldwide (Nalbant and Gokkaya, 2007; Ross, 

1996). 

Aim of this study is to investigate the effect of process parameters on product quality in deep drawing 

process and to determinate optimum process parameters such as blank holder force (BHF), punch ve-

locity, die radius and lubrications. This study differs from the others with regard of examination of the 

relationships among the process parameters. 
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SCOPE 

Aluminium alloy is the most widely used material in automobile and aircraft industry. It has the superior 

properties such as lightness, corrosion resistance and excellent electrical conductivity. Also, tensile 

strength of Al can be changed from 70 to 700 MPa depending on alloying elements in it and its produc-

tion process. In other words, the most important factor in the selection of Al as the test material is that 

it is being used widely. In this study, Al 5754 material is used. 

The deep drawing process consists of various forming process such as bending, pressing. Basically, a 

conventional deep drawing unit is composed of a punch, a mold and blank holder. In conducting the 

deep drawing test, the following steps are carried out: (a) Preparation of the blank,(b) Applying pressure 

on sheet metal by blank holder, (c) With the movement of the punch, the sheet material is pushed radially 

into mold. In the present study, the deep drawing tool is activated by a hydraulic press which has 400-

ton capacity and 55 mm/s a maximum ram speed (Fig. 1). The BHF (Blank Holder Force) is provided 

by the CNC controlled hydraulic cushion pins. 

The blank is initially circular plate with diameter 200 mm and is 2 mm thick. The diameter of the die 

(matrix) is 122.2 mm. The edges of the die are rounded with different radius of 5 mm, 10 mm and 15 

mm. The diameter of the punch is 120 mm and it is rounded at the edges with 10 mm radius.  

METHOD 

The process starts when the punch and the blank holder are moved in the vertical direction. The vertical 

motion of the blank holder causes changes in the blank thickness during forming. Friction is one of the 

most important parameters which affect the material flow and the required load in sheet forming process. 

Therefore, three different friction conditions were applied. The properties of lubricants are given in 

Table 1.The Lubricants is applied with brush on the sheet material. 

Table 1. The lubricants properties 

Lubricant Name Renoform UBO 377/13 (Lub 1) Mobil DTE 24 (Lub 2) 

Type of Lubricant Dilution Dilution 

Physical State of Lub. Liquid Liquid 

Kinematic visc. of Lub. 2,4 (at 200 CDIN 515662) 31.5 (at 400C, ASTM D 445) 

Density of Lub. at 15oC 780 871 
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a 

A

A Section A-A
Scale 1 : 3

Radii Values
R5, R10, R15

 

b 

Figure 1. Deep Drawing Setup a) The photographic view of the Deep Drawing Mold, b) Different 

radius values of the die 

The blank is held between the blank holder and die surface by applying different loads. The load values 

of the blank holder have been selected as 10 kN, 100 kN and 200 kN. The experiments have been re-

peated by changing load values of the blank holder, types of the lubricants, the die radius shown in 

Figure 1-b and the punch velocities shown in Table 2, while the other parameters have been taken as 

constant. As a result, the different results corresponding to the product quality have been obtained from 

test and these have been considered as wrinkle and tearing. 

In the first stage of the deep drawing test, the blank holder has been moved until it contacts with the 

blank. In the second stage, the load is applied directly to the blank holder which continuous contact to 

sheet metal. In the following steps, the forming is started by pressing the punch against the blank. In the 

Final stage, the punch and blank holder are moved to backwards so that the contact pairs can leave from 

each other. Twenty seven tests have been realized by using different values of the parameters. Three 

samples have been used for each test condition. 

The Taguchi method for four factors at three levels was used for the elaboration of the plan of experi-

ments. Table 2 indicates the factors to be studied and the assignment of the corresponding levels i.e. the 

values taken by the factors. The total degree of freedom (DOF) for four factors, each at three levels and 

three interactions is 20. Therefore, a three-level Taguchi orthogonal array (TOA) with at least 20 DOF 

was chosen. The L27 OA is given in Table 3. 
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Table 2. Levels of the variables used in the experiment 

Control factor 

Level 

I II III Units 

A:Die radius 5 10 15 mm 

B:Lubrication Lub1 Lub2 Dry None 

C:Punc velocity 1 3 5 m/min 

D:Blank Holder Force 10 100 200 kN 

 

This array specifies 27 experimental tests and consists of 10 columns. The some experimental results of 

sheet metals are given in Figure 2. Since each interaction has 4 DOFs, 6 columns (two columns for each 

interaction) were needed for the assignment of the interactions (Siddhartha et al., 2011). 

 

 

a 

 

b 

 

c 

Figure 2. Some experimental results 

 

In the Taguchi method, the experimental results are transformed into signal-to-noise (S/N) ratio, which 

has been used to measure the quality characteristics deviating from the desired values. The S/N ratios 

of wrinkle and tearing are calculated according to the equations:  

Smaller is better characteristic:  
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           (1) 

 

where ‘n’ is the number of tests and ‘yi’ is the value of the experimental result of the its test. 
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Table 3. Experimental Design using L27 orthogonal array 

Die Ra-

dius(mm) 

Lubrica-

tion 

Punch 

Velo. 

(m/min) 

BHF 

(kN) 

Wrinkle S/N ratios 

(Wrinkle) 

Tearing S/N ratios 

(Tearing) 

5 Lub 1 1 10 5.623321 -14.999 50,96 -34,14 

5 Lub 1 3 100 0.240938 12.362 58,56 -35,35 

5 Lub 1 5 200 0.248650 12.089 60,00 -35,56 

5 Lub 2 1 100 0.967200 0.290 75,00 -37,50 

5 Lub 2 3 200 0.541600 1.724 92,47 -39,32 

5 Lub 2 5 10 6.238588 -15.911 54,60 -34,74 

5 Dry 1 200 0.967200 0.289 90,13 -39,10 

5 Dry 3 10 6.010874 -15.578 50,30 -34,03 

5 Dry 5 100 0.944190 -5.580 77,50 -37,79 

10 Lub 1 1 100 0.116111 18.702 54,30 -34,70 

10 Lub 1 3 200 0.155000 16.193 55,30 -34,85 

10 Lub 1 5 10 8.215937 -18.293 46,80 -33,40 

10 Lub 2 1 200 0.944190 0.499 90,51 -39,13 

10 Lub 2 3 10 7.104526 -17.030 49,90 -33,96 

10 Lub 2 5 100 0.419000 5.326 96,40 -39,68 

10 Dry 1 10 6.441009 -16.179 48,70 -33,75 

10 Dry 3 100 0.131622 17.613 54,46 -34,72 

10 Dry 5 200 0.663000 3.570 83,70 -38,45 

15 Lub 1 1 200 0.419000 7.555 92,00 -39,28 

15 Lub 1 3 10 3.713051 -11.394 44,40 -32,95 

15 Lub 1 5 100 0.132043 17.586 54,50 -34,73 

15 Lub 2 1 10 3.149882 -9.966 51,43 -34,22 

15 Lub 2 3 100 0.179060 14.9400 52,80 -34,45 

15 Lub 2 5 200 0.820000 7.556 89,00 -38,99 

15 Dry 1 100 0.201034 13.934 52,70 -34,44 
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15 Dry 3 200 0.156010 16.137 53,94 -34,64 

15 Dry 5 10 2.290969 -7.2004 51,40 -34,22 

 

A statistical analysis of variance (ANOVA) was also performed to identify the statistically significant 

process parameters. With the S/N and ANOVA analyses, the optimal combination of the process pa-

rameters could be predicted to a useful level of accuracy. Finally, the optimal process parameters ob-

tained from the parameter design were verified through a confirmation experiment.  

FINDINGS 

Analysis of the influence of each control factor on the wrinkle and tearing was performed with a so-

called S/N response table, using Minitab 16.0 statistical software. The responses of the testing processes 

are presented in Tables 4 and 5 which indicate the S/N ratio at each level of control factor and how it 

was changed when settings of each control factor were changed from level 1 to level 3. The control 

factor with the strongest influence was determined by difference values. The higher difference, mean 

that the control factor or an interaction of two controls have the more influence on product control. The 

strongest control factors for wrinkle and tearing are displayed in Tables 6 and 7. The optimal experiment 

parameters for the control factors were determined from the S/N graphs in Figure 3a and 4a for wrinkle 

and tearing, respectively. Also, the interaction graphs between experiment parameters are shown in Fig-

ures 3b and 4b. 

Table 4. Response table for s/n ratios (Wrinkle) 

Level 
Die Radius  

(mm) 
Lub. 

Punch Velocity  

(m/min) 

BHF 

(kN) 

1 -2,8119 4,4222 0,0140 -14,0605 

2 1,1557 1,3960 3,8850 10,5749 

3 5,4609 0,7785 -0,0944 7,2902 

Delta 8,2728 5,8183 3,9795 24,6353 

Rank 2 3 4 1 
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Table 5. Response table for signal to noise ratios (Tearing) 

Level 
Die Radius 

(mm) 
Lub. 

Punch Velocity 

(m/min) 

BHF 

(kN) 

1 -36,390 -35,00 -36,250 -33,940 

2 -35,850 -36,890 -34,920 -35,930 

3 -35,320 -35,680 -36,400 -37,700 

Delta 1,07 1,890 1,48 3,77 

Rank 4 2 3 1 

 

It can be observed from Table 6 that the die radius (A) (P=7,2632%), the lubrication (B) (P=3,666%), 

the punch velocity (C) (P=2,180%) and BHF (D)(P=75,911%) have great influence on the wrinkle, the 

BHF factor being the most prominent one. The interactions of Die radius (A) / Lubrication (B) (P=3,862) 

present significant percentage contributions on the wrinkle of sheet metal. It can be observed from Table 

7 that the die radius (A) (P=4,005%), the lubrication (B) (P=12,862%), the punch velocity (C) 

(P=9,268%) and BHF (D) (P=49,687%) have great influence on the tearing, the BHF factor being the 

most prominent one. The interactions of Die radius (A) / Lubrication (B) (P=9,296) present significant 

percentage contributions on the tearing of sheet metal. 

a 

 

b 

Figure 3. Main and interaction effect plots for S/N rations on Wrinkle 
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a 

 

b 

Figure 4. Main and interaction effect plots for S/N rations on Tearing 

 

Table 6. Result of the analysis of variance for wrinkle 

Source DF SDQ Variance Ftest Fta-

ble 

P (%)a 

A- Die Radius 2 308,15 308,15 154,07 5,23 7,263218 

B- Lubrication 2 155,57 155,57 77,79 2,64 3,666847 

C- Punch Veloc-

ity 

2 92,50 92,50 46,25 1,57 

2,180262 

D- BHF 2 3220,62 3220,62 1610,31 54,70 75,91129 

AxB 4 163,87 163,87 40,97 1,39 3,862481 

A x C 4 62,39 62,39 15,60 0,53 1,470557 

B x C 4 62,87 62,87 15,72 0,53 1,481871 

Error 6 176,64 176,64 29,44   

Total 26 4242,61     
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Table 7. Result of the analysis of variance for Tearing 

Source DOFs SDQ Variance F-test Ftable P (%)a 

A- Die Radius 2 5,152 5,152 2,576 3,360b 4,01 

B- Lubrication 2 16,54 16,54 8,271 10,70b 12,86 

C- Punch Speed 2 11,91 11,91 5,959 7,770b 9,27 

D- BHF 2 63,90 63,90 31,95 41,60b 49,69 

AxB 4 11,95 11,91 2,959 3,900c 9,3 

A x C 4 7,767 7,767 1,941 2,530c 6,04 

B x C 4 6,768 6,768 1,692 2,210c 5,26 

Error 6 4,600 4,6 0,766   

Total 26 128,61     

SDQ: sum of squares; DF: degrees of freedom; P: percentage of contribution 

a percentage of contribution, b99.5% confidence level, c90% confidence level 

Mathematical models based on test parameters such as die radius, lubrication, punch velocity and BHF 

concentration were obtained from regression analysis using MINITAB 16.1 statistical software to pre-

dict particle collection efficiency.  

The final step in any design of experiment approach is to conduct confirmation experiment by taking an 

arbitrary set of factor combinations and comparing it with the experimental results. The S/N ratios for 

the wearing and tearing can be estimated with the help of following prediction equations: 

 

2 3 1 3
ˆ ( ) ( ) ( ) ( )tearing T A T B T C T D T         

       (3)

  

3 1 2 1
ˆ ( ) ( ) ( ) ( )wrinkle T A T B T C T D T                 (4) 

 

where η̂ is the predicted average, T the overall experimental average, and A3,B1, and C1 is the mean 

response for the factors. By combining like terms, the equation reduces to: 

 

2 3 1 3
ˆ 2wrinkle A B C D T     

                    (5) 

3 1 2 1
ˆ 2tearing A B C D T     

                    (6) 

The S/N ratios of wrinkle and tearing by Equations 5 and 6 are found to be and shown Table 8. 
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Table 8. Results of the confirmation experiments for wrinkle and tearing 

 Optimal control parameters 

 Prediction Experimental 

Level (wrinkle) A2B3C1D3 A2B3C1D3 

S/N ratio for wrinkle (dB) 4.9179 5.0362 

Level (Tearing) A3B1C2D1 A3B1C2D1 

S/N ratio for tearing (dB) -33.6044 -32,95 

 

A confidence interval for the predicted mean of the confirmation run can be calculated using the follow-

ing equation (Ross 1996). 

 

0.5
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e
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                       (7) 

Where F (1, n2) = The F value from the F Table at a required confidence level at DOF 1 and error DOF 

n2 

Ve= Variance of error term (from ANOVA), Ne=Effective number of replications 

 

( )

( 1 )
e

S
Total number of results or number of ratios

NN
DOF of mean always DOF of all factors included intheestimated of themean


 

 (8) 

 

The calculated 99.5% confidence level is: 

 

𝐶𝐼 wrinkle = ±0.45 𝑑𝐵 and 𝐶𝐼 tearing = ±2.08 𝑑𝐵 

 

RESULTS 

An application of the Taguchi method has been discussed to investigate the effects of experimental 

parameters on the wrinkle and tearing accuracy values for product quality in the deep drawing used in 

the sheet metal forming. 

From the analysis of the results in the sheet metal forming using the signal-to-noise (S/N) ratio approach, 

analysis of variance (ANOVA), and Taguchi’s optimization method, the following can be concluded: 
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1. Statistical results (at a 99.5% confidence level) show that the die radius (A), lubrication (B), punch 

velocity (C) and BHF (D) influence the wrinkle and tearing in deep drawing process by 7,2632%, 

3,666%,2,180% and 75,911%, respectively. The interaction of AxB had a much higher significant effect 

at 3,862% while interactions of AxC and BxC had 1,4705% and 1,4818% effect on the wrinkle. 

2. Statistical results (at a 99.5% confidence level) show that the die radius (A), lubrication (B), punch 

velocity (C) and BHF (D) influence the wrinkle and tearing in deep drawing process by 4.005%, 

12.862%, 9.268% and 49,687%, respectively. The interaction of AxB had a much higher significant 

effect at 9.296% while interactions of AxC and BxC had 6.03% and 5.263% effect on the tearing. 

3. Deviations between actual and predicted S/N ratios for the pressure drop and collection efficiency 

are negligibly small with 99.5% and 90% confidence levels respectively. 

4. The analysis of the confirmation experiments for the wrinkle has shown that Taguchi parameter de-

sign can successfully verify the optimum test parameters (A2B3C1D3), where  thedie radius = 10 mm 

(A2), the lubrication =dry (B3), the Punch velocity = 1 m/dak (C1) and the BHF = 200kN (D3). It can 

be observed that the difference between the value of the minimum predicted wrinkle and the actual 

wrinkle values from confirmation experiments is 3.98%.  

5. The analysis of the confirmation experiments for the tearing has shown that Taguchi parameter de-

sign can successfully verify the optimum test parameters (A3B1C2D1), where the die radius = 15 mm 

(A3), the lubrication =lub1 (B1), the punch velacity = 3 m/min (C2) and the BHF = 10kN (D1). It can 

be observed that the difference between the value of the minimum predicted tearing and the actual tear-

ing values from confirmation experiments is 4.01%.  

6. BHF is the most influential factor for wrinkle and tearing. If BHF is low, the wrinkle occurs on the 

formed parts. If BHF is excess, the tearing occurs in the formed parts. Therefore, BHF should be a 

suitable value to improve the quality of the product so that wrinkle and tearing free parts can be obtained. 
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TARİHİ KUBBELERDEKİ HASARLAR, ONARIM VE GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Tülin ÇELİK1, Ali URAL1 

1Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Aksaray / Türkiye 

Öz: İnsanlar geçmişten günümüze kadar inşa ettikleri yapıların üzerini örtmek için kubbe inşa etmişler-

dir. Kubbe, mühendislik yapılarındaki geniş mekânları kapatmak amacıyla yapılan ve bir eğrinin simetri 

ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan eğrisel örtü sistemidir. Kubbe mimarisi tarih boyunca gelişim 

ve değişim göstererek insanların ihtiyaçlarını karşılamıştır. İnşa edildiği dönemin özelliklerini yansıtan 

kubbeli yapılar, zaman içerisindeki gelişmeler ile birlikte mimarlık ve mühendislik açısından en üst 

seviyeye ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak insanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, daha geniş açık-

lıkları geçen daha yüksek kubbeler inşa ederek kubbe mimarisini boyutsal ve statik açıdan geliştirmiş-

lerdir. Kubbeler çeşitli nedenlerden dolayı hasar görmektedir hatta yıkılmaktadır. Bu hasarlar yapısal, 

çevresel ve insan etkileri gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu tür hasara uğrayan yapıların ayakta 

kalabilmesi için onarım/güçlendirme uygulamaları yapılmaktadır. Onarım ve güçlendirme uygulamala-

rında yapının orijinalliğini bozmadan aslına uygun malzeme kullanılması ve yeterli mühendislik bilgi 

ile yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında, kubbede meydana gelen hasarın nedenlerinden, kub-

belerde en yaygın olarak görülen hasar türlerinde bahsedilmiştir. Ayrıca kubbelerde meydana gelen ha-

sarların onarım ve güçlendirilmesi için yapılan güçlendirme çalışmaları incelenmiştir. Onarım ve güç-

lendirme çalışmaları olarak horasan harcı, tamir harcı, dikiş (kenet) uygulaması, çekme çemberi uygu-

laması ve lif takviyeli polimer (FRP) uygulamaları incelenerek kubbelerde hangi şartlarda nasıl kulla-

nıldıklarından bahsedilmiştir. Bu çalışma ile kubbede meydana gelen hasar türlerine göre yapılacak en 

uygun onarım ve güçlendirme çalışmaları anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kubbe, Kubbe Hasarları, Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri 

GİRİŞ  

Kubbenin yapısı ve şekli; bölgenin coğrafyasına, mimari kültürüne ve dinsel inançlarına göre değişim 

göstermektedir. Kubbeler, içinde barındırdıkları farklı özellikler sayesinde bulunduğu coğrafyanın kim-

liğini oluşturmuştur. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar dünyanın birçok bölgesindeki toplumlar 

yapıların üzerine kubbe inşa etmişlerdir. Böylece kubbe mimarisi tarih boyunca gelişim ve değişim gös-

termiştir.  

1. TARİHİ KUBBELERDE OLUŞAN HASARLAR  

Kubbelerde meydana gelen hasarların birçok sebebi vardır. Bunlardan bazıları yapısal, bazıları çevresel 

ve bazıları da insan etkilerinden kaynaklanmaktadır. Kubbelerde meydana gelen hasar sebeplerinden 

bazıları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

 Zeminde meydana gelen oturmalardan dolayı oluşan hasarlar.  

 Yapının inşası esnasında malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan hasarlar. 

 Yapı onarımında kalitesiz malzeme kullanımı, bilinçsiz ve yanlış onarımların yapılması sonucu olu-

şan hasarlar. 

 Yapıda zamanın etkilerinden kaynaklanan ve kötü kullanıma bağlı olarak meydana gelen hasarlar.  
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 Deprem, heyelan, sel ve yangın gibi doğal afetler sonucu yapıda oluşan hasarlar. 

 Savaşlar, iklimsel şartlar, hava ve trafik kirliliği gibi etkenler nedeniyle yapılarda meydana gelen 

hasarlar. 

Kubbede oluşan hasarlar incelendiğinde en çok karşılaşılan hasarlar ve nedenleri; 

Kubbeyi iklim şartlarından korumak için yapılan kurşunların zaman içerisinde deforme olması ve altında 

bulunan çamur sıvanın dağılması ile kubbelerde hasarlar oluşmaktadır. Bu hasarlara neden olan bir diğer 

etken ise kiremitlerin zaman içerisinde eskimesi ve kırılmasından kaynaklanmaktadır. Kubbeye gelen 

yanal kuvvetler veya zeminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kubbede oluşan çatlaklar, yarıklar ve 

derz boşlukları bir diğer hasarlardır. Kubbede kullanılan geleneksel malzeme yerine çimento esaslı mal-

zemelerin kullanılması bir diğer hasar nedenidir. Bunlara örnek olarak kubbe kasnağının betonarme ola-

rak inşa edilmesi ve kubbe sıvası olarak horasan harcı yerine çimento esaslı sıva yapılması verilebilir. 

Kubbeden sızan sulardan veya nemden kaynaklanan nedenlerden ötürü horasan sıvasının kabarması 

veya dökülmesi bir diğer hasarlar arasında yer almaktadır.  

Kasnakta meydana gelen hasarlar incelendiğinde en çok karşılaşılan hasarlar ve nedenleri; 

Kasnağın taşıyıcı elemanlarında, zeminden kaynaklı sorunlar ve yatay etkiler sonucu oluşan hasarlar 

nedeniyle kasnak duvarlarında yapısal çatlakların, yarıkların ve derz boşalmaları gibi hasarlar oluşmak-

tadır. Aynı zamanda bu etkenler nedeniyle kasnak duvarında bir kısım yıkılmalar hatta çökmeler mey-

dana gelmektedir. Bir diğer hasar geleneksel onarıma uygun olmayan çimento esaslı malzemeler kulla-

nılarak kasnağın örülmesi ve sıvasının yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kubbede çevresel etkenler 

nedeniyle oluşan nem ve rutubet sebebiyle kasnağın iç yüzeyindeki horasan sıvanın eskimesi, kabarması 

ve dökülmesi bir diğer hasarlardır. Aşağıda Şekil 1. Kubbelerde oluşan çatlak tipleri; a) Kubbelerdeki 

diyagonal çatlaklar (BASF, 2018: 1-52), b) Kubbelerdeki eksenel çatlaklar (Güzel, 2019) ve c) Kubbe-

lerdeki kısmi göçmeler (BASF, 2018: 1-52) gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Kubbelerde oluşan çatlak tipleri 

 

  

(a) (b) (c) 
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2. TARİHİ KUBBELERDE ONARIM VE GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ 

 2.1.  Horasan harcı 

Kubbedeki küçük çatlakların onarım ve güçlendirilmesi için horasan harcı uygulaması yapılmaktadır. 

Bu uygulama 2 mm genişliğinde ve çok derine inmeyen çatlakların onarımı için uygulanmaktadır. Fatih 

Cami kubbesindeki küçük çatlaklar hava jeti ile temizlenmesinin ardından kubbe yapısına uygun harç 

hazırlanarak enjeksiyon yöntemiyle çatlaklar doldurulmuştur (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Kubbe çatlaklarının enjeksiyon yöntemiyle doldurulması  

(Ceylan ve Ocakcan, 2013: 44-63). 

İstanbul Fatih Caminin kubbe dışında oluşan geniş çatlaklar ilk olarak hava jeti ile temizlenmiş olup 

çatlak çevresindeki bölge çürütülmüş olup kendi yapısına uygun tuğla ve harç malzemesi ile yeniden 

örülmüştür (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Kubbenin dıştan harç ile onarılması (Çılı ve Yıldız, 2013: 66-84). 

Fatih Camii İstanbul’da meydana gelen birçok depremden görmüştür. Cami kubbesi içinde bulunan çat-

laklar hava jeti ile temizlenip çatlak çevresindeki 15’er cm genişliğinde bölge çürütülerek buraya kub-

benin kendine özgü uygun tuğla ve harç malzemesi ile örülmüştür (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Kubbede geniş çatlakların restorasyon uygulaması (Ceylan ve Ocakcan, 2013: 44-63). 

2.2. Tamir Harcı 
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Tamir harcı kubbedeki küçük çatlakların onarım ve güçlendirilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu 

onarım 2 mm genişliğinde olan ve çok derine inmeyen çatlaklar için uygulanmaktadır (Mahrabel, 2006). 

 

Şekil 5. Kubbe çatlaklarının enjeksiyon yöntemiyle doldurulması (Küçük, 2010: 40-47). 

Sultan I Mahmut kütüphanesinin kubbesindeki çatlakların onarımı için 5 atm basınç altında hidrolik 

bazlı sıva harç kubbeye enjekte edilmiştir (Şekil 5). Özellikle kubbede oluşan deformasyonları ortadan 

kaldırmak amacıyla enjeksiyon işleminden sonra tamir harcı (hidrolik kireç bazlı harç) ile en çok 3 cm 

kalınlığında olacak şekilde şap atılmıştır. 

2.3. Dikiş (Kenet) 

Kubbelerde oluşan çatlaklar orta genişlikte yani 10 mm’den büyük çatlaklar için ya da kubbenin taşları 

düşmüşse dikiş (kenet) yöntemi ile onarım ve güçlendirme yapılabilmektedir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Kubbe hasarı ve dikiş yöntemi uygulaması (Çılı ve Yıldız, 2013: 66-84). 

İstanbul Sultan I. Mahmut kütüphanesinin kubbesinde oluşan orta genişlikteki çatlakların onarımı için 

paslanmaz çelik kenetler yardımıyla dikiş yöntemi uygulanmıştır (Şekil 7). Kubbe özgün harç 

malzemesi hazırlanarak düşük basınç attında enjeksiyon yöntemi ile doldurulmuştur. 

Şekil 7. Sultan I. Mahmut Kütüphanesi merkezi kubbede dikiş uygulaması  

(Ocakcan, 2013: 128-143). 
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Bulgaristan’daki Filibe Cuma Camisi 1928 yılında yaşanan depremler ve sonrasında yapılan arkeolojik 

kazılar sonucu kubbesinde hasarlar meydana gelmiştir. Caminin tuğla kubbesindeki çatlaklar dikiş yön-

temi kullanılarak onarılmıştır (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Filibe Cuma Camisi kubbe çatlakların dikiş yöntemiyle onarılması  

(Küçük, 2010: 40-47). 

2.4. Çekme çemberi  

Kubbe ve kasnaklarda 10 mm’den büyük genişlikteki çatlakların onarım ve güçlendirilmesinde kullanı-

lan yöntemlerden biridir. Çekme çemberi uygulamasında kullanılacak malzeme olarak paslanmaz çelik 

olması korozyona uğramaması açısından önemlidir. 

İstanbul Mihrimah Sultan Cami kubbedeki çatlalar ana kubbenin etek kısmından başlayıp tepe noktasına 

doğru ilerleyen radyal çatlaklar onarılıp bu çatlakları önlemek için kubbe eteğine çekme çemberi 

uygulaması yapılmıştır (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Kubbe hasarı ve çekme çemberi uygulaması (Sesigür ve Çılı, 2014: 73-79). 

Sultan I. Mahmut kütüphane kubbedeki çatlaklar genişletildikten sonra yeniden örülerek  onarım 

yapılmıştır. Kubbede yeniden çatlak oluşmaması adına kubbede etek hizasında çekme çemberi 

uygulaması ile güçlendirme yapılmıştır (Şekil 10).  

 

Şekil 10. I. Mahmut kütüphane kubbesindeki çatlakların çekme çemberi uygulaması (Çılı ve Yıl-

dız, 2013: 66-84). 
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2.5. Lif Takviyeli Polimer (FRP) 

Yığma kubbelerde orta genişlikteki çatlakların onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan FRP uygula-

ması oldukça etkin ve kullanımı yaygın olan yöntemlerden biri Lif Takviyeli Polimerdir (Şekil 11). 

 

Şekil 11.  Lif Takviyeli Polimer (FRP) kullanılarak kubbelerin güçlendirilmesi (BASF, 2018: 1-

52). 

1963 yılında gerçekleşen Üsküp depreminde Üsküp Mustafa Paşa caminin merkez kubbesi ve son ce-

maat kubbeleri hasar görmüştür. Üsküp Mustafa Paşa Cami kubbesinin sıvası horasan harcı ile yenilen-

dikten sonra ile 2,9 m genişliğinde 7 sıra FRP bantlar ile sarılarak güçlendirilmesi yapılmıştır (Şekil 12). 

 

Şekil 12. Üsküp Mustafa Paşa Cami kubbesinin FRP ile onarılıp güçlendirilmesi (Karakuş, 

2019: 90-107). 

İstanbul’daki Küçük Ayasofya caminde zeminin farklı oturmasından kaynaklanan kubbe kasnağında 

hasarlar meydana gelmiştir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. 13). Kubbe kasnağının güçlendiril-

mesi amacıyla lifli polimer malzeme kullanılmıştır (Şekil 14). 

 

Şekil 13. Küçük Ayasofya Caminde oluşan kubbe kasnağındaki hasarlar (Aköz, 2018). 
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Şekil 14. Küçük Ayasofya Cami Kubbe kasnağında FRP uygulaması (Aköz, 2018). 

SONUÇ 

Bu çalışmada, tarihi kubbelerde meydana gelen hasar tipleri ve bu hasarların nedenleri araştırılmıştır. 

Tarihi kubbelerde onarım ve güçlendirme yöntemleri olarak horasan harcı, tamir harcı, dikiş (kenet) 

uygulaması, çekme çemberi uygulaması ve lif takviyeli polimer (FRP) kullanılmaktadır.  

 Kubbelerde meydana gelen hasarların en önemli sebepleri depremler ve zemin oturmalarında kay-

naklanmaktadır. 

 Kubbelerin onarım ve güçlendirilmesinde yapının aslına uygun malzeme kullanımı ve mimari 

kimliğinin korunması oldukça önemlidir. Bu nedenle geleneksel malzeme yerine çimento esaslı 

malzemelerin kullanılması ve kubbe kasnağının betonarme olarak inşa edilmesi en önemli hasar 

nedenlerindendir. 

 Kubbelerde en yaygın görülen hasar tipi, beden duvarının birbirinden ayrılması sonucu oluşan 

eksenel çatlaklardır. 

 Kubbede 2 mm genişliğinde ve çok derine inmeyen küçük çatlakların onarım ve güçlendirilmesi 

için horasan harcı veya tamir harcı uygulaması yapılması önerilir. Tamir harcı daha kısa sürede 

dayanım sağlaması açısından tercih edilebilir. 

 Kubbelerde oluşan 10 mm’den büyük orta genişlikte çatlaklar için ya da kubbenin taşları düşmüşse 

dikiş (kenet) yöntemi ile onarım ve güçlendirme yapılabilmektedir. Fakat dikiş uygulamasında taş-

lara yuvalar açılıp, kenetler bu yuvalara yerleştirilir. Bu uygulamada taşlara yuvalar açılması sebe-

biyle, taşların mukavemeti azalmakta olup yeterli dayanımı sağlayamadığı için tercih edilmemeli-

dir. 

 Kubbe ve kasnaklarda 10 mm’den büyük genişlikteki çatlakların onarım ve güçlendirilmesinde 

çekme çemberi uygulamasında kullanılabilir. 

 Kubbelerde orta genişlikteki çatlakların onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan Lif Takviyeli Po-

limer (FRP) uygulaması önerilebilir. 

 Kubbelerde meydana gelen orta ve geniş çatlakların onarım ve güçlendirilmesinde, kubbenin 

mukavemetini arttırmak ve açılmasını engellemek için çekme çemberi veya FRP uygulamalarının 

kullanılması gerekmektedir. Çekme çemberi ve FRP uygulaması oldukça etkin ve kullanımı yaygın 

olan yöntemlerdir. 
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 Kubbenin onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan çekme çember, dikiş (kenet) gibi malzemelerin 

hava şartlarından etkilenip korozyona uğramaması için paslanmaz çelik malzeme kullanılması ge-

rekmektedir. 
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ANTI-IMPACT PROPERTIES OF SMART CORK STRUCTURES 
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Abstract: Anti-impact properties are essentially important for protective structures while reduced 

weight is another criterion for these systems. Due to the lightweight structure and advanced energy 

absorbing capabilities, cork panels have been investigated in protective systems. In addition to the ex-

cellent impact resistance, cork panels provide environmentally-friendly behavior for green designs in 

engineering applications. This natural product is adapted to various systems under low-velocity impact 

conditions such as helmets, vests, elbow and knee-pads. In the present work, we investigated the anti-

impact behavior of cork panels by measuring the impact force response. The cork panels were composed 

of cork granules molded by polyurethane (PU) binder. In addition to the neat cork structures, a non-

Newtonian suspension was integrated into the cork panels for further improvement in the impact per-

formance. This advanced suspension was synthesized by mixing nano-size silica particles in a chemi-

cally inert liquid medium, polyethylene glycol (PEG). This mixture shows an increasing viscosity profile 

under loading and reduces its viscosity to the initial lower values upon removing the loading from the 

medium. For this reason, this suspension presents a contribution for energy attenuation during impact. 

According to the results, the smart fluid adapted cork composites provide lower impact force in com-

parison to the neat cork panels. 

Keywords: Impact Performance, Cork, Smart Systems 

INTRODUCTION 

Cork is a natural product having a cellular microstructure consisting of closed cells. About 85% of cork 

panels includes gaps filled by air that makes these structures extremely light. Under compressive load-

ing, cork shows a large stress plateau prior to the densification same with typical cellular materials. 

During the plateau state, cell walls are buckled and may be fractured, which provide the major energy 

absorbing mechanism for this material. Upon reaching the densification point, the material exhibits an 

S-shaped stress-strain curve. There are several works in literature investigating the loading response of 

corks. This eco-friendly material is compared with synthetic foams in terms of energy absorbing capac-

ities [1]. In addition to room temperate, the influence of harsh thermal conditions is investigated on the 

mechanical properties of cork products. Temperature is varied from -30°C to 100°C while studying the 

mechanical response of this natural material [2]. Since wet conditions are extremely detrimental for 

natural products, cork panels are tested at high humidity atmosphere to observe the limits [3]. In order 

to tailor the mechanical properties of cork panels, granule size, cork density and binder agents are varied 

in different works [4,5].  

Although cork is already qualified for low-velocity conditions, researchers have been studying to further 

enhance the properties. For this purpose, we used a non-Newtonian smart suspension between two cork 

panels to increase the energy absorbing properties of the system. The smart suspension shows viscosity 

increase under loading and thereby providing a solid-like behavior as long as being stimulated. The 

suspension was prepared by mixing nano-size silica particles in a chemically inert medium, polyethylene 
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glycol. The rheology of the mixture was investigated in a rheometer to follow its viscosity under in-

creasing shear rate. Next, cork composites were subjected to low-velocity impact tests in a drop tower 

system. A hemispherical impactor loaded by an energy of 15 J was dropped on the specimens. According 

to the results, the smart fluid adapted cork composites provide lower impact force in comparison to the 

neat cork panels. 

MATERIALS and METHOD 

The smart suspension was fabricated by mixing a 20 nm particle size silica powder in a polyethylene 

glycol pool. The weight ratio of silica was 20% in the suspension. After 1 h homogenization stage, the 

mixture was measured in a rheometer. In the rheological tests, shear rate was increased from 0 to 1000 

1/s at room temperature. In the preparation of composites, 20 mm thick cork panels were cut into 50×50 

mm size and assembled with two layers. There were two different specimens: (i) two neat cork layers 

(code: NC) and (ii) two cork layers with suspension integration at the layer interface (code: SC). In the 

low-velocity impact tests, specimens were hit by a hemispherical impactor dropping with a 15 J energy. 

A dynamometer was located at the bottom of the specimens to collect the force data during the impacts. 

Figure 1 shows the impact tower system in the tests. 

 

Figure 1. Impact tower system 

RESULTS and DISCUSSION 

Figure 2 shows the rheological flow curves for the smart suspension. As shown in the chart, there is a 

sudden increase in the viscosity at around the shear rate of 100 1/s. The viscosity value jumps from 854 

mPa.s to 9694 mPa.s. This increase provides solid-like behavior in the suspension and contributes to the 

energy absorbing behavior of the system. 
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Figure 2. Flow curve for the smart suspension 

Figure 3 shows the impact force curve for the specimen NC. As seen in the graph, the impact takes place 

in a very small time interval at around the impact time of 1 s. At this point, the impact force rises to 

1170 N. After the first strike, the chart shows three successive small peaks, which are due to the rebound 

of the impactor. Figure 4 shows the impact force curve for the specimen SC. Similar to the NC graph, 

there is a main peak at the impact time of 1 s and three more small peaks following the main drop. From 

the chart, it is seen that the main peak reaches the impact force of 878 N for the specimen SC. Comparing 

the impact forces, there is a reduction of 25% in the impact force by adding the smart suspension at the 

cork interface. The smart suspension provides a continuous media for the force distribution paths by 

increasing its viscosity at the impact instant. For this reason, impact energy distributes to a wider area 

at the cork interface, which results in a substantial decrease in the impact force. The damping effect is 

also visible in the post peaks that are obviously lower in the SC curve than those in the NC curve. 

 

 

Figure 3. Impact response curve for NC 
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Figure 4. Impact response curve for SC 

CONCLUSION 

In the present work, environmentally-friendly natural products, corks are investigated in low-velocity 

impact conditions. Cork panels are combined with a smart mixture, which has an increasing viscosity 

under increasing shear rate. From the impact test results, specimens show one main peak due to the first 

main strike and three successive small peaks due to the impactor rebound. Considering the force levels, 

there is a substantial reduction in the peak of the specimen SC, which includes a film layer of smart 

suspension at the cork layer interface. Due to the enhanced rheology of the suspension, impact loading 

is distributed along the transverse directions and therefore, impact energy is attenuated by the contribu-

tion of the smart fluid. For this reason, impact force at the back side of the specimen is reduced by 25%.  
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Öz: Frezeleme işlemi, uzun zamanlardan beri kullanılan en önemli geleneksel talaşlı imalat yöntemle-

rinden biridir. Özellikle karmaşık geometrili parçaların imalatında başvurulan en önemli imalat yönte-

minden biri frezeleme olmaktadır. Frezeleme işlemindeki geniş kabiliyetlerin yanı sıra hassas parça üre-

timi gibi zorlu koşullar, bu talaşlı imalat işleminde bazı problemlere sebep olmaktadır. Buna rağmen, 

teknolojik gelişmelerle birlikte bu geleneksel yöntemde de birçok ilerleme kaydedilmiştir. Daha hassas 

işleme kabiliyetleri, geleneksel frezelemeden mikro frezelemeye doğru bir geçiş sağlayıp, bu işleminin 

verimli bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Özellikle karmaşık ve küçük ölçülü 

parçalarda, mikro frezeleme işlemi büyük öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yüksek hassasiyet içeren 

ürünlerin imalatı için de mikro frezeleme işlemi iyi bir yöntemdir. Son yıllarda mikro frezeleme işlem-

leri; metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler de dâhil olmak üzere birçok farklı tür malzemelerin 

talaşlı imalatında kullanılmaktadır. Mikro frezeleme işlemi, işlenecek ürünlerden beklenen özelliklerin 

verimli bir şekilde elde edilmesi için en umut verici mikro üretim süreçlerinden biridir. Mikro frezeleme 

teknolojisi, savunma, havacılık, otomotiv gibi birçok yüksek teknolojili endüstriyel sektörde geniş çapta 

adapte edilmiştir. Ancak, güvenilirliği ve öngörülebilirliği daha fazla araştırma ve geliştirmeye açık du-

rumdadır. Bu çalışmada, mikro frezeleme üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişmeler gözden ge-

çirilmiş ve tartışılmıştır. Mikro frezeleme ve mikro işleme alanlarında, gelecekteki olası eğilimler ve 

araştırma yönleri vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mikro Frezeleme, Talaş Oluşumu, Çapak Oluşumu, Mikro Freze Takımları 

GİRİŞ  

Minyatürleştirme, günümüzde endüstriyel sektörlerin vazgeçilmez taleplerindendir ve ulusal hükümet-

lerin önerileri ve yasaları ile Avrupa Birliği (AB) tarafından oldukça teşvik edilmektedir. Minyatürleş-

tirme, endüstriyel süreçlerin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve akıllı sistem ve 

ekipmanların sayısını artırmak gibi, AB'nin yakın zamanda yayınlanan temel politikalarını karşılar. Bu 

nedenle, minyatür bileşenlere olan talep, havacılık, biyomühendislik, optik, mikro elektronik, otomotiv, 

tıp ve savunma gibi endüstrinin birçok alanında önemli ölçüde artmıştır. Minyatürleştirilmiş bileşenler 

elektro-deşarj işlemeyle [1], lazer mikro imalat [2], litografi, elektro kaplama ve kalıplama (LIGA) [3], 

derin reaktif iyon aşındırma [4], derin UV litografi [5] veya mekanik mikro işleme [6] teknolojileri ile 

işlenebilirler. Bu mikro işleme teknolojileri ile mükemmel derecede hassas geometri özellikleri ve küçük 

toleranslar elde edilebilir; ancak, operasyon süreleri ve maliyetleri genellikle çok yüksektir. Mekanik 

mikro işleme, esas olarak nispeten yüksek malzeme kaldırma oranı nedeniyle, minyatürleştirilmiş üç 

boyutlu bileşenlerin üretimi için en etkili ve en uygun maliyetli yöntemlerden biridir. Mekanik mikro 

işleme süreçleri, geleneksel boyutlu işleme teknolojilerinin analojisine dayalı olarak kategorize edilebi-

lir: mikro frezeleme, mikro delme, mikro tornalama vb. En yaygın olarak uygulanan mekanik mikro 

işleme teknolojilerinden biri mikro frezelemedir [7] bu nedenle çalışmada bu konu üzerine odaklanıla-

caktır. Ayrıca gelecekteki olası araştırma yönlerini ve eğilimleri hakkında bilgi verilecektir. 
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MİKRO FREZELEME İŞLEMİ  

Mikro frezeleme, çeşitli malzeme türlerinde (metaller ve alaşımları, polimerler, seramikler, grafit, kom-

pozitler vb. [7-9])  karmaşık üç boyutlu geometrilerini yüksek talaş kaldırma oranları ile üretmek için 

kullanılan hassas ve esnek bir teknolojidir. Mikro frezeleme kinematiği, geleneksel boyutlu frezeleme 

işlemine benzer; ancak bazı benzersiz durumlar ve önemli özellikler vardır. İlk olarak kesici takımın 

boyutu son derece küçük olabilir (25 μm [10] veya 50 μm [11]), uzunluk-çap oranı bu nedenle genellikle 

yüksektir. Kesici takımın uygun olmayan boyutu ve titreşim ve / veya nispeten büyük takım salgısı 

genellikle kesici takımların kırılmasına neden olur [12]. İkinci olarak kesilmemiş talaş kalınlığı, genel-

likle kesme kenarı yarıçapı ile veya iş parçası malzemesinin tane boyutu ile aynı büyüklüktedir [13]. Bu 

nedenle, malzeme deformasyon mekanizmalarına genellikle sürtünme etkisi hâkimdir [6] ve yüzey ka-

litesi genellikle iyi değildir [14]. Buna ilaveten, teorik talaş kalınlığının değeri genellikle minimum talaş 

kalınlığının boyutuna benzerdir [6]. Üçüncü olarak çapak boyutunun işlenmiş özelliklerin boyutuna 

oranı, geleneksel işleme operasyonlarından daha yüksektir, mikro çapak alma işlemlerini bu nedenle 

nihai ürün maliyeti üzerinde daha fazla etkiye sahiptir [15]. Ayrıca, mikro boyutlu özelliklerde çapakları 

gidermek son derece zordur [16]. Dördüncü olarak mikro freze tezgâhının rijitliği ve doğruluğu, parça-

ların kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ek olarak, freze tezgâhları uygun iş mil hızlarını sağ-

lamak için son derece yüksek iş mili hızları gerektirir (450,000 devir/dk’ya kadar [17]). Buna karşın, 

mevcut mikro freze tezgâhı modelleri genellikle yalnızca maksimum 200,000 devir/dk iş mili hızları 

sağlar. Son olarak mikro frezeleme işlemlerinin izlenmesi ve teşhisi önemlidir çünkü kesici takım mal-

zemenin yüzeyine kolayca zarar verebilir (uygun olmayan yüzey pürüzlülüğü, çapak oluşumu, mikro 

çatlak oluşumu vb.) veya kırılabilir [18-19]. Bu nedenle, kesici takım durumunun izlenmesi mikro iş-

leme proseslerinde tavsiye edilir. Bu konular, geçmiş yıllarda birçok araştırmacı tarafından araştırılmış-

tır; ancak, bu alanda hala birçok eksiklik ve zorluklar vardır [20]. 

MİKRO FREZELEMENİN GELECEĞİ 

Minyatürleştirme, endüstriyel sektörlerin son zamanlardaki köklü bir talebidir ve ulusal hükümetlerin 

tavsiyeleriyle ve Avrupa Birliği tarafından oldukça teşvik edilmektedir; bu nedenle, mevcut mikro fre-

zeleme teknolojileri geniş çapta araştırılmakta ve uygulanmaktadır [21]. Bununla birlikte, birçok yeni 

eğilimler vardır. Gelecekte üzerinde çalışılması gereken eğilimler ve zorluklar mevcuttur. Mevcut mikro 

frezeleme teknolojileri çoğu zaman çeşitli malzemelerde yüksek kaliteli mikro özellikler oluşturabilme-

sine rağmen, bu durum yüksek talaş kaldırma oranını, yüksek takım ömrünü, artan maliyet etkinliğini, 

düşük operasyon süresini, çapak oluşumunu ve yüzey pürüzlülüğünü sağlamalıdır. Bu sorunlar, aşağı-

daki süreçler kullanılarak kısmen iyileştirilebilir: Melez mikro frezeleme teknolojileri, yeşil veya sür-

dürülebilir mikro frezeleme, akıllı mikro frezeleme veya yapay zekâ kontrollü teknolojiler. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, mikro frezeleme teknolojileri gözden geçirilmiştir. Mikro frezeleme, çeşitli malzemelerde 

karmaşık üç boyutlu geometriler üretmek için uygundur; ancak, uygulaması hala birçok zorluk içermek-

tedir. Mikro frezelemede talaş kaldırma ve çapak oluşturma mekanizmaları eğer teorik talaş kalınlığının 

boyutu minimum talaş kalınlığının boyutuyla karşılaştırılabilirse makro işlemeye göre farklıdır.  Yarı 

homojen malzemelerin mikro frezelemesindeki kesme kuvveti, kesme sıcaklığı ve titreşimler, deneysel 

veya teorik modellerle kesin olarak tahmin edilebilir. Hem proses hem de kalite özellikleri, mikro fre-

zelemedeki takım aşınmasından büyük ölçüde etkilenir, bu nedenle doğrudan ölçüme (genellikle optik 
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olarak) veya dolaylı ölçüme (kesme kuvvetleri, titreşimler, kesme sıcaklığı, güç vb.) yönelik yöntemler 

önerilir. 
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Kocaeli / Turkey 
2 Aviation Material Research and Development Laboratory, Faculty of Aeronautics and Astro-

nautics, Kocaeli University, Kocaeli / Turkey 

Abstract: Fiber metal laminates (FML) as a type of composite materials are obtained from the produc-

tion of low-thickness metal sheet and resin-impregnated fabrics in sandwich form. Before production, 

mechanical or chemical surface pretreatments are traditionally applied to the metallic material surface 

to improve the interlaminar strength between metal and prepreg in FML materials. As an alternative to 

these surface pretreatment techniques, there are also some studies in which metal material surfaces are 

pretreated with laser technique in recent years. Determining the appropriate laser parameters depending 

on the material is very important to achieve high quality in the final product. In this study, it is aimed to 

improve the interlaminar strength between metal and prepreg by performing surface pretreatments under 

different laser parameters (such as laser scanning speed, power and frequency) on the surface of metal 

materials before the production of FML materials. For this purpose, AA6061-T4 aluminum sheets were 

treated with a pulsed fiber laser before the 2/1 configurated FML materials were produced with the hot 

press technique. In order to determine the effect of laser parameters on the metal/prepreg interlaminar 

strength of FML materials, three point bending tests were performed according to the ASTM D790-15 

standard. The flexural strength and flexural modulus of FML samples were determined. The obtained 

results showed that maximum load values obtained at laser frequency as 80 kHz, laser power as 30 and 

50 W, and laser scanning speed as 800 and 1600 mm/s for L8 and L9 laser treatment parameters. Flexural 

strength values increased to 375,99±8 MPa (L8) and 376,62±9 MPa (L9) according to untreated 

(328,11±6 MPa) and sanded (334,84±3 MPa) FML samples. In addition, flexural modulus values also 

increased from 57,8 GPa to 69,8 GPa by applying L9 laser process parameters. 

Keywords: Fiber Metal Laminates, Fiber Laser Technique, Flexural Properties, Metal/Prepreg Fabric 

Interface 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Fiber-metal laminates (FMLs) are a hybrid of aluminum and polymer based composite systems. These 

laminates are manufactured by bonding fiber reinforced prepreg layers with thin aluminum alloy sheets 

(J. F. Lalıberte, 2000). The FMLs combine the advantages of prepregs and metals simultaneously, such 

as impact resistance, lightweight, corrosion resistance, fatigue resistance etc. (Lei Li, 2020). FMLs have 

been subject to the permanent interest of several application areas over the last decades, such as aero-

space, marine, and military industry (Hamza Blala, 2021). For example, these materials give an extraor-

dinary performance in the area of aircraft structure (fuselage skins and wing panels), automobile panels 

like floor, firewall and rear wheel panels and electronic panel boards by reducing weight with increasing 

strength, improved damage tolerance with reduced cost and improved safety (K. Kavitha, 2019). 
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FML is usually manufactured by either a hot press or preferably an autoclave process in which the metal 

sheets and prepregs are bonded together. The surfaces of the metal layer are generally pretreated with 

chemical (alkali treatment, anodizing, etching, etc.) or mechanical (abrading, sand blasting, etc.) surface 

treatment techniques prior to preforming in order to improve the adhesion to the prepreg (Wangqing 

Wu, 2014). Pre-treatment of the metal surfaces before manufacturing is necessary for the desired inter-

laminar bonding between prepreg and metal layers. Aghamohammadi et al. (Hamed Aghamohammadi, 

2018) investigated the effects of four different surface treatment methods of mechanical abrasion, alka-

line treatment, FPL-etching and sulfuric acid anodizing on the flexural properties of basalt fi-

bers/epoxy/aluminum 2024 FML materials. They determined that the flexural strength values of FML 

materials which treated with mechanical etching, alkali etching, FPL-etching and anodizing processes 

were found to be 390 MPa, 480 MPa, 570 MPa and 610 MPa, respectively. Results of the four methods 

applied showed that the mechanical abrasion and alkaline etching treatments were not found suitable for 

enhancing the flexural properties due to weak interfacial adhesive bonding. On the other hand, FPL-

etching and anodizing treatments caused significant improvements in the flexural properties. Nong et 

al. (Tran-Vu Nong, 2019) determined the effects machined hooks on FMLs flexural properties. They 

tested four configurations of modified FMLs with four variants of hooks’ geometry, including two hook 

sizes, namely, nano and micro and two hook profiles, namely, curved and straight. Flexural modulus 

values of No-Hooks, Straight Nano Hooks (SNH), Straight Micro Hooks (SMH), Curved Nano Hooks 

(CNH) and Curved Micro Hooks (CMH) were found to be 50.9 GPa, 58.1 GPa, 20.4 GPa, 49.2 GPa and 

10.9 GPa, respectively. Experimental results showed that modified GLARE with Straight Nano Hooks 

(SNH) outperform all samples tested including the standard FML (without hooks) in shear and three-

point bending tests. Mehr et al. (M. Emami Mehr, 2019) investigated the effects of applying a combina-

tion of surface treatments on the flexural and Charpy impact behavior of FMLs. The surface treatments 

included FPL-etching, sulfuric acid anodizing (SAA), sandblasting, sandblasting + FPL and sandblast-

ing + SAA. The FMLs were made from Al2024-T3, basalt fibers and epoxy. Results of bending tests 

indicated that the highest flexural strength were achieved for the SAA (659 MPa) and FPL-etching (658 

MPa) samples. The worst flexural strength result was obtained for the sandblasted (637 MPa) sample. 

At the turn of the last few years, one can observe a very dynamic development of laser surface treatment 

methods. There are many reports revealing the widespread use of the laser to improve the mechanical 

and corrosion properties of various convantional engineering materials (Wojciech Pakieła, 2020). Ngo 

et al. (Chi-Vinh Ngo, 2018) Through a combination of pulsed laser ablation and a simple finishing (heat 

treatment or boiling water), they aimed to make the aluminum surface superhydrophilic and superhy-

drophobic in a short time without applying traditional techniques. Grid patterns were produced on the 

aluminum surface using nanosecond pulsed laser. As a final treatment, heat treatment at 200 oC and 360 

minutes (6 hours) or immersion in boiling water for 120 minutes (2 hours) was applied. As a result, 

under heat treatment, the surface became superhydrophobic with a contact angle (CA) greater than 150 

o and a sliding angle (SA) lower than 10 o. Conversely, when immersed in boiling water, the surface 

became superhydrophilic with a low contact angle. Muttlak et al. (Wijdan H. Muttlak, 2020) aimed to 

increase the corrosion resistance of 1050 aluminum alloys with the short pulse Nd: YAG laser. Laser 

heat treatment at energies of 450, 550, 650, and 750 mJ was applied prior to anodization of 1050 alumi-

num alloy at voltages of 5, 10, and 15 V. The pitting corrosion potential of the anodic oxide layer was 

investigated in a seawater environment by electrochemical tests, and the corrosion behavior of the alu-

minum alloy samples was analyzed by polarization and cyclic tests to provide vital information on their 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/abrasion
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/basalt
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/abrasion
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/adhesive-bonding
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corrosion resistance. The corrosion current (Icorr) at 15 V was reduced from 175.47 μA/cm2 to 22.97 

μA/cm2 and the potential corrosion (Ecorr) was reduced from −573.4 mV to −334.8 mV by laser treat-

ment. The current density in the cyclic test decreased from 203.58 μA/cm2 to 21.29 μA/cm2 with Laser; 

the potential corrosion (Ecorr) at 15 V also reduced from −591.9 mV to −358.9 mV. The corrosion 

resistance for best laser energy was improved at 650 and 750 mJ. Results showed that the oxide layer is 

influenced by laser treatment. 

OBJECTIVE 

From the literature surveys, it was determined that laser surface treatment process did not applied to 

metallic materials before the production of FMLs for surface preparation or controlled surface topogra-

phy. In order to increase the metal/prepreg interfacial strength before the production of FML materials 

with the hot press technique, it was aimed to create micro interlockings with different formations on the 

6061-T4 aluminum material surface with the fiber laser method.  

SCOPE 

The main fiber laser treatment parameters such as laser power (W), laser frequency (kHz), and scanning 

speed (mm/s) were assigned with laser device capacities and the observations of laser-aluminum sample 

interaction during the laser treatment trials. Three parameters with three levels of each one were selected. 

For laser power, 10, 30 and 50 W were selected. Beside this, 20, 50 and 80 kHz laser frequencies and 

400, 800 and 1600 mm/s laser scanning speed values were chosen, respectively. Three point bending 

tests according to ASTM D790-15 standard (ASTM d790-15, 2016) were carried out to determine the 

metal/prepreg interfacial strength of FML materials containing aluminum, which surfaces were pro-

cessed with fiber laser technique. The flexural strength and flexural modulus of FML samples were 

determined from three point bending tests. 

METHODS 

FML material with the configuration 2/1 (two layer of AA6061-T4 aluminum sheets and four layer of 

S-2 glass fiber/epoxy prepreg) manufactured at Kompozitsan A.Ş. by using hot press technique. Prepreg 

which includes S-2 glass fiber 200 gr/m2 plain fabric and F-1564 epoxy resin are an advanced modified 

epoxy formulation designed for hot press method curing to offer very high laminate strengths, coupled 

with increased fracture toughness and adhesive properties. AA 6061-T4 material used in FML materials 

was sized as 500 mm x 500 mm x 0.8 mm. Before manufacturing the FML materials, fiber laser treat-

ment process was applied to the aluminum surfaces at various fiber laser parameters. The fiber laser 

used in the studies has an average power of 50 W and a wavelength of 1.06 µm and can produce pulses 

of 100 ns. The maximum pulse energy is 1 mJ and can reach a peak power of 10 kW. The fiber laser 

can produce laser pulses at repetition rates of 20 kHz - 80 kHz. Laser surface treatment applied under 

different parameters to AA6061-T4 aluminum sheet plates was given in Table 1.  

Laser surface treatment applied to the AA6061-T4 aluminum sheet plates in the Aerospace Materials 

Research and Development Laboratory (HAMAG) within the Faculty of Aeronautics and Astronautics 

of Kocaeli University. Beside this, for comparing the effect of the laser parameters on the flexural be-

havior of FML materials, FML samples also manufactured which included untreated and sanded 

AA6064-T4 aluminum sheet plates. After surface treatments, FML materials were manufactured by us-

ing heated hydraulic press with an operating temperature of 300 oC and a press power of 15 tons. 2 plies 
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of AA 6061-T4 sheet plates (500 mm x 500 mm x 0.8 mm) and 4 plies of epoxy resin-impregnated S-2 

glass fiber reinforced prepregs (500 mm x 500 m) prepared for the production of 2/1 configurated FML 

materials. The manufactured FML material has a thickness of 2.26 mm and the dimensions of 500 mm 

x 500 mm. After manufacturing, FML materials were carefully waterjet machined in the form of test 

coupons for three point bending tests according to ASTM D790-15. The configuration of 2/1 configur-

ated FML materials are depicted in Fig.1.  

Table 1. Fiber laser process parameters and sample codes 

Sample codes Laser frequency 

(kHz) 

Laser power 

(W) 

Laser scanning speed 

(mm/s) 

Untreated - - - 

Sanded - - - 

L1 20 10 400 

L2 20 30 800 

L3 20 50 1600 

L4 50 10 400 

L5 50 30 800 

L6 50 50 1600 

L7 80 10 400 

L8 80 30 800 

L9 80 50 1600 

 

 

Figure 1. 2/1 configurated FML material 

After manufacturing the 2/1 configurated FML materials (untreated, sanded and fiber laser treated under 

various laser parameters), three point bending tests were applied to samples. Support span of 40 times 

the depth of the FML samples was used for three point bending tests. Rigid rollers which were used for 

loading and supporting devices had a diameter of 10 mm. At least five FML samples were tested at 

TÜBİTAK-MAM with a 30 kN capacity Zwick brand universal test device at a speed of 5 mm/min and 
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a span distance of 96 mm. Average values were given with standard deviations. The variations of flex-

ural properties such as flexural modulus and flexural strength of FML samples were determined.  

FINDINGS  

Load, flexural strength and flexural modulus values obtained from three point bending tests of 2/1 con-

figurated FML samples which included various surface treated (untreated, sanded and fiber laser treated) 

aluminum were given in Table 2. From Fig.2, it was determined maximum load values obtained at L8 

and L9 laser surface treated FML samples with laser frequency as 80 kHz, laser power as 30 and 50 W, 

and laser scanning speed as 800 and 1600 mm/s. Surface treatments with fiber laser at higher laser 

frequencies, laser power and scanning speed improved the mechanical interlocking at aluminum sur-

faces (Fig.2). Because of the craters formed on the aluminum surfaces, the metal/ prepreg interface was 

improved by providing micro interlocking. By this way, the load values increased. As stated Ref. (Vahid 

Zal, 2016) mechanical roughening at the aluminum sheet had a maximum effect on the aluminum/ma-

trix adhesion strength. Shaolong Li et al. (Li S, 2018) investigated the surface modification of physical 

and chemical properties by laser ablation and conventional polish treatment techniques. From test re-

sults, surface morphology analyzed by laser scanning confocal microscopy and scanning electron mi-

croscopy showed that laser-treated surface displayed higher roughness than that of a polish-treated spec-

imen. In the light of mechanical interlocking, molecular bonding and thermodynamics theories on ad-

hesion, laser etching process displayed enhanced bonding performance relative to the polishing surface 

treatment. Beside this, from Table 2, all laser treatment processes improved the interlaminar strength at 

metal/prepreg. But the optimum mechanical interlocking created at L8 and L9 laser process parameters. 

At Table 2, flexural strength and flexural modulus values also calculated by using the Equations 1 and 

2 which were given at ASTM D790-15 standard. 

𝜎𝑓 = 
3.𝑃.𝐿

2.𝑏.𝑑2           (1) 

 

𝐸𝐵 =
𝑚.𝐿3

4.𝑏.𝑑3           (2) 

 

where: σf = flexural stress, MPa, P = load at a given point on the load-deflection curve, N, L = support 

span, mm, b = width of beam tested, mm, d = depth of beam tested, mm, EB = modulus of elasticity in 

bending, MPa, and m = slope of the tangent to the initial straight-line portion of the load-deflection 

curve, N/mm. From obtained flexural strength and modulus values, it was clearly observed that L8 and 

L9 laser treated FML samples had the maximum interlaminar properties at metal/prepreg interface. Both 

flexural strength and modulus improved with L8 and L9 laser process parameters. Flexural strength 

values increased to 375,99±8 MPa (L8) and 376,62±9 MPa (L9) according to untreated (328,11±6 MPa) 

and sanded (334,84±3 MPa) FML samples. In addition, flexural modulus values also increased from 

57,8 GPa to 69,8 GPa by applying L9 laser process parameters.  
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Table 2. Load, flexural strength and flexural modulus values obtained from three point bending 

tests 

Sample Treatment Load 

(N) 

Flexural Strength 

(MPa) 

Flexural Modulus 

(GPa) 

Untreated 155,95±1,5 328,11±6 57,848±1,6 

Sanded 159,14±1,3 334,84±3 59,575±2 

L1-Laser Treated 156,29±2,4 328,82±5 58,549±2,3 

L2-Laser Treated 158,14±2,1 332,72±6 60,928±0,85 

L3-Laser Treated 159,01±2 334,55±5 61,090±1,45 

L4-Laser Treated 161,23±2,8 339,22±4 61,959±1,8 

L5-Laser Treated 162,59±1,7 342,08±4 61,562±2,1 

L6-Laser Treated 163,84±1,8 344,71±5 61,941±1,9 

L7-Laser Treated 162,82±2,1 342,58±8 62,507±1,4 

L8-Laser Treated 178,8±2,5 375,99±8 66,908±1,6 

L9-Laser Treated 179,01±2,6 376,62±9 69,873±1,2 

 

 

Figure 2. Cross sectional view of 6061-T4 aluminum samples after L8 (b) and L9 (c) laser treat-

ments compared to untreated sample (a) 
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-a- 

 

-b- 

Figure 3. The variation of flexural strength and flexural modulus values due to the surface treat-

ments 

Fig. 3 illustrated the variation of flexural strength and flexural modulus due to various surface treatment 

parameters. From flexural strength values (Fig.3-a), it provided that there was nearly 14% increase in 

L8 and L9 samples compared to the untreated FML samples, and 12% increase compared to the sanded 

samples. In addition, flexural modulus values increased by approximately %17 in L8 and L9 according 

to untreated and sanded FML samples (Fig.3-b). From cross sectional views in Fig. 2, 30 mm width and 

20 mm depth at L8 and 45 mm width and 25 mm depth at L9 were measured. These surface roughness 

which were created at the L8 and L9 samples ensured a good mechanical interlocking between metal/ 

prepreg. All flexural properties were improved because of creating better bonding at metal and prepreg 

layers. 

CONCLUSIONS 

In order to increase the metal/prepreg interfacial strength before the production of FML materials with 

the hot press technique, this study was aimed to create mechanical interlockings at metal/prepreg re-

gions with different laser process parameters on the 6061-T4 aluminum material surface with the fiber 

laser. The obtained results summarized below; 

 It was determined that maximum load values obtained at L8 and L9 laser surface treated FML sam-

ples with laser frequency as 80 kHz, laser power as 30 and 50 W, and laser scanning speed as 800 and 

1600 mm/s. Optimum surface roughness were obtained by creating micro craters at the surface of 6061-

T4 aluminum material. Due to these crater formations, good mechanical interlocking occurred at 

metal/prepreg interface regions. 

 Flexural strength values increased to 375,99±8 MPa (L8) and 376,62±9 MPa (L9) according to 

untreated (328,11±6 MPa) and sanded (334,84±3 MPa) FML samples. 

 Flexural modulus values also increased from 57,8 GPa to 69,8 GPa by applying L9 laser process 

parameters. 
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ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK GLUTENSİZ KEK ÜRETİMİNDE KENEVİR UNU 

KULLANIMININ FİZİKSEL VE DUYUSAL ETKİSİ 

Fatma HAYIT1, Soner BEŞCANLAR2 

1Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yozgat / Türkiye  
2Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yozgat / Türkiye 

Öz: Çölyak hastalığı gluten intölerasına bağlı olarak gelişen genetik bir rahatsızlıktır. Bireylerin buğday 

proteini olan gluteni tüketmeleri ile bağırsak villusları zarar göremekte, villuslar ileri seviyelerde düze-

leşerek sindirim işlevini gerçekleştirememektedir. Gluten intöleransına sahip bireylerin hayatları bo-

yunca glutensiz diyet yapmaları hastalığın tedavisi için tek çözüm yoludur.  Son zamanlarda çölyak 

hastalığı ile ilgili farkındalığının artmasına rağmen bu hastalara yönelik üretilen ürün yelpazesi yeterli 

değildir. Hastaların en büyük sorunu besinsel içeriği arttırılmış, taze, kabul edilebilir ürüne ulaşmadaki 

zorluktur. Glutensiz ürünler çoğunlukla nişasta bazlı ürünlerden elde edildiği için diyet lif, mineral 

madde ve protein gibi besin içeriklerinden yoksun olmaktadır. Yeni ürün geliştirmede bu durum dikkate 

alınarak glutensiz gıdaların besin içeriği arttırılmalıdır.  Bu çalışmada çölyak hastalarına yönelik glu-

tensiz kenevirli kek üretimi yapılarak ürünlerin fiziksel ve duyusal özellikleri incelenmiştir.  Pirinç 

ununa yer değiştirme prensibine uygun olarak %10, %20, %30,%40 ve %50 oranlarında kenevir unu 

ilave edilmiştir. Toplam un ağırlığı 100 g olacak şekilde un formülasyonları ayarlanarak üretim yapıl-

mıştır. Ürünlerin ağırlık, hacim, hacim indeksi, simetri indeksi, tekdüzelik indeksi, kabuk görünümü, 

kalınlığı, elsatikiyet, tekstür, aroma, tat, kabul edilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi duyusal ve fiziksel 

özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda çölyak hastaları için üretilecek glutensiz kenevirli kek for-

mülasyonuna kek kalitesini ve kabul edilebilirliği değiştirmeden %50 ye kadar kenevir unu ilavesinin 

duyusal ve fiziksel olarak kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler:  Çölyak, Glutensiz Kek, Kenevir 

GİRİŞ 

Kenevir Cannabaceae familyasına ait yıllık otsu bir bitkidir (Elsohly ve Gul, 2014). Tohumlarının ve 

filizlerinin antioksidan ve antimikrobiyal etkisi yüksektir (Frassinetti vd., 2018; Nafis vd., 2019). Bu 

özelliklerinden dolayı fonksiyonel gıda olarak (Frassinetti vd., 2018) kullanım alanı bulmaktadır. Ka-

vuzlu kenevir tohumu 32.4 g/100 g protein; 43.7 g/100 g yağ; 10.3 g/100 g karbonhidrat; kavuzsuz tane 

ise; 24.6 g/100 g protein; 30.2 g/100 g yağ, 31.5 g/100 g karbonhidrat içermektedir (Bartkiene vd., 

2016). İçerdiği peptitlerin antioksidan ve antihipertansif ajan olarak kullanım alanı bulunmaktadır (Gir-

gih vd., 2014). %70-80 oranlarında doymamış yağ içeriğine sahiptir (Deferne vd Pate, 1996). Özellikle 

linoleik ve linolenik yağ asitlerince zengin bir üründür (Porto vd., 2015).  Kenevir unu ilaveli unlu ma-

mül ürünlerde protein miktarı, toplam fenolik madde, diyet lif, serbest aminoasit içeriği ile ürünlerin 

protein sindirilebilirliği artmakta ve glisemik indeks azalmaktadır (Hayıt ve Gül, 2020).  

Gluten; buğday, çavdar ve arpada bulunan çeşitli bağırsak hastalıklarına sebep olan buğday proteini 

olarak bilinmektedir (Nylund vd., 2016).  Çölyak hastalığı ile vücudun gluteni sindirememesine bağlı 

olarak bağırsaklarda görülen iltihaplanmalar ile  gıda emiliminin engellenmesi sonucu demir, kalsiyum, 

vitamin A, D, E, K ve folat emilimi azalır (Rosell vd., 2015).  Çölyak hastalarına özel olarak üretilen 

gıda gruplarında buğday unu kullanılmadığı için ürün kalitesi genellikle zayıf kalmaktadır (Renzetti vd., 

2008). Dünya nüfusunun yaklaşık %1’ inde gluten intöleransı vardır (Novotni et al., 2012). Bu sayının 
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nüfus atrışına bağlı olarak artması ile glutensiz ürünlere ve çeşitliliğe ihtiyaç her geçen gün artmaktadır 

(Mahmoud et al., 2013). 

Kenevir ununun incelenen olumlu yönleri ile bu çalışmada çölyak hastalarına özgü üretilecek kek for-

mülasyonuna farklı oranlarda prinç unu ile yer değiştirme prensibine göre farlı oranlarda kenevir unu 

(% 10, % 20, %30, %40 ve % 50) eklenerek üretilen glutensiz kek örneklerinin besinsel içeriğinin arttı-

rılması hedeflenerek tüketici kabul edilebilirliliği incelenmiştir. Üretilen kek örneklerinin fiziksel (ağır-

lık, pişme kaybı, hacim) ve duyusal özellikleri (Kabuk Görünümü, Kabuk Kalınlığı, Elastikiyet, Göze-

nek Yapısı, Kek İçi Rengi, Tekstür, Ağızda Hissedilen Yumuşaklık, Aroma, tat, Kabul edilebilirlilik ve 

Satın alınabilirlilik ) özellikleri araştırılmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM  

Materyal 

Kek yapımında buğday unu (Katmer), pirinç unu (kent), yumurta (okur), süt (içim), şeker (torku), mar-

garin (bizim), vanilya ve kabartma tozu (Dr. Quetker) yerel marketten temin edilmiştir. Kenevir unu 

(Glory) internetten tohum olarak temin edilip öğütücü (Empero) ile öğütülüp un eleği ile elenerek kul-

lanılmıştır 

Yöntem  

Kek yapımı  

Kek üretimi Tablo1’de verilen bileşenler ile Cookplus Marka mikser (650 watt 4 lt White Sm-1203n) 

kullanılarak AACC 10.90.01 yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yönteme uygun olarak oluşturulan kek 

hamurları tek kullanımlık kek kalıplarına (33-48 mm ) hamur ağırlığı 40 g olacak şelkilde doldurulmuş 

ve N’dustrıo marka konveksiyonel fırında (magıc611E,Türkiye) 190 °C 11 dk pişirilmiştir. 

Tablo1. Kek formülasyonu 

Hammaddeler  % Bileşenler  

Yumurta 15.87 

Süt 19.83 

Şeker 23.79 

Şortening 13.22 

Un*  26.44 

Kabartma Tozu 0.40 

Vanilya 0.40 

Tuz 0.05 

Toplam  100 

*Deneme gruplarında un: prinç unu ile yer değiştirme prensibine göre farlı oranlarda kenevir unu (% 

10, % 20, %30, %40 ve % 50) eklenerek, kontrol grup da buğday unu kullanılarak oluşturulmuştur. 
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Kekte Yapılan Analizler 

Fiziksel analizler  

Glutensiz kek örneklerinin; hacim, simetri ve tekdüzelik indeksleri ile büzülme değeri (AACCI Metot 

10-91.01; AACCI, 2000) ve toplam hacim indeksi değerleri (Bath, vd., 1992) belirlenmiştir. 

Hacim analizi 

Kekler pişirme işleminden sonra 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilerek soğutulmuştur. Hacim 

ölçümü için kolza tohumu kullanılarak yer değiştirme metodu ile ölçüm yapılmıştır (Uluöz, 1965) 

Simetri ve tekdüzelik indeks analizi 

AACCI Metot 10-91.01’e göre; soğutma işlemi bittikten sonra kekler dikey olarak merkezlerinden dik-

katlice kesilmiş, milimetrik kâğıt ile hazırlanmış olan şablonun üzerine kesilmiş yüzeyleri gelecek şe-

kilde yerleştirilmiş ve AA', BB', CC', DD', EE', AE, A'E' yükseklikleri milimetrik şablondan (AACCI 

Metot 10-91.01) okunmuştur. 

Duyusal analiz 

Glutensiz kek örneklerinde duyusal analiz için herbiri üniversite mezunu 20 paneliste kek örnekleri eşit 

parçalara bölünerek, her biri rastgele üç haneli rakamlar olacak şekilde kodlanan tabaklarla içme suyu 

ile sunulmuştur. Kek örnekleri; kabuk görünümü, kabuk kalınlığı, elastikiyet, gözenek yapısı, kek içi 

rengi, tekstür, ağızda hissedilen yumuşaklık, aroma, tat, kabul edilebilirlilik ve satın alınabilirlilik özel-

likleri açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur (Özer, vd., 2004).  

İstatistik analiz 

Tüm denemeler 2’şer kez tekrar edilmiştir. Denemelerde hazırlanan hamurlardan üretilen kek örnekle-

rinden elde edilen veriler “SPSS” 22.0 paket programı kullanılarak Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine 

tabi tutularak istatistiksel değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler neticesinde aralarındaki farklılıklar 

p< 0.01 güven aralığına göre önemsiz bulunan değerler tablo ve grafiklerde aynı harflerle gösterilmiştir. 

BULGULAR  

Glutensiz keklerin hacim ve hacim indeks değerleri 

Kek örneklerinin hacim indeks değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre %50 kenevir unu ilaveli 

kek örneklerinin en yüksek hacim değerine sahip olduğu görülmektedir. Orantılı olarak hacim indeksleri 

kenevir unu ilaversi ile artış göstermiştir. En yüksek hacim indeksi değerine %50 kenevir unu ilaveli 

örnekler sahip olurken, kenevir ununun azalması hacim indeksinin düşmesine sebep olmuştur. Glutensiz 

kenevir unu ile yapılan kek örneklerinin hacim ve hacim indeks değerlerinin buğday unu ile yapılmış 

kontrol grup keklerin hacimlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 2. Keklerin hacim ve hacim indeks değerleri 

Örnek  Hacim  Hacim İndeksi  

Kontrol 57.16b 81.5c 

%10 Kenevir  57.16b 82.16c 

%20 Kenevir  58.00b 86.33bc 

%30 Kenevir  58.5ab 91bc 

%40 Kenevir  58.66ab 98.33ab 

%50 Kenevir  59.16a 104a 

 

Keklerin simetri ve tekdüzelik indeks değeri 

Kek örneklerinin simetri ve tek düzelik değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Tabloya göre kenevir unu ila-

vesinin artması ile birlikte simetri indeksi artış göstermiştir. En yüksek simetri indeks değerini %50 

kenevir ilaveli kek örnekleri almıştır. Simetri indeksi, keklerin üst yüzlerinin yüzey görünümünü belir-

lemek için kullanılmaktadır. Bu negatif (-) olması kekin çökük (içe doğru bombeli), sıfıra yakın olması 

kek yüzeyinin düz (bombesiz), pozitif (+) olması ise kek üst yüzeyinin kabarık (bombeli) olduğunu 

işaret göstermektedir (Dizlek, vd., 2008). Tekdüzelik indeksi, keklerin yan simetrisini belirlemek için 

kullanılmaktadır ve bu değerin sıfır ya da sıfıra yakın olması istenmektedir (Dizlek, vd., 2008). Tekdü-

zelik değerleri incelendiğinde yine en iyi değerin %50 kenevir unu ilaveli glutensiz kek örneklerinde 

olduğu belirlenmiştir. Glutensiz kenevir unu ilaveli keklerin buğday unu ile yapılan kontrol grubu kek-

lerden daha yüksek puanlar almış olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3. Keklerin simetri ve tekdüzelik indeks değeri 

Örnek  Simetri İndeksi  Tekdüzelik İndeksi  

Kontrol 2.66c -2.50b 

%10 Kenevir  4.5bc -1.33ab 

%20 Kenevir  7.16ab -1.16ab 

%30 Kenevir  8.66ab 0.83a 

%40 Kenevir  8.83ab 0.16a 

%50 Kenevir  10.16a 0.33a 

Kek örneklerinin duyusal değerleri 

Kek örneklerinin duyusal analiz sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 4’e göre duyusal 

değerlendirme parametrelerinden kabuk görünümü, kabuk kalınlığı, elastikiyet, gözenek yapısı, kek iç 

renk beğenilirliği ve tat değerlerinde buğday unu ile üretilmiş kontrol grup ile kenevir ilaveli glutensiz 

kek örnekleri arasında istatistiki bir fark olmadığı belirlenmiştir. Tekstür değeri incelendiğinde en yük-

sek puanı kontrol grubu örnekler alırken, glutensiz formülasyona kenevir ununun ilavesi ile tekstür de-

ğerinin azaldığı belirlenmiştir. Benzer durum ağızda hissedilen yumuşaklık değeri ile paralellik göster-

mektedir. Bu sonuç kenevir ununun ürünü sertleştirdiğini düşündürmektedir. Aroma değeri incelendi-

ğinde ise kenevir unu ilavesi ile aroma değerinin arttığı belirlenmiştir. Tablo 5’e göre kabul edilebilirlilik 

ve satın alınabilirlilik değerleri incelendiğinde tüm kek örnekleri arasında istatistiki bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. Glutensiz gıdalarda en önemli parametrelerden olan  kabul edilebilirliik ve satın alınabi-

lirlilik değerlerinin buğday unu ile yapılan kontrol grubu kek örnekleri kadar beğenilip alınabilir olması 

önemlidir. Yapılan kenervir unlu glutensiz kek örnekleri bu değerler açısından panelistlerden yüksek 

puan alarak beğenilmiş ve satın alınabilir bulunmuştur.  
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Tablo 4. Keklerin duyusal değeri 1 

Örnek  Kabuk 

Görü-

nümü  

Ka-

buk 

Kalın-

lığı  

Elasti-

kiyet  

Göze-

nek 

Yapısı  

Kek 

İçi 

Rengi  

Teks-

tür  

Ağızda 

Hissedi-

len Yu-

muşak-

lık  

Aroma  Tat  

Kontrol 4.47a 4,10a 16.89a 13.75a 4.15a 5.05a 5.00a 9.78b 11.89a 

%10 

Kenevir  

4.21a 4,15a 14.73a 13.24a 4.36a 3.73ab 3.89ab 12.21ab 12.00a 

%20 

Kenevir  

4.26a 3,89a 16.00a 13.52a 3.84a 3.84ab 3.52b 13.36ab 12.64a 

%30 

Kenevir  

4.05a 4.21a 15.26a 13.98a 3.76a 4.00ab 3.36b 13.52ab 11.92a 

%40 

Kenevir  

4.31a 4.21a 16.25a 12.78a 4.02a 4.57ab 3.36b 13.84ab 12.13a 

%50 

Kenevir  

3.89a 3.89a 16.13a 13.59a 3.76a 3.63b 2.89b 15.42a 12.21a 

 

Tablo 5. Keklerin duyusal değeri 2 

Örnek  Kabul Edilebilirlilik  Satın Alınabilirlilik  

Kontrol 3.57a 3,19a 

%10 Kenevir  3.68a 3,15a 

%20 Kenevir  3.47a 3,05a 

%30 Kenevir  3.73a 3.42a 

%40 Kenevir  3.84a 3.34a 

%50 Kenevir  3.29a 3.00a 

 

SONUÇ  

Çalışmada çölyak hastalarına yönelik glutensiz kenevir unlu kek denemesi yapılmıştır. Sonucunda üre-

tilen glutensiz kek örneklerinin fiziksel ve duyusal olarak buğday unu ile yapılan kontrol grup keklere 

istatistiki olarak benzerlik gösterdiği ve tüketici tarafından duyusal olarak beğenildiği sonucuna varıl-

mıştır. Kenevir ununun glutensiz kek örneklerine %50 oranına kadar ilave edilebilir olduğu belirlenmiş-

tir.  
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YOZGAT’IN GELENEKSEL EKMEĞİ PARMAK ÇÖREK 
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1Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yozgat / Türkiye  
2Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yozgat / Türkiye 

Öz: Ekmek özellikle buğday unu olmak üzere farklı tahıl ya da baklagil unları kullanılarak üretilen saç 

üzerinde, tandırda ya da fırında pişirilerek tüketilen toplumların vazgeçilmez gıda ürünüdür. Ekmek 

üretiminde ekşi maya kullanımı ile fitik asit içeriği azaltılarak, ekmeğin besin değeri iyileştirilmektedir. 

Yozgat mutfağı testi kebabı, arabaşı çorbası ile tanınmasına rağmen bu lezzetlere ek olarak madımak 

yemeği, düğürcük çorbası, incir uyutması gibi çeşitli geleneksel yemek ve tatlılara da ev sahipliği yap-

maktadır. Parmak çörek de Yozgat mutfağının zenginliklerinden biri olan önemli bir ekmek çeşididir. 

Çörek denilmesine rağmen aslında sadece un, su, maya ve tuzdan üretilen bir ekmektir. Parmak çöreğin 

normal ekmekten farkı maya olarak ekşi maya kullanılması ve parmak şeklinde üretilmesidir. Ekşi maya 

ile kendine özgü bir lezzet kazanan ekmek daha uzun süre tazeliğini korumakta, besinsel nitelikleri ve 

duyusal değerleri artmakta, ekmek kalitesi iyileşmekte aynı zamanda sağlık açısından da faydalı hale 

gelmektedir. Yozgat halkının özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan parmak çörek 100 yıldan 

daha uzun süredir üretilip tüketilmektedir. Yozgatlıların hediye olarak il dışına dahi götürdükleri bu 

önemli lezzet Yozgat belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsünden patenti alınarak resmen tescille-

tilmiştir. Bu çalışmada Yozgat’a özgü bir ekmek türü olan parmak çöreğin bileşimi, üretim metodu ve 

üretim aşamaları ile ilgili bilgiler verilerek bu ekmeğin sağlık üzerindeki olumlu etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Ekşi Maya, Parmak Çörek, Yozgat 

GİRİŞ  

Ülkemizde tüketimimiz ve ekonomimizdeki payı itibarı ile tahıl ve tahıl ürünlerinin önemi fazladır (El-

gün ve Ertugay, 1997). Tahıllar ucuz, kolay ulaşılabilir, yüksek enerji kaynağıdır. Ayrıca bıktırmayan 

nötr tat ve aromada oluşu ile yaygın bir şekilde tüketilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1997). Tahılların 

kimyasal yapılarının başlıca bileşen grubu karbonhidratlar olmasına karşın bunların içerdikleri protein 

fraksiyonlarının miktarları ve kaliteleri mamul ürün üretiminde kaliteye etki eden temel öğeler olması 

ve günlük kalori ve  protein ihtiyacını giderme açısından payları nedeniyle özel bir öneme sahiptir (Da-

yısıoğlu ve vd., 2002; Dizlek, 2012). Ancak buğday, başta ekmek olmak üzere pek çok unlu mamulün 

üretiminde kullanılan başlıca hammadde olması nedeniyle özel bir yere sahiptir (Dizlek ve ark., 2006). 

Ekmek ise atalarımızın “nan-ı aziz” olarak adlandırdığı bir semboldür ve sadece yiyecek manası değil, 

rızk, geçim, ekmek, hayat ve aş manası da taşımaktadır (Anonim, 2019). Türkiye’de standart ekmek 

gramajından yapılan hesaplama ile kişi başına tüketim günlük 333 gr  (TMO,2018) olduğu göz önüne 

alınırsa özellikle toplumumuz için ekmeğin oldukça önemli olduğu görülecektir. 

Bunlarla beraber ülkelerin ulusal markalarını oluşturan, yöresel yemekler, bölgenin kendine has olan 

hammaddeleriyle üretilmektedir. Kendi bölgesindeki ürünlerle üretilen yöresel yemekler yine bölgesine 

has olan özel üretim metotları ile üretilmektedir (Polat, 2017). Ürünlerin özgünlüğünün kaybolmaması 

için yöresel yemek ve ürünlerin üretim metotlarının korunması önem arz etmektedir (Yenipınar vd., 

2014; Kan vd., 2012).  

Bu çalışmada Yozgat ilinde coğrafi işaret tescili alan “Yozgat Parmak Çöreği” ürünü tanıtılarak “Par-

mak Çöreğin” yapımında kullanılan malzemeler ve üretim metodu incelenecektir.  
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PARMAK ÇÖREK 

Parmak çörek, Yozgat’a özgü bir ekmek türüdür. Lezzeti için ustalık ve profesyonellik gerekmektedir. 

Hamur kıvamı ve pişme kıvamı gibi usullerinin çok iyi bilinmesi gereken bir gıda maddesidir. İçeriğinde 

un, su, tuz ve maya dışında katkı maddesi içermemekte taş fırında odun ateşiyle ateşe maruz kalmadan, 

ısısıyla pişirilmektedir. Maya olarak bir gün önce üretimde kullanılan hamurdan kullanılarak ekşi ha-

murla mayalanmaktadır. Bu kullanılan ekşi maya; parmak çöreğe has bir tat vermekte ve pişme sırasında 

kalın kabuk yapıp parmak çöreğin çıtır olmasını sağlamaktadır. Üretimi için; 50 kg un, 600g tuz, 1-1,5 

kg maya (Yazın 1 kg maya, kışın 1,5 kg maya), 28 lt su ve 6 kg ekşi maya kullanılarak tüm malzemeler 

yoğurma kazanında yoğrulur. Parmak çörek üretiminde ilk önemli işlem, hamuru oluşturmak üzere bi-

leşenlerin üniform bir şekilde karıştırılması ve optimum derecede bir hamur elde etmek üzere yoğrul-

ması işlemidir.  Hamur yumuşaklığı çok fazla sert ya da çok fazla yumuşak olmayacak şekilde ortalama 

30-40 dakika sürmektedir. Yoğurmadan sonra hamurun 20-30dk fermente edilmesi gerekmektedir. Par-

mak çörek katkı maddesi içermediği için fermantasyon süresi diğer ekmek türlerine göre biraz fazladır.  

Fermantasyondan sonra hamur, toplam ağırlığı 320 gr olacak şekilde gramajlandırılır. Gramajlanan her 

320 gr hamur göz kararı dört eşit parçaya bölünür, bölünen dört hamurun herbiri uzatılıp yan yana bir-

leştirilip baştaki ve sondaki hamurlar oval olacak şekilde birbirine birleştirilir. Bu oluşan şekil parmak 

şekline benzediği için bu ürüne parmak çörek denilmiştir.  Şekil verme işleminden sonra; 10 litre sıcak 

suya 200 gr un karıştırılarak bu karışım fırça ile hamurun üzerine sürülür. Bu işlemin amacı ürünün 

üzerinin nemli kalması ve kabuk bağlamamasıdır. Daha sonra 20 dakika daha son fermentasyon yapılır.  

Bu aşamadan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve akıyla karıştırılmış hali sürülerek, 220-230 derece taş 

fırında, direk ateşe maruz kalmadan, sönük fırında ve odun ateşiyle 15-20 dakika pişirilmektedir. Piş-

tikten 1-2 saat dinlendirildikten sonra poşetli 2-3 gün, dondurucuda 2-3 ay tazeliğini korumaktadır (TPE, 

2011). 

Üretimde kullanılan malzemeler  

Parmak çörek üretiminde kullanılan un, elde edilen buğdayın kalitesine göre değişmekle beraber gluten 

değeri yüksek olmalıdır. Parmak Çöreği üretiminde kullanılacak su, genel olarak mikrobiyolojik yönden 

insan sağlığı için kesinlikle güvenli olmalı, kötü koku ve tat verici maddeler ile bulanıklık yapıcı mad-

delerden arındırılmış, orta sertlikte ve içme suyu kalitesine sahip olmalıdır. Tuz arzu edilen tadı vermesi 

amacıyla ilave edilen önemli bir hammaddedir. Ayrıca tuz proteolitik enzimleri inhibe ederek gluteni 

kuvvetlendirici özelliği de vardır. Kullanılacak tuzun tüketilebilir nitelikte, saf ve mikrobiyal yönden de 

güvenli olması gerekmektedir. Parmak çörek yapımında kullanılan maya hazır ekmek mayası ve ekşi 

mayadan oluşmaktadır. Kullanılan hazır maya mevsime göre değişmektedir. Sıcaklığın etkisiyle ya-

zın1kg, kışın 1.5kg hazır maya kullanılmaktadır. Yumurta ise ürüne tat, aroma ve renk vermesi için 

kullanılır (TPE, 2011). 

Ekşi mayanın üretimi 

Ekşi maya üretimi için 1kg una bir bardak sirke, dört adet yumurta sarısı ve bir bardak su karıştırılıp sert 

bir hamur elde edilir. Sirke hamur içerisindeki bakterileri canlandırmaktadır. Yumurtanın sarısı ise ha-

mur içerisindeki bakterileri besleyip, ekşi hamurun olgunlaşmasını sağlamaktır. Elde edilen hamur bez 

torbanın içine konup 30 derece sıcaklıkta 24 saat bekletilir. Daha sonra 5kg una katılarak 1.5kg su ile 

karıştırılıp 15 dakika yoğrulur. 12 saat daha serin bir yerde bekletilir. Bu şekilde ekşi hamur elde edilir. 
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Bu ekşi maya 50kg una 6kg olmak üzere parmak çörek üretiminde kullanılmaktadır. Daha sonraki aşa-

malarda hamurdan hamura artırarak 24 saat bekletmek suretiyle ekşi maya kullanılmaktadır. Ekşi ma-

yanın kullanılmasındaki amaç parmak çöreğe tat vermesi, gözenekli yapı oluşturması ve geç bayatlama-

sıdır (TPE, 2011). 

Eksi mayanın önemi ve sağlık açısından değerlendirilmesi 

Kendiliğinden fermente olan ekşi tada sahip hamurlara ekşi maya denilmektedir (Tamerler, 1986). Ekşi 

maya; ekmekte doku, lezzet, aroma, raf ömrü ve besin değerini arttırmak için ideal bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır (Moroni ve ark. 2009). Bu maya, ekmeğin duyusal özelliklerinin ve raf ömrünün arttı-

rılması için kullanılan yöntemlerden biridir (Katina vd., 2005).  

Ekşi hamur yönteminin esası; normal kültür mayalarının yanında havadan ve kullanılan hamur unsurla-

rından gelen yabani mayaların, laktik, asetik ve sitrik asit bakterilerin faaliyet gösterdiği bir hamur par-

çasını, bir sonraki hamurda maya olarak kullanmaktır (Elgün ve Ertugay 2002). Ekşi maya tarafından 

üretilen eksopolisakkarit, hidrokolloid olarak hareket eder ve pişirme ile ekmek niteliklerini etkileyerek 

(Rühmkorf ve ark. 2012) ekmeğin değerini, raf ömrünü ve tekstürünü geliştirir (Katina ve ark. 2006). 

Ekşi maya florasında bulunan laktik asit bakterilerinin ekmeğin raf ömrünü arttırma ve bayatlamayı 

geciktirme etkileri vardır (Gül ve ark. 2005). Bu durum ekşi mayanın, yerleşik laktik asit bakterileri ve 

mayanın asidifikasyon, ekzopolisakkarit üretimi, proteolitik, amilatik ve fitik aktivite ve antimikrobiyal 

maddelerin üretimi gibi kompleks metabolik aktivitesinden kaynaklanır (Moroni vd., 2009). Ekşi hamur 

fermantasyonu sonucu meydana gelen biyokimyasal değişiiklikler ve metabolitler sayesinde, ekmeğin 

protein ve mineral biyoyararlanma, dirençli nişasta, diyet lif, fitaz aktivitesi içeriğinde artış, gliadin deg-

radasyonu gibi biyoaktif bileşenlerinde olumlu etkiler görülmektedir (Ertop ve Hayta, 2016).  

Yapılan çalışmalarda ekşi mayanın ekmek yapımında kullanılmasının ekmeğin, duyusal, besinsel, ek-

mek hacmi, ekmek iç yapısı ve depolama özelliklerini geliştirdiği (Moroni vd., 2009), ekmek içi yumu-

şaklığının daha iyi olduğu (Kotancılar vd., 2005), glisemik indeksi azalttığı (Novotni vd., 2012) bildi-

rilmiştir.  

SONUÇ 

Parmak çörek Yozgat bölgesine ait geleneksel bir ekmek çeşididir. Üretimi sırasında kullanılan ekşi 

maya sayesinde ürünün fitik asit içeriği azaltılarak, ekmekten maksimum mineral madde alımı sağlan-

maktadır. Ekşi maya ile kendine özgü bir lezzet kazanan ekmek daha uzun süre tazeliğini korumakta, 

besinsel nitelikleri ve duyusal değerleri artmakta, ekmek kalitesi iyileşmekte aynı zamanda sağlık açı-

sından da faydalı hale gelmektedir. Geleneksel ve sağlık açısından olumlu özlellikleri olan parmak çö-

reğin tanıtımı yapılarak yaygınlaştırılmalıdır.  
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MAKİNE ÖĞRENİMİNİ KULLANARAK COVİD-19 SALGINININ YAYILMA ORANINA 

İLİŞKİN ÖNERİ SİSTEMİ 

Mohammad Halim AMİNİ1, Parvaneh SHAMS2 

1-2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Dünyanın çeşitli yerlerinde Yeni Koronavirüs veya COVID-19 salgını bir bütün olarak dünyayı 

etkilemiş ve tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olmuştur. Bu, halk sağlığı için uğursuz bir uyarı 

olmaya devam ediyor ve dünya tarihindeki en büyük salgınlardan biri olarak işaretlenecektir. Covid-19, 

dünyanın karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından biridir. Halk sağlığı politika yapıcıları, tıbbi tesisleri 

planlamak için gelecekte doğrulanmış vakaların güvenilir bir şekilde tahmin edilmesine ihtiyaç duyar. 

Ancak bu virüs Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgın olarak bildiriliyor ve tüm ülkeler her yeri 

kontrol etmeye ve kilitlemeye çalışıyor. Bu makale, çeşitli Makine Öğrenimi Algoritmalarının gerçek 

dünyadaki durumlarda nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Makine öğrenimi 

Algoritmaları tarihsel verilerden öğrenir ve olaylar hakkında tahminlerde bulunur. Onaylanmış Covid-

19 vakalarının sayısını tahmin etmek için makine öğrenimi Algoritmaları kullanılmıştır. Bu yazıda, 

onaylanmış Covid-19 vakalarının tahmini için makine öğrenimi algoritmalarının performansını iyileş-

tirmek için dört Makine Öğrenimi Algoritması kullandık. Dünyadaki pozitif Covid-19 vakaları için epi-

demiyoloji etiketli veri setini kullanan Rastgele Orman, Destek Vektör Makinesi, Karar Ağacı ve K-En 

Yakın Komşuları içeren Makine Öğrenimi Algoritmaları. Eğitim veri setinin% 80'i modelleri eğitmek 

için kullanıldı ve% 20 veri seti modelleri test etmek için kullanıldı. Algoritmaların performans değer-

lendirme sonucu, Covid-19 tahmini için Rastgele Orman Algoritmasının% 92,59 ile en yüksek doğru-

luğa sahip olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Veri Analizi, Makine Öğrenimi Algoritmaları, Rastgele Orman, Destek 

Vektör Makinesi, Karar Ağacı, K-En Yakın Komşular 

GİRİŞ 

 Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19), Şiddetli Akut Solunum Sendromu'nun neden olduğu bulaşıcı 

bir hastalıktır. Konavirüs 2 (SARS-CoV-2), insanlarda daha önce tanımlanmamış yeni bir virüs ailesi-

dir[1]. İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaletlerindeki Wuhan şehrinde bildirildi [2]. Virüs Çin 

dışında hızla yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgını Mart 2020'de bir salgın olarak kabul etti 

[3]. Bu garip yeni zatürre, dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından "COVID-19" olarak adlandırıldı. 

NCBI'ye göre, “Son 20 yılda, 2002-2004 yılları arasında pandemi olarak ilan edilen Şiddetli Akut So-

lunum Sendromu Koronavirüsü veya daha iyi bilinen ismi ile SARS-CoV ve 2009'daki H1N1 influenza 

virüsü gibi DSÖ tarafından raporlanan birkaç viral salgın olmuştur. Son zamanlarda ise MERS-CoV 

olarak da bilinen ve 2012 yılında ilk salgının Suudi Arabistan'da gerçekleştiği Orta Doğu Solunum Send-

romu Coronavirüsü” [4]. Bu pandemi sadece sağlık ve hijyen açısından değil, küresel ekonomi açısından 

da tüm dünyayı etkilemiştir. Tüm ülkeler, seyahat kısıtlamaları, karantinalar, etkinlik erteleme ve iptal-

leri, sosyal mesafeler, testler, sert, yumuşak karantinalar, işletmelerin, okulların kapatılması, seyahat ve 

açık hava etkinlik yasakları gibi önlemleri şehirlerden başlayarak daha sonra Covid-19'un yayılmasını 

yavaşlatmak için ülke genelinde uygulayarak insanlarının hayatını kurtarmaya çalışıyor [5]. Bu virüsün 

aldığı canlardan daha fazla, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler için ekonomik ve sosyal 

etkisi çok daha feci sonuçlar doğurmuştur. Covid-19'un hızlı yayılması, ülkelerin sağlık sistemlerine çok 

fazla yük bindirmiştir. Gelecekte teyit edilen vaka sayısını bilmek, halk sağlığı politika yapıcıları için 
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tıbbi tesisleri buna göre artırabilmeleri için önemli bir görev haline geldi. Sağlık politikalarının daha 

etkili olması yönünde değiştirilebilmesi için çeşitli sağlık politikalarının etkisi doğru tahmin modelle-

riyle tahmin edilmelidir. COVID-19'un olumsuz etkilerinin yanı sıra, dünya çapında bazı yapıcı etkiler 

olmuştur. Dünya kayıplarla karşı karşıyayken, doğamız bu salgından bir şeyler kazandı, zararlı partikül 

madde çevreden atılmış ve en önemlisi tespit edilen en büyük ozon deliği bu pandemi sırasında kapatıl-

mıştır. Bu nedenle, bu hastalığın özelliklerini ve niteliklerini anlamak ve bu hastalığın dünyaya daha 

fazla yayılmasını ve işler normale döndüğünde gelecek nesilleri ve insanların yaşamlarını nasıl etkile-

yeceğini öngörmek / tahmin etmek gerçekten önemli hale gelmektedir. Dünya sağlık örgütü (WHO), 31 

Ocak 2020'de uluslararası bir acil durum ilan etmiştir. Sıkı kontrole rağmen, ilk tanımlamadan bu yana, 

şimdi dünya sağlığı ve ekonomisi için büyük bir tehdit ve meydan okuma olan küresel bir salgın haline 

gelmiştir [6]. 

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve hasta yüklerindeki artışla mücadele etmek için tıbbi müda-

hale sistemlerini hazırlamak ve ön saflardaki sağlık personelini kişisel koruyucu ekipman (PPE), mas-

keler ve diğer temel malzemeler gibi yeterli kişisel koruyucu donanımlarla korumak için her türlü çaba 

gösterilmektedir. . COVID-19 ile enfekte olabilecek hasta sayısını tahmin etmek için bir makine öğre-

nimi algoritması öneriyoruz. Dünyanın çeşitli eyaletleri ve birlik bölgeleri için yeni koronavirüs pozitif 

vaka sayısını bir gün öncesinden bir hafta öncesine kadar tahmin ettik. 

METODOLOJİ 

Deneyimsel çalışma için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) zaman serisi verileri kullanılmıştır. Veri zamanı 

22 Ocak 2020 ile 20 Temmuz 2020 arasındadır. Veriler, tüm ülkelerden doğrulanmış vakaları, ölümleri 

ve kurtarılmış vakaları içerir [7]. Bu makale, dünya çapında COVID-19 analizi ve tahmini için kullanılan 

verilere, teşhis edilen hastaları, ölenleri ve iyileşenleri doğrulamak için odaklanmaktadır. Dünya çapında 

COVID-19 hastalarında analiz ve tahmin miktarı için aşağıdaki zaman serisi analizi kullanılmıştır. 

Makine Öğrenimi Modelleri 

Makine Öğrenimi (ML), sisteme açık bir program olmadan deneyimi otomatik olarak öğrenme ve ge-

liştirme yeteneği sağlayan bir Yapay Zeka (AI) uygulamasıdır [8]. Makine öğrenimi, esas olarak bir 

tahmin modelinin tasarlanmasına odaklanır ve böylelikle makine durumunda veriler olan bazı deneyim-

lere dayanarak öğrenmelerine ve tahminler yapmalarına olanak tanır. Makine öğrenimi, yeni verilere 

maruz kaldıklarında büyümelerini ve değişmelerini öğretebilecek bir bilgisayar programının geliştiril-

mesine odaklanır. Makine öğrenimi, bir veri analizi yöntemidir ve analitik model oluşturmayı otoma-

tikleştiren tahminlerde bulunur. ML, Covid-19 gibi birçok hastalığı analiz etmek ve tahmin etmek için 

kullanılır. Destek Vektör Makinesi gibi makine öğrenimi algoritmaları, sağlık alanındaki birkaç bilim 

insanı tarafından Koronavirüs gibi çeşitli salgınları tahmin etmek, tespit etmek ve analiz etmek için 

kullanılır. Makine öğrenimi, makinenin deneyimle Gelişmesini sağlamak için istatistiksel yöntemler 

kullanır [9]. Makine öğrenimi algoritmaları, modelin kullanımını tahmin etmek için etiketli ve etiket-

lenmemiş tren veri kümeleri üzerinde eğitilir. Bu yazıda, COVID-19 testi pozitif çıkan hastalardan alı-

nan bilgileri içeren bir veri kümesine, hastalık sonuçlarını tahmin edebilen hesaplama modelleri oluş-

turmayı amaçlayan bazı denetimli makine öğrenme algoritmaları uygulanmıştır. 
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K-En Yakın Komşular (KNN) 

K-En Yakın Komşular algoritması, komşuların benzer olduğu mahalle kavramına dayanmaktadır. Böy-

lece, n boyutlu bir uzayın elemanlarını K kümelerine sınıflandırmak mümkündür. Bu parametre K, kom-

şuların sayısını temsil eder ve daha iyi bir sınıflandırma elde etmek için kullanıcı tarafından tanımlanır. 

Sınıflandırma, her noktaya en yakın K komşularının oylamasına göre hesaplanır (her veri örneği veya 

eğitim örneği, uzaydaki noktalar olarak görülür). [10] 'a göre, sınıflandırıcı, düşük boyutta (az değişkenli 

alanlar) çok fazla veri olduğunda iyi sonuçlar alabilir. Bununla birlikte, büyük boyutlu uzaylarda genel-

likle en yakın komşular uzaktadır. Şekil 1 K-En Yakın Komşular Algoritmasını kullanan tahminlerin 

grafik temsilini gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. K-En Yakın Komşular Algoritmasını kullanan Tahminler 

Karar Ağaçları (DT) 

Karar ağacı, hem regresyon hem de Sınıflandırma için kullanılan en popüler veri modelleme teknikle-

rinden biridir [11]. Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (CART), Karar Ağaçlarını (DT) eğitmek için bir 

algoritmadır [12]. Bir karar ağacı, bir test dizisini gerçekleştirdikten sonra bir yanıt verir ve bu, makine 

öğreniminin en başarılı yöntemlerinden biri olarak kabul edilir [13]. CART algoritması, ilk olarak eğitim 

setini tek bir özellik k ve bir eşik tk kullanarak iki alt gruba bölerek çalışır. CART algoritması eğitim 

setini başarılı bir şekilde ikiye böldükten sonra, aynı mantığı kullanarak alt kümeleri, ardından alt alt 

kümeleri ve benzerlerini yinelemeli olarak böler. Maksimum derinliğe ulaştığında veya safsızlığı azal-

tacak bir yarık bulamazsa tekrarlamayı durdurur. Şekil 2 Karar Ağaçları Algoritmasını kullanarak tah-

minlerin grafik temsilini gösterir. 
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Şekil 2. Karar ağaçları algoritmasını kullanan tahminler 

Destek Vektör Makinesi (SVM) 

Destek Vektör Makinesi (SVM), birkaç yıl önce sınıflandırma, gerileme ve yenilik tespitindeki prob-

lemleri çözmek için popüler hale gelen denetimli bir öğrenme yöntemidir [14]. SVM, sınıfları eğitim 

veri setinden tam olarak ayıran bir çözüm bulma sorununa, karar sınırı ile herhangi bir örnek arasındaki 

en küçük mesafe olarak tanımlanan marj kavramı aracılığıyla yaklaşır. SVM, diğer ML algoritmaların-

dan biraz farklı uygulanır. Sınıflandırma, regresyon ve dış katman tahmini gerçekleştirebilir. SVM, 

resmi olarak ayrı bir hiper düzlem tarafından tasarlanmış ayırt edici bir sınıflandırıcıdır. Farklı katego-

rilerin noktalarının mümkün olduğunca geniş bir boşlukla ayrılması için haritalanan uzaydaki noktalar 

olarak örneklerin bir temsilidir. SVM, örnek noktalara mümkün olan en büyük mesafeyle bir karar sınırı 

(maksimum kenar boşluğu ayırıcısı) oluşturur. SVM fikri, en iyi genellemeye götüren diğerlerinden 

daha önemli noktalara odaklanmaktır. Bunun için, veriler orijinal girdi uzayında doğrusal olarak ayrıl-

masa bile, alt düzlemde doğrusal bir ayrım oluşturulur, çünkü bunlar, çekirdek numarası kullanarak 

verileri daha üstün bir boyutta bir alana dahil edebilirler. Doğrusal boyut ayırıcı aslında orijinal uzayda 

doğrusal değildir. Şekil 3 Destek Vektör Makinesi Algoritmasını kullanan tahminlerin grafik temsilini 

gösterir. 

 

Şekil 3. Destek vektör makinesi algoritmasını kullanan tahminler 
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Rastgele Orman (RF) 

Daha yakın zamanlarda, arazi örtüsü sınıflandırması için Random Forest gibi toplu yöntemler öneril-

miştir. Random Forest algoritması birçok veri madenciliği uygulamasında kullanılmıştır, ancak potan-

siyeli uzaktan algılanan görüntüleri analiz etmek için tam olarak araştırılmamıştır. Rastgele Orman, ağaç 

sınıflandırıcılara dayanır. Rastgele Orman birçok sınıflandırma ağacı yetiştirir. Yeni bir özellik vektö-

rünü sınıflandırmak için, giriş vektörü ormandaki ağaçların her biri ile sınıflandırılır. Her ağaç bir sınıf-

landırma verir ve biz ağacın o sınıf için “oy verdiğini” söyleriz. Orman, ormandaki tüm ağaçlar arasında 

en çok oyu alan sınıflandırmayı seçer. Random Forest'ın birçok avantajı arasında en önemlileri şunlardır: 

mevcut algoritmalar arasında eşsiz doğruluk, büyük veri kümelerinde verimli uygulama ve önceden 

oluşturulmuş ağaçların gelecekteki kullanımı için kolayca kaydedilen bir yapı [15]. Gislason vd. [16], 

çok kaynaklı uzaktan algılama ve coğrafi verilerin sınıflandırılması için Rastgele Ormanları kullanmış-

tır. Rastgele Orman yaklaşımı, çok kaynaklı sınıflandırma için büyük ilgi çekmelidir, çünkü yaklaşım 

sadece parametrik değildir, aynı zamanda sınıflandırmada bireysel değişkenlerin önemini tahmin etme-

nin bir yolunu da sağlar. Toplu sınıflandırmada, birkaç sınıflandırıcı eğitilir ve sonuçları bir oylama 

süreciyle birleştirilir. Birçok topluluk yöntemi önerilmiştir. En yaygın kullanılan bu tür yöntemler bo-

osting ve baging'dir [17]. Şekil 4 Rastgele Orman Algoritmasını kullanan tahminlerin grafik temsilini 

gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Rastgele orman algoritmasını kullanan tahminler 

SONUÇ 

Covid-19 tahmini, Covid-19 hastalarının teşhisine yardımcı olarak sağlık sistemleri üzerindeki büyük 

yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Bu çalışmada, dünyadaki doğrulanmış Covid-19 vakaları için bir epi-

demiyoloji veri seti kullanılarak Covid-19 enfeksiyonunun tahmini için rastgele orman, karar ağacı, des-

tek vektör makinesi ve k-en yakın komşunun makine öğrenme algoritmaları geliştirildi. Tüm algoritma-

ların performansı, doğruluk parametrelerine göre değerlendirildi. Makine öğrenimi algoritmaları üze-

rinde yapılan eğitim ve testler sonucunda, Covid-19 tahmini için Random Forest Algoritması için% 

92.59 yüksek doğruluk bulduk. Bu çalışmanın amacı, makine öğrenimi algoritmalarının doğruluğunu 

karşılaştırmak ve verimli algoritmayı kullanarak hastaları erken aşamada bulmaktı. Algoritmaların per-

formans sonucu şekil 5'te gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Makine öğrenimi algoritmalarının karşılaştırması 

SONUÇ 

Bu araştırma raporu, dünyadaki Covid-19 bulaşının mevcut eğilimini başarıyla analiz etti. Covid-19 

veya daha iyi bilinen adıyla Yeni Koronavirüsün daha fazla yayılacağını tahmin etmek, yayılmayı kont-

rol etmek için gerekli önlemleri almaya yardımcı olacaktır. Bu makale, dünya çapında Covid-19 doğru-

lanmış vakaları tahmin edebilen bir makine öğrenimi algoritmalarını sunmaktadır. Bu yazıda, onaylan-

mış Covid-19 vakalarının tahmini için makine öğrenimi algoritmalarının performansını iyileştirmek için 

dört Makine Öğrenimi Algoritması kullandık. Dünyadaki pozitif Covid-19 vakaları için epidemiyoloji 

etiketli veri setini kullanan Rastgele Orman, Destek Vektör Makinesi, Karar Ağacı ve K-En Yakın Kom-

şuları içeren Makine Öğrenimi Algoritmaları. Eğitim veri setinin% 80'i modelleri eğitmek için kullanıldı 

ve% 20 veri seti modelleri test etmek için kullanıldı. Algoritmaların performans değerlendirme sonucu, 

Covid-19 tahmini için Rastgele Orman Algoritmasının% 92,59 ile en yüksek doğruluğa sahip olduğunu 

gösterdi. Covid-19'un bulaşıcı bir hastalık olması yayılmanın takibini kolaylaştıracak ve ilerideki vaka-

ların önlenmesini kolaylaştıracak bir programa ihtiyaç duyar 
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİ-REKREASYON ALANLARI ETKİLEŞİMİ  

Bülent CENGİZ 

Bartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın / Türkiye 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kentte yaşayan insanların kentsel yaşam kalitelerinin yükseltilmesini etkilediğinden dolayı rekreasyonel 

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

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

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

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

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

değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır. 

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

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

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

aktivite mekânları ve yaşam kalitesi kavramları ele alınmıştır. 

Boş Zaman/Serbest Zaman  

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

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

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

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

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

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

makoğlu Gökaşan, 2013).  

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

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

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

sosyal yapıyı şekillendiren bir faktör olarak ön plana çıkmıştır. 
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Rekreasyon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Rekreasyon bir ihtiyaç ve içsel dürtü sonucu oluşur,  

 Rekreasyona katılım gönüllülük esaslıdır, zorlama yoktur,  

 Rekreasyon fiziksel veya zihinsel hareketlilik içerir,  

 Rekreasyonun eğitici ve öğretici bir etkinliktir,  

 Rekreasyon etkinliği hem bireye hem topluma çeşitli faydalar sağlar,  

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

 Rekreasyon faaliyetlerde kişi ekonomik kazanç amacı gütmez,  

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

lan ve düzenlenen aktiviteler olabilir,  

 Rekreasyon kişilerin kendilerini ödüllendirmesidir,  

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

şekillerde, farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda yapılabilir,  

 Rekreasyon bireylere farklı tecrübeler kazandırır,  

 Rekreasyon kişinin kültür ve doğa arasındaki uyumunu güçlendirir,  

 Rekreasyon, ufku genişletir ve yaratıcılığı artırır. 

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

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

rak gruplayabiliriz (Ayyıldız Durhan ve Gökyürek, 2020).  

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

 Spor faaliyetleri (takım, ferdi, doğa, mücadele ve zihin sporları gibi).  
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 Oyunlar (her yaş kesimi için eğitsel oyunlar)  

 Dans (halk oyunları, modern ve ritmik danslar gibi)  

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

gibi)  

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

 İlmi ve kültürel faaliyetler (edebiyat çalışmaları, tiyatro, bilimsel tartışma toplantıları gibi). 

Rekreasyon faaliyetleri yapıldığı yer, zaman, katılımcı sayısı gibi birçok faktöre bağlı olarak sınıflandı-

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

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

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

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

Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 

Spor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar 

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

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

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

reasyon fırsatları sunarken aynı zamanda bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamaktadır 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomik İşlevler Ekolojik İşlevler Sosyal İşlevler Planlama Yönün-

den Fiziksel İşlevler 

 Enerji tasarrufu 

sağlama 

 Turizm ve iş 

imkânı sağlama 

 Mülk değeri 

 Üretim işlevi  

 Oksijen üretimi 

 Kirli havanın filtre edil-

mesi ve temiz hava temini 

 Serinlik ve sıcaklık etkisi 

 Nispi hava nemi üzerine 

etkisi 

 Atmosferdeki karbonun 

tutulması ve sera etkisinin 

azaltılması 

 Erozyonu önleme ve su 

dengesini sağlama 

 Ekolojik restorasyon ve 

biyolojik çeşitliliği ko-

ruma 

 Gürültünün azaltılması  

 Eğitim ve kültürel 

faaliyetlere imkân 

sağlama 

 Suç oranını azaltma 

 Rekreasyonel faali-

yetlere imkân sağ-

lama 

 Toplumsal geliş-

meye katkıda bu-

lunma 

 Kamu sağlığı ko-

ruma  

 Dolaşım-erişim 

işlevi 

 Alan koruma iş-

levi 

 Ölçek işlevi 

 Estetik işlevleri 

 Değişik kentsel 

kullanımlar ara-

sında tampon gö-

revi 

 Tarihi koruma 

 Mimari etkileri  

 

Kentsel Fiziksel Aktivite Mekânları 

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

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

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

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

faaliyetleri yapılabilecek kentsel mekânlardır.  

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

lar, 1992). 

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

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

diği mekanlardır (Uçak, 2000). 

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

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

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

turmaktadır (Sıvalıoğlu, 1997; Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 
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Kentsel rekreasyon ve spor alanlarında yapılabilecek fiziksel aktivite türleri olarak yürüyüş, koşu, bi-

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

egzersizleri, yoga ve plates sıralanmaktadır (Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 

Çoğu araştırma, egzersiz ve fiziksel aktivitenin artan yaşam kalitesi ve sağlık sonuçlarıyla bağlantılı 

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

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

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

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

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

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

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

lut, 2013). 

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

Bedensel Sağlık Üzerine Etkileri 

a) Kas iskelet sistemi üzerine etkileri;  

 Kas kuvvetinin ve kas tonusunun korunma-

sını ve artırılmasını sağlar  

 Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunmasını 

ve artırılmasını sağlar  

 Hareket alışkanlığının ve fiziksel aktivite to-

leransının artmasını (kondisyon ve dayanık-

lılık), refleks ve reaksiyon zamanının geliş-

mesini sağlar  

 Vücut düzgünlüğünün ve postürünün korun-

masını sağlar 

 Denge ve düzeltme reaksiyonlarını geliştirir 

 Yorgunluğu azaltır 

 Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle kemik 

mineral yoğunluğunu korur ve osteoporozu 

önler 

 Kas dokusunca kullanılan enerji ve oksijen 

miktarının artmasını sağlar 

 Olası yaralanma, sakatlık ve kazalara karşı 

bedensel korunma geliştirir 

b) Diğer metabolik fonksiyonlar üzerine etki-

leri;  

 Kan basıncını düzenler 

 Damar yapısının elastikiyetini artırır 

 Yüksek kan kolesterol düzeyini etkileyerek 

damar hastalıkları riskini azaltır 

 Kalbi güçlendirerek, kan akışını düzenler 

 Solunum kapasitesinde artış sağlar 

 Kan şeker düzeyinin kontrolüne yardımcı 

olur 

 Vücudun tuz, su, mineral dengesini sağlar  

 Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını en-

geller 

 

Ruhsal Sağlık Üzerine Etkileri 

 Kendini iyi hissetme ve mutluluk sağlar 

 Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir 

 Sosyal uyum ve kabul görme oranını arttırır 
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Yaşam Kalitesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018).  

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

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

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

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

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

 

 

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

SONUÇ 

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

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

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

kentsel yaşam kalitesi ile arasında oldukça önemli bir etkileşim söz konusudur. 
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Sağlıklı nesiller ve toplumlar için spor aktivitelerini destekleyerek toplumun her kesiminin ulaşabilmesi 

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

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

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

önem arz etmektedir.   
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EKSENEL YÜK ALTINDAKİ U ŞEKİLLİ METALİK SÖNÜMLEYİCİLERİN 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Enes YURTERİ1, Oğuz DÜĞENCİ2
 

1Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri / Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri / Türkiye 

Öz: Yapı mühendisliğinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri depremler ve kuvvetli rüzgarların 

etkilerine karşı daha iyi bir tasarım yapmaktır. Sismik sönümleyici kullanımı, yapıları bu tip etkilerden 

korumada yenilikçi ve etkili bir yöntemdir. Bu sistemler yapı üzerinde depremin veya rüzgârların neden 

olduğu titreşimi sönümleyerek ya da izole ederek göçmeye varan yapısal davranışı ve olası hasarları azal-

tırlar. Geleneksel yapı tasarımında yapılar, yüklere dayanabilecek kadar dayanıklı, sünek bir davranış 

sergileyerek deforme olacak ve enerji sönümleyecek şekilde dizayn edilirler. Bu yaklaşımla dizayn edi-

len yapı şu nedenlerden dolayı sınırlı kapasiteye sahiptir: düşük malzeme sönümü, sabit yük direnci, 

sınırlı deplasman ve yük taşıma kapasitelerinin tamamen rijitliklerine bağlı olması. Sismik enerji sö-

nümleyicileri kullanmak bu nedenlerden dolayı malzeme tasarrufu ve yapı inşasında pratiklik sağlar, 

sonuç olarak yapı yükünü dolayısıyla maliyeti azaltır. Bu çalışma pasif enerji sönümleyiciler sınıfında 

olan metalik sönümleyiciler üzerinedir. Çalışmada dikey ve yatay boyutta farklı derinliğe sahip iki farklı 

U biçimin ölçüleri değiştirilerek, bu değişimlerin U biçimin histeretik özelliklerine etkisi incelenmiştir. 

U biçimlerin kalınlık, genişlik, kol uzunluğu ve yükseklik boyutlarının ölçüleri değişkendir ve U biçim-

lere sadece eksenel kuvvet alacak şekilde yükleme yapılacaktır. Analizler için ABAQUS sonlu elemanlar 

programı kullanılmıştır. Metallerin plastik davranışını modellemede Chaboche malzeme modeli kulla-

nılmıştır. Malzeme sınıfı S275 yapısal çeliktir. Sonlu elemanlar modelinde C3D8R elemanı kullanılmış-

tır ve integrasyon yönteminde, plastik deformasyondan kaynaklı okumaların daha doğru olması için, 

açık yöntem tercih edilmiştir. Elde edilen histeretik eğri sonuçları ile maksimum kuvvet, eşdeğer rijitlik, 

toplam plastik sönüm enerjisi ve toplam plastik sönüm enerjisinin, maksimum eşdeğer plastik gerinime 

oranı gibi sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metalik sönümleyiciler, sonlu elemanlar yöntemi, histeretik davranış 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tasarım aşamasında, yapısal davranışı baskılamanın üç farklı yolu vardır. Bunlardan ilki deprem yer 

hareketinden kaynaklı ivme x g t  ’yi azaltmak, ikincisi sönüm oranı  ’yı artırmak 

ve üçüncüsü ise doğal frekans n ile faza açısı  farkını artırarak rezonans durumundan kaçınmaktır. 

Sönümleyici kullanılmasında durumunda yapı için dinamik denge denklemi denklem 1.1.’de tarif edil-

diği gibidir. 

 

m  mc  x t   cx  t   kx t   Fc x t    m  mc  x g t   

 (1.1) 

Burada 

mc sönümleyicinin kütlesidir, 
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Fc ise kontrol sistemi tarafından uygulanan kuvvettir ve 

denklem 1.2’de olduğu gibi ifade edilir. 

Fc t   cc x  t   kc x t  

Bunun sonucunda denklem 1.1 ve denklem 1.2’den yola çıkarak denklem 1.3 oluşturulur. 

(1.2) 

m  mc  x t   c  cc  x  t   k  kc  x t    m  mc  x g  t 

 

 (1.3) 

Denklem 1.3’te gösterildiği üzere sisteme bu tip bir kontrol sistemi eklemek, kontrol kuvveti 

Fc t ’yi ortaya çıkarır, bu sayede tasarlanan yapı beklenen deprem yer hareketine karşı daha 

olumlu davranış sergiler. Tipik olarak, yapılara eklenen sistemler sönümü artırmak için tasarlanmıştır. 

Bu sistemler c veya k ya da m ’i değerlerini değiştirerek yapı davranışındaki olası hasar ve göçme du-

rumlarından kaçınmayı hedefler. 

Kesme yükü etkisindeki sönümleyiciler, genellikle merkezi çelik çapraz ile kat kirişi arasına yerleştirilen 

sistemlerdir. Yang et al.(2019) petek biçimli bir sönümleyicinin boyutlarının performansa etkisi üzerine 

çalışma yapmıştır. Varzaneh ve Hosseini(2019) oval biçimli bir sönümleyici üzerine çalışmıştır. Maleki 

ve Mahjoubi(2013, 2014), DPD iki adet içi boş silindir biçimli sönümleyici ve IPD iki adet içi kurşun 

dolu silindir biçimli sönümleyici üzerine çalışmıştır. Qu et al.(2019) U biçimlerden oluşan, bütünleşik 

çelik çapraz sistem üzerine çalışmıştır. Eksenel yük ve kombine yük alan sönümleyiciler ise genellikle 

çapraz elemanlarda kullanılırlar. Guo et al.(2020) kutu biçimli ve çelik şertilerden oluşan bir sistem 

üzerine çalışmışlardır. Taiyari et al.(2019) U biçimli şekillerden oluşan ve çapraz eleman olarak kulla-

nılması önerilen bir sistem üzerine çalışmışlardır. Jiao et al.(2015) Kauçuk çekirdekli taban izolatörle-

rinin yanal deplasmanlarını kısıtlamakta kullanılabilecek U biçimler üzerine bir çalışma yapmışlardır. U 

biçimler kesme kuvveti etkisindedir. Çalışma sonucunda sıcaklık farkının histeretik davranışta ve toplam 

deplasmanda %4’ten az fark yarattığı ve farklı yükleme hızlarında yapılan deneylerde yükleme hızının 

değerleri %3’ten az etkilediği, histeretik eğrinin biçiminin U şekilin geometrisinden bağımsız olduğu 

sonuçlarına varılmıştır. Suzuki et al.(2005) kauçuk çekirdekli sistemlerin yanal ötelenmesini kısıtlamak 

amaçlı U biçimler üzerinde yaptıkları testlerde sıcaklığın ve yükleme hızının histeretik durumu ve per-

formans değerlerini %3’ten fazla etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. Gullu vd.(2019) elips biçimli 

kesme yüklemesi altında bir sönümleyici üzerinde, C3D8R 25x25mm 5x5mm, C3D8I 5x5mm, S4 ve 

S4R için 10x25mm elemanlar için Ramberg-Osgood modelini ve ABAQUS programını kullanılarak 

analizler yapmışlardır. Kabuk eleman modellerinin işlem yükünü büyük miktarda azalttığı fakat kübik 

eleman modellerinin ise kabuk elemanlara göre deneysel verilerle kıyaslandığında daha doğru sonuçlar 

verdiği tespit edilmiştir, ideal ağlama yoğunluğu 5x5mm’dir. Khatibinia et al.(2019) U biçimlerin kesme 

yüklemesi altında olduğu ve C3D8R elemanı kullanarak nümerik çalışmalar yapmışlardır. Çalışmada 

değişken girdiler, genişlik, kol 

uzunluğu, eleman yüksekliği, kalınlıktır. F  x   ALLPD / PEEQmax yani

 plastik şekil 
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değiştirme ve maksimum toplam eşdeğer plastik birim şekil değiştirmenin oranı maksimuma yaklaştırı-

larak optimum boyutlar belirlenmiştir. Deng et al.(2015) U biçimlerin kesme yükü altında olduğu bir 

çalışma yapmışlardır. Malzeme kabulü kinematik pekleşme modelidir, eleman C3D8R’dır. Elde edilen 

sonuçlar geometrik ölçülerin optimizasyonu için kabul edilen kural ( ALLPD / PEEQmax )max olarak kabul 

edilmiştir ve optimum kol uzunluğu ile kol genişliği ölçüleri belirlenmiştir. Deng et al.(2013) U biçim-

lerin kesme yüklemesi durumunda çalıştığı bütünleşik bir sistem üzerine çalışmışlardır. Eleman C3D8R, 

malzeme modeli Chaboche’dir. Yapılan 20 adet analizde plastik şekil değiştirme enerjisi yüksek olan mo-

dellerde pekleşme olan malzeme modeli ile monotonik test sonuçları kıyaslanmıştır, iki model kabulü-

nün fiziksel test sonuçlarıyla arasında olan hatanın %8-10 civarında olduğu gözlemlenmiştir. 

AMAÇ 

Metal malzemelerin doğrusal olmayan davranışından kaynaklı enerji sönümleme bu tür sistemler için 

etkili bir mekanizmadır. Geleneksel yapı tasarımı, deprem girdi enerjisini sönümlemek için yapısal ele-

manların akma sonrası süneklilik verimine bakar. Bu kabul, sismik enerjiyi sönümleyen ayrı bir metalik 

histeretik sistem geliştirme fikrini açığa çıkarmıştır. Bu sistemler yapı çaprazlarında kullanıldığı tak-

dirde burkulma durumu bu sistem sayesinde nadiren gerçekleştiği için endişe edilecek bir durum ol-

maktan çıkmıştır. Bunun nedeni burkulma boyunun kısalması ve çapraz sisteminin küçük bir etkin uzun-

luğa sahip olmasıdır, sistemde çaprazların burkulma kritik yükü, sönümleyicinin akma kritik yükünden 

daha yüksek olacak şekilde tasarlanmalıdır. Metalik sönümleyiciler, kararlı histeretik davranışa sahip-

tirler, tekrarlı gerilmeler altında düşük metal yorgunluğu, sıcaklıktan etkilenmeyen çalışma biçimi gibi 

sebeplerden dolayı güvenilirdirler. Bu sistem, yapıda katlar arası enerji transferini azaltarak deprem ener-

jisinin sönümlenmesini sağlar ve yapı ana elemanlarının elastik davranış bölgesi dışına çıkmasını en-

gellerler. Ayrıca dış kuvvet gerektirmeden sönüm yapabilirler. Fakat elastik davranışta düşük enerji ve-

rimine sahiptirler, büyük ve elastik olmayan deformasyonlarda yüksek enerji sönümleme kapasiteleri 

vardır. Metallerin doğrusal olmayan histeretik davranışıyla yapıya sönüm eklerler. Bu davranışı analiz 

etmek tasarım sürecini karmaşıklaştırır ve birçok adımda yineleme gerektirebilir. Metalik sönümleyici-

ler çalışma biçimlerine göre eksenel yük alanlar, kesme yükü alanlar ve kombine yük altındaki sönüm-

leyiciler olarak sınıflandırılırlar. 

KAPSAM 

Çalışmadaki U biçimlerin kalınlık, kol uzunluğu, kol genişliği ve yükseklik değerleri değişken tutularak 

eksenel yükleme durumunda iki farklı boyutta derinliğe sahip U biçimlerin, maksimum kuvvet, eşdeğer 

rijitlik, toplam plastik sönüm enerjisi ve toplam plastik sönüm enerjisinin, maksimum eşdeğer plastik 

gerinime oranı sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Analizlerde ABAQUS sonlu elemanlar programı kulla-

nılmıştır ve modeller eksenel yük etkisindedir. 

YÖNTEM 

Fiziksel deneylerin yüksek maliyeti nedeniyle, nümerik teknikler yaygın olarak uygulama alanı bulurlar 

ve yapısal tasarım alanında doğruya oldukça yakın sonuçlar vermektedirler. Çoğu yapılan nümerik he-

saplama, tek eksenli yükleme durumundaki standart çekme testi ve genellikle gerilim-gerinim durumunu 

tek eksenli veya çok eksenli durumları tanımlamak için kullanılır. Bu tür test sonuçları yalnızca basit 

elastik problemler ve düşük plastik deformasyon yapan elastoplastik problemler için elverişlidir. Bu 
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nedenlerden dolayı malzeme modeli olarak Chaboche tarafından önerilen metallerin pekleşme duru-

munu, kinematik ve izotropik pekleşme durumunun bir kombini olarak modelleyen model kullanılmıştır. 

Malzeme sınıfı S275 tipi yapısal çeliktir. Eleman tipi C3D8R’dır ve eleman ağ ölçüleri 5x5mm’dir. 

Plastik deformasyondan kaynaklı oluşan deplasmanların doğru okunması adına indirgenmiş integrasyon 

yöntemi kullanılmıştır ve hourglass kontrolü aktif edilmiştir. U biçimlerin boyutları için H ve V olarak iki 

tipte üretilecek modeller için ölçüler Tablo 1.’de verilmiştir. Şekil 1.’de ise U biçimlerin boyutları gös-

terilmektedir. Gösterilen ölçülerle 216 adet farklı model üretilmiştir. Bu modellerin üst ve alt kolları dön-

meye serbest bırakılmıştır, bu nedenle pekleşme bölgesi U biçimin tepe noktasındadır. 

Tablo 1. H ve V tipleri için model ölçüleri 

 

t(mm) b(mm) l(mm) h=2r(mm) 

10 30 100 100 

15 50 200 200 

20 80 300 300 

 100   

 

   

a)                                                                                          b) 

Şekil 1. a)H tipi sönümleyici için geometri detayları b)V tipi sönümleyici için geometri detayları 

Şekil 2.’de gösterilen yükleme protokolü Suzuki ve Saeki tarafından geliştirilmiştir, adımlar tersinir 

şekilde ve şu sırayla uygulanmıştır; 10mm, 15mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 300mm. Yükleme 

yönü ise bütün modeller için “h” derinliğine paraleldir, yani modeller eksenel yükleme altındadır. 
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Şekil 2. Suzuki ve Saeki tarafından geliştirilen yükleme protokolü 

Grafiklerdeki modellerin boyutları için verilen nümerik sınıflandırma detayları Tablo 2.’de gösterildiği 

gibidir. 

Tablo 2. H ve V tipi sönümleyiciler için numara tablosu 

N t (mm) b (mm) l (mm) h (mm) N t (mm) b (mm) l (mm) h (mm) 

1 10, 15, 20 30 100 100 19 10, 15, 20 80 100 100 

2 10, 15, 20 30 100 200 20 10, 15, 20 80 100 200 

3 10, 15, 20 30 100 300 21 10, 15, 20 80 100 300 

4 10, 15, 20 30 200 100 22 10, 15, 20 80 200 100 

5 10, 15, 20 30 200 200 23 10, 15, 20 80 200 200 

6 10, 15, 20 30 200 300 24 10, 15, 20 80 200 300 

7 10, 15, 20 30 300 100 25 10, 15, 20 80 300 100 

8 10, 15, 20 30 300 200 26 10, 15, 20 80 300 200 

9 10, 15, 20 30 300 300 27 10, 15, 20 80 300 300 

N t (mm) b (mm) l (mm) h (mm) N t (mm) b (mm) l (mm) h (mm) 

10 10, 15, 20 50 100 100 28 10, 15, 20 100 100 100 

11 10, 15, 20 50 100 200 29 10, 15, 20 100 100 200 

12 10, 15, 20 50 100 300 30 10, 15, 20 100 100 300 

13 10, 15, 20 50 200 100 31 10, 15, 20 100 200 100 

14 10, 15, 20 50 200 200 32 10, 15, 20 100 200 200 

15 10, 15, 20 50 200 300 33 10, 15, 20 100 200 300 

16 10, 15, 20 50 300 100 34 10, 15, 20 100 300 100 

17 10, 15, 20 50 300 200 35 10, 15, 20 100 300 200 

18 10, 15, 20 50 300 300 36 10, 15, 20 100 300 300 

 

BULGULAR 

U biçimler için maksimum kuvvet grafiği Şekil 3.’te gösterildiği gibidir. Sönümleyicilerin ne kadar 

deplasmanda plastik enerji sönümüne başladığı hakkında fikir veren eşdeğer rijitlik değerlerine ait grafik 

Şekil 4.’te gösterilmiştir. U biçimlerin kapalı histeresis döngülerinin alanlarının toplamı olarak ifade 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

140 

120 
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edilen toplam plastik sönüm enerjisi Şekil 5.’te gösterilmiştir. U şekillerin ideal boyutlarının belirlen-

mesinde kullanılacak plastikleşmenin bir temsili olan toplam plastik sönüm enerjisinin, maksimum eş-

değer plastik gerinime oranı Şekil 6.’da gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 3. V ve H tipi modellere ait 

Pmax grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. V ve H tipi modellere ait keff grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. V ve H tipi modellere ait ALLPD grafiği 
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Şekil 6. V ve H tipi modellere ait 

ALLPD / PEEQmax grafiği 

SONUÇ 

 Bütün analizler içinde H tipi sönümleyicilerde bir burkulma durumu gözlenmemiştir, 

V tipi sönümleyicilerde 10mm ve 15mm kalınlık değerlerinde pekleşme bölgesinde oluşan bur-

kulmalardan dolayı kapasite kayıpları gerçekleşmiştir, kalınlık değerinin 20mm’ye çıkarılması 

ile bu davranış ortadan kalkmıştır. Kalınlık değeri ile 

ALLPD / PEEQmax doğru orantılıdır. 

Pmax , 

keff , ALLPD , 

 Genişlik değeri arttıkça her iki tip U biçiminde de 

Pmax , 

keff  , ALLPD , 

ALLPD / PEEQmax değerleri artmaktadır, genişlik değerinin artması pekleşme bölgesinin alanında bir 

artışa neden olmaktadır. 

 Kol uzunluğunun pekleşme bölgesine doğrudan bir etkisi olmasa da kuvvet uygulanan 

uçla pekleşme bölgesi arasında bir moment kolu görevi görmektedir. Kol uzunluğunun artması,  aynı  

kuvvet  değerinde,  daha fazla eğilme momenti oluşturmaktadır. Bu 

nedenden dolayı kol uzunluğu, 

Pmax , 

keff , ALLPD değerleri ile ters orantılı olsa da 

ALLPD / PEEQmax değeri ile doğru orantılıdır. 

 Derinlik değerinin artması U biçimin narinliğini artırdığı için 

Pmax , 

k
eff 

ile ters 
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orantılıdır. Derinlik arttıkça pekleşme bölgesinin boyutu arttığı için, bu alana bağlı 

ALLPD ve 
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MİMARİNİN VE ÇEVRENİN FENOMENOLOJİK BAĞLAMDA YENİDEN ÜRETİLMESİ 

VE DENEYİMLENMESİ: TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ 

Dila EVLİYAOĞLU 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye 

Öz: “Felsefeyi zor buluyorsanız, şunu bilin ki, bu zorluk iyi bir mimar olmak için harcanan çabadaki 

zorlukla karşılaştırılamaz bile.’’ Bu sözler ünlü Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein’a aittir. Filo-

zolar antik çağlardan beri mimarlığı ilgilendiren ve etkileyen konuları da sorgulamakta, felsefenin mi-

mari üzerindeki rolünün öneminden bahsetmektedir. Bu durumun sonucunda mimarlar da felsefeden 

esinlenerek, mimari ve düşünmenin etkileşimiyle mimarlık felsefesi disiplinin doğmasına neden olmuş-

lardır (Örnek, 2015). Batı felsefesini en çok etkileyen, mimarlık ile felsefe arasındaki ilişkiye dair söy-

ledikleri bugün bile hala mimarlar arasında güncel tartışmalara neden olan düşünürlerden biri hiç kuş-

kusuz Martin Heidegger’dir. Heidegger’e göre dünya, sonlu veya sonsuz bir mekanı kaplayan bir varlık 

değildir. Dünya, bir ilişkiler ve bu ilişkiler bütününü anlamlandıran bir örgüdür. Bu anlam bütünüyle 

karşılaşarak onu deneyimleyen de insandır. Dünya ve insan karşılıklı olarak birbirine ihtiyaç duymak-

tadır. (Örnek, 2015). Bu ihtiyaç doğrultusunda dünyanın kapsamına giren her türlü nesne insanın raha-

tını ve mutluluğunu sağlamalı ve onlara dokunmalıdır. Nesneler salt fonksiyon ve formlardan oluşmanın 

ötesinde insanların zihinlerine, duygularına ve duyularına da hitap etmelidir. Bu şekilde anlam ve değer 

kazanarak yaşanmalı, deneyimlenmelilerdir. Mimarlık felsefesi kapsamında insana dair duyular, duy-

gular, algılar, anlamlandırmalar detaylı şekilde irdelenerek ele alındığında, mimarinin insan deneyimiyle 

ilişkisel boyutta ele alınması sağlanacaktır. Mimarlık felsefesi ile yapının ne olduğundan ziyade, yapının 

ne yaptığına odaklanılması mümkün olacaktır. Yapıları, tasarım ve inşa süreçlerinin sonucunda salt ge-

ometrik formlardan ve çeşitli malzemelerden oluşan nesneler olarak tanımlamak yerine, insanın çevre-

siyle kurduğu ilişkide deneyimlenerek, algılanarak anlamlandırılan aktif ve yaşayan ‘yer’ler olarak gör-

mek için mimarlığı düşünsel boyutta ele almak gerekmektedir. Düşünme, felsefe yapma ile mimarinin 

hayata geçirilmesi arasında bir köprü oluşturarak yaşamlarımızı sürdürdüğümüz alanların fiziksel ve 

algısal boyutlarda çok yönlü olarak çözümlenmesine ve yorumlanmasına olanak verecektir. ‘’Mimarlı-

ğın düşünmesi nedir sorusu, mimarlık üzerine düşünmeyle başlamalıdır.’’(Andrew, 2012). Mimarlık 

üzerine düşünmeye başlamak, sadece mimariye bakış açısını genişletmekle kalmayacak, insan ve mekan 

arasındaki ilişkinin daha iyi anlanmasına neden olacaktır. İnsan ve mekan arasındaki ilişkilerin daha iyi 

anlaşılması adına yapılan bu çalışmada Türkiye’nin imgesi haline gelen kolektif kullanıma sahip olan 

Taksim Meydanı’nın mimari formu, fonksiyonları ve kişiler üzerindeki etkisi fenomenolojik ilişkiler 

bağlamında incelenerek, yeniden deneyimlenme, algılanma ve üretilme parametreleri üzerinden değer-

lendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Mekanın Yeniden Üretimi, Duyular, Algı, Deneyim 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Taksim Meydanı tarihsel süreç içinde birçok değişimin mekânı olmuştur. Mitingler, yürüyüşler, sanat 

hareketleri gibi insanların kendini ifade etme biçimleri Taksim Meydan’ında vücut bulmuştur. Tüm bu 

olaylar aynı zamanda toplumun belleğinde yer etmiş ve yeri geldiğinde de toplumu şekillendirmiştir. 

Toplumlar ve toplumların yaşadıkları ise zaman içerisinde büyük bir hızla farklılaşmaktadır. Kamusal 

mekânlar ise bireylerin aynasıdır, yer aldıkları toplumun kültürünü yansıtırlar. Çünkü toplumlar kendi 
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kültürlerine, kendi yaşam tarzlarına bağlı olarak yaşam alanlarını düzenlerler. Toplumların zevkleri, ge-

lenekleri, kültürleri, yaşadıkları coğrafyanın fiziksel ve sosyal özellikleri gerek özel gerekse kamusal 

alanlara yansıyarak daha büyük ölçekte, kentsel meydanların, kentlerin düzenlenmesinde, kimlik kazan-

masında da etkili olmaktadır. Bu bağlamda, toplumların aynası olarak da nitelendirebileceğimiz kentsel 

mekânlardan; o kentin ve kentlilerin yaşam kültürlerine dair pek çok fikir edinmek mümkündür. Mima-

rinin bu çerçevedeki rolü ise, kendine has bir kimliği olan, taklit etmek yerine özgün olma çabası güden, 

toplumun, kültürün, coğrafyanın özelliklerini koruyarak kişilerin yapılandırılmış fiziksel çevreleri ve 

yapıları yaşayarak, hissederek deneyimlemelerine olanak veren tasarım ve işleyiş kararları alabilmek ve 

uygulayabilmektir. Bu yaklaşım sayesinde, insan ve mekan arasındaki ilişkinin daha iyi anlanmasına ve 

işlevsel hale getirilmesi sağlanmış olabilecektir. Özellikleri kentlerin buluşma, toplanma, sosyalleşme, 

ulaşım sağlama amaçlı olarak ve yoğun kullanıcı grupları tarafından deneyimlenen ve kullanılan me-

kanlar olan kentsel mekanların mimari felsefe anlayışı ile ele alınması, bu alanların daha iyi algılan-

masını ve deneyimlenmesini sağlamasının yanı sıra, değerinin de yükselerek, gelişmesine de imkan ve-

rebilecek ve fenomenolojik anlamda değer kazanmasını sağlayabilecektir. Mimaride fenomenoloji ile 

mimari daha derin anlaşılır hale gelmektedir. Mimariyi görünenin ötesine taşıyarak, bütün olarak, tüm 

duyularla, anlaşılmasını ve deneyimlenmesi fenomenoloji ile ele alınmaktadır. Pallasmaa, kitabında his-

setmenin yüceliğinin anlaşılması üzerinde durmaktadır. Mimarlığın herkesçe kabul görmüş olan zihinsel 

görevi barınma, koruma, yaşamadır. Mimarlık bizi salt kurgu ve hayal dünyalarında barındırmak için 

değil, dünyada-olmak, yaşamak, hissetmek deneyimimize tercüman olmak ve gerçeklik ve kendilik, al-

gılama, anlama duygularımızı güçlendirmek için vardır. Fenomenolojik bakış açısı ve mimarlığın güç-

lendirdiği bu anlayış ile; düş, imgelem ve arzunun zihinsel boyutlarına tam olarak girmemizi sağla-

makta, binalar ve şehirler, insani varoluş durumunu anlamak ve onunla yüzleşmek için gerekli ufku 

insanlara açmaktadır. İnsan ve mekan arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması ve geliştirilmesi adına, 

Türkiye’nin imgesi haline gelen ve kolektif kullanıma sahip olan Taksim Meydanı’nın mimari formu, 

fonksiyonları ve kişiler üzerindeki etkisi fenomenolojik ilişkiler bağlamında incelenerek, yeniden dene-

yimlenme, algılanma ve üretilme parametreleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

AMAÇ 

Mimarlık üzerine düşünmeye başlamak, sadece mimariye bakış açısını genişletmekle kalmayacak, insan 

ve mekan arasındaki ilişkinin daha iyi anlanmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra mimarlığı felsefi 

boyutta düşünerek tasarlamak, tasarım ve sonrasındaki kullanım sürecinde, kullanıcıların çevreye ve 

mimariye daha fazla entegre olabilmesini sağlayacaktır. Çünkü, mimari üzerinde felsefi boyutta düşü-

nerek toplumun alışkanlıkları, gelenekleri, kültürü ve beklentileri de tasarım sürecinde dikkate alınacak 

ve oluşturulan çevreler, yapılar hem kent kimliğini korumuş hem de kullanıcılar tarafından daha fazla 

algılanabilir, yaşanabilir, anlamlandırılabilir olacaktır. Bu saptamalar ışığında bu çalışmanın amacı ki-

şilerin yapılandırılmış fiziki çevreleri ve yapıları fenomenolojik boyutta deneyimleyebilmesi için Tür-

kiye’nin en önemli kentsel mekanlarından olan ve her gün birçok farklı kullanıcı grubu tarafından de-

neyimlenen Taksim Meydanı’nın felsefi boyutta ele alınarak, anlamsal, davranışsal ile kültürel ve coğ-

rafi özelliklere ne kadar sahip olduğu, fenomenolojik açıdan kişilerin mekanları ve çevreyi algılamala-

rına, deneyimlemelerine ne derecede izin verdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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KAPSAM 

Çalışmanın kapsamını Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip olan ve en büyük metropolü olan İstanbul 

ilinde bulunan Taksim Meydanı oluşturmaktadır. Taksim Meydanı, İstanbul’un nüfus yoğunluğunun, 

metropol bir kent oluşunun ve jeopolitik konumunun sonucu dolayısıyla kolektif bir kullanıma sahip 

olmasından, kentin imgesi olarak bilinmesinden, geçmişten günümüze değin gerçekleşen gelişmeler ile 

dokusunun da değişmesinden dolayı çalışmanın kapsamı olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışma sürecinde ilk olarak çalışma konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yerinde analiz etme 

ve inceleme yöntemi kullanılarak Taksim Meydanı yapılandırılmış fiziksel çevresinin ve yapılarının 

fenomenolojik bağlamda sahip olduğu ve/veya olmadığı özellikler ele alınarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Taksim Meydanı şekillenmeye Bizans dönemi ile başlamıştır. Bu dönemde çevre, Katolik kiliselerini, 

manastırlarını bünyesinde bulundurmaya başlamıştır. Bölgenin siluetini bu yapılar oluşturup şekillendi-

rirken, İstanbul’un Osmanlı idaresine geçmesiyle birlikte bölgenin silueti de değişmeye başlamıştır. Ti-

caretin gelişmesi, bölgeye olan göçleri arttırmış ve bölgedeki dini yapıların yanına özel ve kamusal ya-

pılar da eklenmeye başlamıştır. Bölgeye ilk giren imar eseri, Osmanlı üslubundaki su binasıdır. I. Mah-

mut’un 1732-1733’te şehrin kuzeyindeki ormanlardan şehre ilk kez su getiren kemerler sistemi burada 

sona ermekte ve depolanan su taş bir maksemden şehre taksim edilmekteydi (Kuban, 1994). Bölge 

adını, suların buradan taksim edilmesinden almaktadır. Maksem o zamanlarda kentin kimliğini oluşturan 

bir imge konumundayken bugün kalabalıkların önünden geçip gittiği, sadece gördüğü ama algılayama-

dığı bir yapıya dönüşmüştür. Bölgeye kimlik kazandıran bir diğer yapı ise Harbiye yolu başındaki Topçu 

Kışlası olmuştur. Bugünkü AKM’nin önüne gelen yeşil alanda da, daha basit bir yapı olan, ortası avlulu 

ahırlar yer almaktaydı. Kışlanın karşısındaki boşluk, talim yeri idi. Burası 1920’lerin sonunda, bugünkü 

apartmanlarla dolarak bir semt haline gelmiş ve Talimhane olarak adlandırılmıştır. II. Bayezid’in Asmalı 

Mescit’i yaptırması ve Acemi Oğlanlar Kışlası’nın yapılması Taksim Meydanı’nın şekillenmesinde ve 

kimlik kazanmasında önemli olmuştur (Kuban, 1994). Binalar karşılıklı konumlandırılarak cadde anla-

yışı kazandırılmıştır. Binaların formları, dilleri bir bütünlük ve uyum içerisindedir. Cadde, kendi kimli-

ğini ve dilini oluşturmuş hale gelmiştir. Yapıların formları, estetik ve biçimsel özellikleri, bir auralarının 

olması ve bölge kimliğinin parçası olmaları sebebi ile dönemin aydın ve entelektüel kesimine hitap et-

mekteydiler (Kuban, 1994). 

Taksim Meydanı, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yeni devletin bir simgesi olarak görülmüştür. Tören-

ler ve kutlamalar bölgede yapılmaya başlanmıştır. Bölge, kimlikli, estetik, anlamlı ifadesiyle seçkin bir 

algıya sahip olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle beraber bölgeye sinemalar, galeriler, pastaneler ve oteller 

de eklenmiş ancak dil bütünlüğü bozulmayarak bölge en görkemli zamanlarını yaşamıştır. 1928’de 

Topçu Kışlası’nın ahır kısımlarının yıkılarak yerine Cumhuriyet Anıtı’nın yerleştirilmesiyle meydan 

kimliğini oluşturan bir imgesel yapı daha oluşturulmuştur (Kuban, 1994). Anıt, Cumhuriyet Caddesi’nin 

ana ekseni üzerine konumlandırılarak çe dairesel bir çevreyle sınırlandırılarak meydanın tanımlı hale 

gelmesini sağlamıştır. 

Şehrin kalabalıklaştığı son dönemlerde ise Taksim Meydanı eski temiz, seçkin görünümünden uzaklaş-

maya başlamıştır. Bu süreçten sonra bazı binalar yıkılarak yerine zevksiz binalar yapılmış, ve cadde 
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zaman içerisinde büyük göçler almıştır. Bu göçler ile, bölgenin kullanıcı profili değişime uğramıştır ve 

yeni yapılaşma anlayışıyla da bölge eski havasını kaybetmiş ve çekim merkezi özelliğini yitirmiştir. 

90'lı yıllar ile birlikte bölgeye yeniden kimlik kazandırmak, eski önemini vermek amacıyla bölgenin 

havasını bozabilecek yollar kapanmış, çeşitli restorasyonlar gerçekleşmiştir. Ancak, bölgede yapılan 

yenileme ve anlamlandırma çalışmaları kısmen başarılı kısmen de başarısız olmuştur. 

Christian De Portzamparc’ın ifade ettiği gibi, mimari yapılar ve kentler; bulundukları çevre ile, kültürel 

ve sosyal değerler ile, geçmişle bağını koparmadan şekillenmelidir. Mimariyi yaşatmak için bugüne 

taşımak için geçmişten koparmadan, sahip olunan kültürel, sosyal ve mimari değerleri yansıtan çözüm-

ler üretilmesi gerekmektedir. Taksim meydanı ise bu bağlamda, bulunduğu çevrenin kültürel ve tarihi 

özellikleri ile bir uyum içinde bulunamamaktadır. Modernleşmeyle beraber mimari formların gerek çev-

resel ilişkileri anlamında, gerekse algısal anlamda bütünlüğünden söz edilememektedir. Geçmiş ve şim-

diki zamanın sentezinin birbirleriyle uyum içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu şekilde çevrenin bir 

dili, kendini anlatan bir kimliği, kentsel imgeleri olabilecektir. Taksim Meydanı ele alındığında ise; geç-

mişe ait, eski formlara ve işleyişlere sahip yapıların yanında, modern malzemelerin, formların ve işlev-

lerin kullanıldığı, yeni ya da restore edilmiş yapılar bulunmaktadır. Ancak eski ve yeni mimari yapılar 

arasında uyumlu bir dil bulunmamaktadır. Bu yapılaşma, Taksim meydanını kimliği olan bir çevre ol-

maktan uzaklaştırmaktadır. Portzamparc’a göre mimari, yapılı alanlarla var olduğu kadar boşluklarla da 

var olmaktadır. Yapıların ve nesnelerin biçimlerini değil boşluklarını görmenin önemini vurgulamakta-

dır. Çünkü nesneler ve yapılar boşlukları içlerinde kullanıcıların bulunmalarına olanak tanımaktadır ve 

mekanları algılama ve deneyimleme o boşlukta gerçekleşmektedir. Mimaride yaratılan boşluklar, dikte 

edilen tasarım ve işleyiş ögesinin dışında kalmaktadır. Orada sınırlar, kurallar ve yönlendirmeler yoktur. 

Mekanı sınırlayan doluluklar; taşıyıcı, bölücü, ayırıcı, koruyucu olarak işlevlendirilen ögeler, kullanım 

açısından güven vermekte ancak mekanın deneyimlenmesi boyutunda algısal süreci kısıtlayıcı, sınırlan-

dırıcı ögeler olarak zihinde yer etmektedir. Boşluklar, mekanların özgürleştiği ve özgünleştiği, yeniden 

üretildiği noktalardır. Mimaride, kullanıcılara yorumlama şansı veren mekanlar boşluklardır. Taksim 

Meydanı bu bağlamda ele alındığında ise; gerek yapılarda gerekse meydan üzerinde, fiziki çevrede “boş-

luk” kavramının bulunmadığı görünmektedir. Tam aksine, açıklık oluşturacak hiçbir alan, mekan bu-

lunmamakta bu sayede de boşluğun algıda ve deneyimleme sürecinde kişiye vereceği “anlam” doldu-

rulmuş olmaktadır. Çünkü bu doluluk, düşünmeye, hissetmeye, duyumsamaya imkan vermeyen gerek 

somut gerekse somut “doluluk”lar yaratmaktadır. Ek olarak Taksim meydanı kendisini çevreleyen ya-

pıların konumlarıyla oluşturacakları kapalılık algısıyla tanımlı olabilecekken, çevresindeki yapıların 

yüksekliklerinin ve boyutlarının uyumsuzlukları ve bütünlük içinde olamamaları sebebiyle bu algıya 

sahip olamamaktadır. 

Portzamparc, mimarın tasarım sürecinde yapının inşa edileceği çevreyi de ele alması gerektiğini savun-

maktadır. Yapılar, bulundukları çevre ile kültürel, estetik ve oransal bütünlük içinde olmalılardır. Çev-

releri ile bütünleşmeli, çevrelerinin bir parçaları olarak tasarlanmalı ve kullanımları esnasında çevrele-

riyle uyumlu bir anlam içinde olarak algılanmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, günümüzde toplumsal 

yaşam incelendiğinde, gelişen teknoloji ve farklılaşan toplumsal örüntüler sonucunda bireylerin birbir-

leri ile ve yer aldıkları kamusal mekanlarla duyusal ilişkileri minimuma inmiş durumdadır. Kamusal 

mekanların kullanımı yoğunken, algılanması düşmektedir. İletişimsizlik gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

durum kamusal mekan algısını da olumsuz etkilemektedir. Çünkü iletişimsizlikle beraber sosyal ve kül-
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türel ilişkiler de yok olmaktadır. Modern çağın dayattığı tasarımlarla, malzeme kullanımlarıyla, form-

larla toplumun sosyal ve kültürel anlamda yaşadığı değişiklikler birleştiğinde, toplumsal karşılaşmaların 

yaşandığı, algı ve anlam çeşitliliğin olduğu kamusal ve kentsel mekanlar da sıradanlaşmaya başla-

maktadır. Tarihsel süreç içinde teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni iletişim araçlarının top-

lumsal olayları ve insanların çevreyi algılayışını değiştirmesi, toplumun geçmişle bağlarının zayıflama-

sına ve toplumsal paylaşımın azalmasına yol açmıştır. Yüz yüze ilişkiler yok olmaya başlamış sanal 

paylaşım artmıştır. Bir yandan teknolojik gelişmeler ile sarsılan toplumsal bellek diğer yandan moder-

nizmin geçmişi yok sayan özelliği ile karşı karşıya kalmıştır. Modernizmin geçmişi yok sayıp bütün 

çevreyi modern imgelerle donatma arzusunun toplumda yarattığı en önemli olumsuzluklardan biri ortak 

bir geçmişe sahip çıkılamıyor olmasıdır. Taksim meydanı da bu bağlamda geçmişteki formunu, doku-

sunu, kokusunu kaybederek, standardize olmaya başlamıştır. Bu durumda modern kentin insanı da olay-

lara, çevresine, kendisine yabancılaşmasının sonucu olarak hissizleşmiş ve tepkisizleşmiştir. Artan nü-

fus, hızlanan hayat, karmaşa ve sürekli bir yerlere yetişme çabası, moda anlayışı ile yapılan yapılar ile 

Taksim Meydanı fenomenolojik düşünceden kopmuş durumdadır. Mimari, duygulardan arındırılmış şe-

kilde mekanikleşmeye ve formüllerle örülmeye başlamıştır. 

Tschumi mimarinin sadece fayda sağlamak ve bir işlevi yerine getirmek amacıyla yapılmaması anlayı-

şını savunmaktadır. Yapılar fayda sağlama kaygısının ötesinde duyusal zevkle tasarlanmalı, inşa edil-

meli ve duyusal boyutla deneyimlenmelidir. Mimarlık eylem ile yani yaşam ile paralel bir pratik olarak 

görülmektedir. Düşünsel eylemler mimariyi anlamlı kılmaktadır. Düşünce, duygu ve algıların harekete 

geçmediği bir mimari sadece kabuk olabilecektir. Ve içerisinde sadece fiziksel eylemler gerçekleştirile-

cek, toplumun ve geleneklerin dayattığı roller yerine getirilerek ezberlenmiş işlevler yapılıyor olacaktır. 

Oysa mimariyi anlamlı kılan, düşünsel eylemlerdir. Düşünsellikten, insanların yapılarla karşılaştıkla-

rında onlarda oluşan düşüncelerden, içsel ve dışsal algılardan doğan ilişkiden beslenmelidir. Her bireyin 

farklı algısal yolculuğu sayesinde mimari kendini sürekli yeniden üretmeye, yeniden anlamlandırmaya 

başlayacaktır. Yaşamın en dinamik katmanı olan insanı, insanın düşünselliğini, algılarını ve bu durum-

ların eylemlerine yansımalarını mimarlığın dışında bırakmak, insanın zihnine ve düşüncelerine set çek-

mek olacaktır. Mimari de insanlar tarafından üzerinde düşünüldüğü sürece, insanların düşünceleri, his-

leri ve algıları doğrultusunda deneyimlendiği sürece gelişecek, kavranacak ve her bir bireyin aklının, 

algısının ve duygusunun mimariye yansımayla beraber yeniden keşfedilecektir. Tschumi’nin belirttiği 

gibi mimaride kopmalar yaşanmaya başlanmış, Taksim Meydanı mimarisi algılardan, estetikten, tarihi 

dokunun ruhundan uzak, sadece kentte mevcut olan boşlukları doldurmak ve rant sağlamak amacıyla, 

fabrikasyon ögelerin rastgele formlarla rastgele konumlandırılarak yapıldığı bir çevreye dönüşmüştür. 

Gökdelenlerin, devasa mimari yapıların, işlevleri, işleyişleri, standartları ve tasarımları birbirine benzer 

hale gelmiştir. İstanbul’un sahip olduğu tarihi çeşitliliğin avantajı ne yazık ki günümüz mimarisine yan-

sıtılamamakta, birbirine oldukça benzer, seri üretim ürünü gibi algılanan yapılar, mekanlar tasarlanmak-

tadır. Yapıların formlarının uyumsuzluğu, meydanın çevresinde bulunan tarihi yapıları gölgede bırakan 

ölçeklerde yapılaşmaların oluşu, malzeme seçimleri, konumları gibi etkenler meydanın siluetinin algı-

lanmasını olumsuz etkileyerek algıda karmaşa ve görüntü ve ses kirliliği oluşturmaktadır. Bu şekilde 

her mimari yapının farklı görsel, işitsel, dokunsal algı yaratması ile beraber de duyusal algı bütünlüğü 

oluşamamaktadır. Bu durumun sonucu olarak da mimari, Pallasmaa’nın belirttiği duyusal hazları hare-

kete geçirecek davetkar bir konumdan uzaklaşmaya başlamaktadır. Pallasmaa, aynı fabrikadan çıkma 

ürünler gibi binaların yapılmasının mimarlığı gerçek anlamından uzaklaştırdığını belirtmektedir. Mima-
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rinin duyulardan ve duygulardan uzaklaşıp sadece görsel kimlik üzerine kurgulanan, yaşayan, deneyim-

lenen, hissedilen mekanlar olmanın ötesinde, görsel mekanlar olmasını eleştirmektedir. Mimarinin işle-

vinin ötesinde hissettireceği deneyim hazzı, tüm beden ve algılarla, duyularla deneyimlenmesi hazzı 

arka planda bırakılmaktadır. Mimarinin etkileyici olabilmesi için kullanıcılarına deneyim yaşatması 

gerekmektedir. Meydan,  beton kütlelerden arındırılmalı ve boşluklara olanak tanınmalıdır. Kent 

sermayenin istekleri doğrultusunda biçimlendirilmemelidir. Bölgenin sahip olduğu özgün kimlik ögele-

rinin kaybolmasına izin verilmemelidir. 

SONUÇ 

Fenomenolojiye göre fiziksel çevre herkes için aynı anlamı taşıyan bir gerçekliğe sahip değildir. İnsan-

ların algıları ve görüşleri görelidir. Bu sebeple, Taksim Meydanı’nın coğrafi konumu ve çok kültürlü bir 

geçmişe sahip olması, şimdiki zamanda da bu değerlerin korunmasıyla birlikte, fenomenolojik boyutta 

etkili algılanmasını sağlayacaktır. Mekanların, çevrelerin içindeki eylem sadece hareket etmek değildir. 

Mekanlar ve çevreler, nesnelerle, duyularla, kişilerin algılarıyla şekillenmektedirler. Mekanlarda ve çev-

relerde biçimler görmekte, sesler duymakta, rüzgarın esintisini, güneşin ışığını, ısısını hissetmekte, ko-

kuları algılamaktayız. Bu bağlamda Taksim Meydanı, kolektif bir ürün olarak birçok farklı kullanıcı 

tarafından birçok farklı algılanma sürecine girmektedir ve kentin hatta ülkenin imgesi olan Taksim Mey-

danı’nın mekandan çıkarıp yere evrilmesi gerekmektedir. Bu sayede kullanıcıların aidiyetlik hissedebi-

lecekleri, benimseyebilecekleri, kimlik oluşumuna yardımcı olabilecek bir çevre tasarlanmış olabilecek-

tir. Çünkü bir mekanla ya da çevreyle ne kadar çok ilişki kurulabilirse, ne kadar algılanabilirse, psiko-

lojik ve sosyolojik olarak ne kadar fazla çağrışımda bulunuyorsa o mekan ya da çevreye dair aidiyetlik 

duygusu artacaktır. Yine bu tasarımların bireylerin duygularının, duyularının ve algılarının devinimine 

olanak sağlaması gerekmektedir. 
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DERİN ÖĞRENME KULLANILARAK BİLECİK İLİ RÜZGAR HIZI TAHMİNİ 

Berkay ÖZKAY1,Salim CEYHAN2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik / Türkiye 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ,Mühendislik Fakültesi, Bilecik / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Bilecik ili için derin öğrenme yöntemiyle kısa vadeli saatlik rüzgar hızı tahmini ya-

pılmıştır. Rüzgar hızının kısa vadeli tahmini için derin öğrenme tabanlı modellerin kullanımı son za-

manlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Rüzgar hızları zaman serisi tipinde olduğundan en uygun derin 

öğrenme yöntemlerinden biri olan LSTM (Long Short-Term Memory) modeli kullanılmıştır. Böylece 

bu yaklaşımla Bilecik ili saatlik rüzgar hızı verileri için kısa süreli tahmini elde edilmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan LSTM modelleri tek değişkenli çift yönlü (Univarate Bidirectional) ve çok adımlı vektör çı-

kışlı çift yönlü (Multi-Step Bidirectional Vector Output) olmak üzere iki farklı LSTM tipidir. Kullanılan 

modelde, 1 ve 10 yıllık zaman aralıklarında, saatlik rüzgar hız verileri ve çeşitli giriş büyüklüklerinde 

eğitim yapıldı. Eğitim sonucunda en iyi tahmin(ler)in hangi kombinasyonlarda ortaya çıktığı incelendi. 

Eğitimde kullanılan iki farklı model için karşılaştırma yapılabilmesi için aynı derin öğrenme mimarisi 

kullanılmıştır. Çalışmamız bu iki yaklaşımdan farklı olarak Bilecik ili için kısa vadeli saatlik rüzgar hızı 

verileri tahmini için yeni bir yaklaşım oluşturuldu. Derin öğrenme yaklaşımıyla yapılan çalışmamızın 

daha sonraki çalışmalarda kısa vadeli tahminlere ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Rüzgar Hızı Tahmini, Uzun Kısa-Süreli Hafıza (LSTM), Zaman 

Serileri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alan Mathison Turing’in 1950 yılında “Düşünebilen Makine” fikri ile birlikte ortaya çıkan “Yapay 

Zeka” geçmişten bu yana gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Yıllar içerisinde kimi dö-

nemler ilerlemesi yavaş gerçekleşse de bilim dünyasında hep araştırılan ve ilgi duyulan konuların ba-

şında bulunmaktadır. 1960 ve 1970 arasında yukarıda belirtilen duraklama döneminde olan “Yapay 

Zeka” konusu 1970-1975 arası bu duraklama devrinden çıkış ve bu alanla ilgili temellerin atıldığı za-

manlar olmuştur. 1975 ile 1980 arasında ise yükselişine farklı dalları (dil, psikoloji vb.) da içine katarak 

devam etmiştir. 1980 sonrası ise “Yapay Zeka” kavramı hayatımıza daha çok girmiş ve bununla beraber 

çeşitli dallara ayrılmıştır (Güç, Ceyhan, 2016:1) (Pirim, 2006:2). 

Yapay Zeka’nın ortaya çıkışından sonra insan sinir sistemini baz alan “Yapay Sinir Ağları” kavramı 

oluşturulmuştur. Kısaca söylemek gerekirse insanlardaki öğrenme işleyişinin bir benzerini makinelerde 

uygulanması ve bunun için çeşitli katmanlardan, sinir hücrelerinde ki gibi girdi-çıktı verilerinden ve 

çeşitli öğrenme yöntemleri olan bir model oluşturulup makinelere yapılması istenen işler öğretilmiştir. 

Zaman içerisinde artan veri türleri ve “veri” kavramının öneminin artması ile birlikte Yapay Sinir Ağ-

ları’nın geliştirilmiş hali diyebileceğimiz “Makine Öğrenmesi“ sonrasında ise “Derin Öğrenme” kav-

ramları ortaya çıkmıştır (Ercan, 2012:3). 

Bu çalışmada Derin Öğrenme çeşitlerinden Long Short-Term Memory (LSTM) kullanılmıştır. Bunun 

başlıca nedeni özellikle zaman serileri ve doğal dil işlenmesi üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda 

LSTM yapılarında bulunan hafıza birimleri ile gösterdikleri üstün başarıdır. Rüzgar hızları baz alınarak 

yapılacak olan bu ileri bir zamanın tahmini çalışmasında veriler bir zaman serisi içinde olduğu için 

LSTM kullanılması daha uygun gözükmektedir. 
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İlk derin öğrenme örneğini 1965’te Ivakhenko ve Lapa’nın “Denetimli derin beslemeli çok katmanlı 

perceptronlar” çalışması ile yaptığını söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İlk derin ağ mimarisi (Ivanhenko A.) 

1979 yılında “Derin İleri Beslemeli Sinir Ağlarının” temeli sayılan “Neokognitron” mimarisi ortaya 

çıkmıştır. Aynı zamanda bu çalışma ile beraber Konvonsiyonel Sinir Ağları (CNN) da tanıtılmıştır. 

1989’da ise daha önce kullanılmış ama öğrenmeyi zorlaştırdığı için pek üstünde durulmayan çok kat-

manlı mimarilerde ki geriye yayılım ile öğrenmenin ilk başarılı örneği Yann Lecun ve arkadaşları tara-

fından gerçekleştirilmiştir. 

1997’de Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) ve Uzun Kısa Zamanlı Bellek (LSTM) modelleri ortaya çık-

mıştır. Destek Vektör Makine’leri (SVM) bu sıralarda çokça kullanılmaktadır. 2000’lerin ortalarından 

günümüze kadar ise derin öğrenme konusunda özellikle teknoloji şirketlerinin çok fazla katkısı olmuştur 

(Şeker, Diri , Balık , 2017:4) (Emmert-streib , Yang, Feng Tripathi , 2020:5)(Kızrak , Bolat , 2018:6). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Şirketlerin yıllara göre yaptıkları derin öğrenme çalışmaları 

AMAÇ 

Çalışmamzın öncelikli amacı Bilecik ili için rüzgar hız tahminini derin öğrenme yöntemlerinde biri olan 

LSTM yapısıyla gerçekleştirmek. Bunun akabinde farklı tipte bulunan iki LSTM yapısını ve farklı veri 
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giriş büyüklüklerini deneyerek hangi kombinasyonun rüzgar hızı tahmininde daha efektif olduğunun 

belirlenmesi makalenin diğer amaçlarından biridir. 

KAPSAM 

Rüzgar hızı saatlik verilerinin derin öğrenme teknikleri yardımıyla kısa süreli ve yüksek doğruluklu 

tahminleri konusu ele alınmıştır. Bu kapsam bazında zaman serisi şeklindeki rüzgar saatlik hız verileri 

çoktan teke(many to one) ve çoktan çoka(many to many) gibi iki farklı metodu, iki farklı LSTM yapı-

sında uygulayarak çıkan sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bilecik ili için yapılmış olan bu derin öğrenme ile rüzgar hızı tahmini işinin yapım bölümü 3 farklı 

aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 

Veri Toplanılması 

Veri Ön İşlenmesi 

Derin Öğrenme Modelinin Oluşturulması 

A. Veri Toplanılması 

Bu çalışmada, yapılacak rüzgar hızı tahmininde kullanılmak üzere Bilecik ilinin rüzgar hızı verilerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun temin edilmesi için Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü’nden son on yıllık 

saatlik rüzgar hızları temin edilmiştir. Veri setinin büyük olmasının nedeni; eğitim verisinin çok olması 

ile derin öğrenme modelinin eğitimi açısından fayda sağlaması ve çıkan sonuçların doğruluk oranlarını 

arttırmasıdır. 

B. Veri Ön İşlenmesi 

Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan saatlik rüzgar hızı verilerin bir kısmında eksik veriler bu-

lunmasaından dolayı eksik verileri gidermek amacıyla iki yöntem uygulanmıştır. Kısa süreli oluşan veri 

eksikliğini gidermek için aradaki boşluğun eksik veri yerine, bir öncesi ve bir sonrasındaki saatlik veri-

lerinin ortalaması alınarak artış veya azalış durumuna göre bu saatlik boşluklara değerler yerleştirilmiş-

tir. Çok fazla sayıda saatlik, hatta günlük eksik veri olması durumlarında ise interpolasyon yöntemleri 

ile bu değerler tamamlanmıştır. Ayrıca meteoroloji’den alınan verilerin derin öğrenme modeline uygun 

hale getirilmesi gerekmektedir. Modele dışardan veri yüklenilmesi yapılırken en çok kullanılan yöntem 

Excel’den veri almaktır. Elimizde bulunan Excel tablosunun “.csv” tipine döndürülmesi gerekmektedir. 

Bu tipe döndürmek için tabloda bulunan alan adları virgül (,) ile ayıracak şekilde A1 hücresine yazılır, 

altına ise bulunan tüm veriler virgül ile ayrılarak eklenilir. Bu tabloda iki çeşit veri tipi bulunmaktadır 

(Zaman ve Rüzgar Hızı). 
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Şekil 3. 13 Saatlik örnek veri 

C. Derin Öğrenme Modelinin Oluşturulması 

Rüzgar hızı tahmini iki yöntemle yapılabilmektedir. İlk yöntemde farklı hava durumu parametreleri (sı-

caklık, nem vb.) dahil edilerek bunların derin öğrenme modeline sokulması ve buradan bir çıktı oluştu-

rulması ile yapılır. Kullandığımız yöntemde ise belirli periyoddaki rüzgar hızları alınarak bunların derin 

öğrenme modeline sokulması ve bu modelin eğitilerek istenen zaman dilimi için rüzgar hızı tahmini 

yapılması sağlanmaktadır. 

Bu tarz zamana bağlı sistemlerde kullanılan derin öğrenme modelleri genellikle RNN (Recurrent Netu-

ral Network) veya bu modelin daha özellştirilmiş hali olan LSTM (Long Short-Term Memory) olmak-

tadır. Giriş kısmında bahsedildiği gibi LSTM yapıları içlerinde bulundurduğu “hafıza” ile kendisinden 

önceki bilgileri de yapacağı hesaba katar ve böylece daha tutarlı sonuçlar ortaya çıkartırlar. Bu nedenle 

LSTM modeli seçilmiştir. 

İki farklı LSTM(Univarate Bidirectional ve Multi-Step Bidirectional Vector Output) modelleri oluştu-

rulurken iki modelin karşılaştırılmasının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için aynı şekilde modellen-

miştir. İki LSTM modelinin katman sayıları 3 olup ,optimizasyon fonksiyonları ’Adam’ seçilmiştir. 20 

epoch ve batch_size’ı 128 olarak alınmıştır. Öğrenme katsayıları ise 0.004 olarak değiştirilmiştir. 

Bu makalede iki farklı LSTM tipi kullanılmıştır. Karşılaştırma yapılabilmesi açısından tek çıkışlı bir 

LSTM ve vektör tipli çok çıkışlı (2 adet) LSTM kullanılmıştır. Bunun yapılış amaçlarından biri istenen 

zaman dilimi için yapılan tahminlerinde hangi yapının daha iyi bir sonuç çıkaracağının gösterilmesidir. 

Bunun yanı sıranda modelin aldığı giriş veri sayısı ve tahmin zamanları da değiştirilerek, bu iki sistemin 

hangisinin daha iyi bir sonuç vereceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

BULGULAR 

Tek çıktılı ve vektör tipli çok çıktılı LSTM modelleri ile çeşitli zaman aralığında (1 gün, 2 gün, 1 hafta, 

1 ay) saatlik rüzgar hızı tahmini yapılmıştır. Bunun sonucunda her kombinasyona ait en iyi değerler 

aşağıda verilmektedir. 
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A. Tek Dğişkenli Çift Yönlü LSTM 1 Yıllık Saatlik Tahmin 

1 Yıllık (2019) veriler ile 2020 yılının Ocak ayı için yapılan tahminlerde en iyi sonucu giriş büyüklü-

ğünü 

3 saat olarak alan ve 1 haftalık rüzgar hızını bulan LSTM modeli yapmıştır. MSE sonucu 0.1989’dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 3 Saat veri girişli 1 haftalık tahmin 

B. Tek Dğişkenli Çift Yönlü LSTM 10 Yıllık Saatlik Tahmin 

10 Yıllık (2010-2019) veriler ile 2020 yılınınOcak ayı için yapılan tahminlerde en iyi sonucu giriş bü-

yüklüğünü 24 saat olarak alan ve 1 haftalık rüzgar hızını bulan LSTM modeli yapmıştır. MSE sonucu 

0.1781’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 24 Saat veri girişli 1 haftalık tahmin 

C. Çok Adımlı Vektör Çıkışlı Çift Yönlü LSTM 1 Yıllık Saatlik Tahmin 

1 Yıllık veriler ile 2020 yılının Ocak ayı için yapılan tahminlerde en iyi sonucu giriş büyüklüğünü 744 

saat olarak alan ve 1 günlük rüzgar hızını bulan LSTM modeli yapmıştır. MSE sonucu 0.7785’dir. 
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Şekil 6. 744 Saat veri girişli 1 günlük tahmin 

D. Çok Adımlı Vektör Çıkışlı Çift Yönlü LSTM 10 Yıllık Saatlik Tahmin 

10 Yıllık veriler ile 2020 yılının Ocak ayı için yapılan tahminlerde en iyi sonucu giriş büyüklüğünü 48 

saat olarak alan ve 2 günlük saatlik rüzgar hızını bulan LSTM modeli yapmıştır. MSE sonucu 0.3414’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. 24 Saat veri girişli 1 günlük tahmin 

SONUÇ 

Genel tabloya bakacak olursak tek çıktılı LSTM modelleri ile uzun vaadeli (1 Hafta) saatlik tahminler 

daha doğru çıkarken çok çıktılı vektör tipli LSTM’lerde ise kısa vaadeli (1 ve 2 gün) tahminlerde doğ-

ruluk oranı artmaktadır. 
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TABLO I. Tüm hata(mse) oranları tablosu  

Veri Adet Giriş Adet 1 Gün 2 Gün 
1 

Hafta 
1 Ay LSTM TİP 

10 Yıllık 

Veri 

3 Giriş 0.4433 0.3287 0.2298 0.2865 

Tek Değiş-

kenli LSTM 

24 Giriş 0.3887 0.289 0.1781 0.2568 

48 Giriş 0.4105 0.2837 0.1785 0.2525 

168 Giriş 0.4186 0.2947 0.1865 0.2586 

1 Yıllık 

Veri 

3 Giriş 0.4228 0.3317 0.1989 0.2763 

24 Giriş 0.4023 0.3072 0.1994 0.2673 

48 Giriş 0.4189 0.3253 0.2425 0.2597 

168 Giriş 0.4211 0.3122 0.2005 0.2727 

10 Yıllık 

Veri 

24 Giriş 0.6268 0.9014 1.1830 1.9795 

Çok Adımlı 

LSTM 

48 Giriş 0.5839 0.3414 1.3572 1.8884 

168 Giriş 0.7843 0.4597 0.8149 1.6388 

744 Giriş 0.4294 0.4541 1.6540 2.6654 

1 Yıllık 

Veri 

24 Giriş 1.9036 1.4501 2.2507 1.9805 

48 Giriş 1.0557 1.6741 2.4795 2.4896 

168 Giriş 0.7810 2.0033 2.0569 2.1413 

744 Giriş 0.7785 1.5555 1.8469 1.8805 
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18.YÜZYIL SIBYAN MEKTEPLERİ MİMARİSİ: ELHAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN 

MEKTEBİ ÖRNEĞİ57 

Seda ÖZTEKİN 

Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Kuran okumayı öğretmek ve din eğitimini vermek amacıyla kurulan sıbyan mektepleri islam dün-

yasında başlayarak, Selçuklular ve Beylikler Dönemi’yle birlikte Osmanlılar’ a kadar taşınmıştır. Med-

reselerin yanı sıra, tekil yapı olarak mahalle aralarında, cami yakınlarında ya da bir külliye içerisinde 

konumlanmış olan sıbyan mekteplerinde erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrencilere de eğitim veril-

mekte olup, kimsesiz ve fakir çocuklara öncelik tanınmaktaydı. Eğitim 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’ na kadar devam etmiştir. Bu yasanın ardından sıbyan mektepleri özgün durumlarından uzak-

laşmış, uygun olmayan işlevlere tahsis gibi nedenlerle ciddi bakım ve onarım sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmışlardır. 1728 yılında inşa edildiği bilinen Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, İstanbul’ un 

Fatih İlçesi, Babahasan Alemi Mahallesi’ nde Horhor Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bir 18. yüzyıl 

yapısı olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi cephe özellikleriyle günümüze kadar büyük ölçüde 

taşınmış bir yapı olmasının yanında, dikdörtgen plan şemasını da korumaktadır. Yapının çalışma konusu 

olarak seçilmesinin nedeni, mevcut durumunu analiz etmek, güncel kullanım alanlarını irdelemektedir. 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin çağdaş dönemi olan Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Reisül-

küttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi ve Zevki Kadın Sıbyan Mekteplerine ait mekansal yapı ve cephe 

özellikleri karşılaştırmalı incelenmiştir. Buna göre, çağdaş örneklerin cephe ve plan özellikleri benzerlik 

gösterirken, dershaneleri dikkate alındığında sade ve gösterişsiz duvarlara sahip oldukları ancak, Elhac 

Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin dershanesinin duvar ve tavanında yer alan bezemeleri ile oldukça 

nitelikli olduğu belirlenmiştir. Mevcut işlevinden ötürü plan ve cephe özellikleri bakımından niteliksiz 

ek ve onarımlara maruz kalan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin çağdaşları içindeki mevcut 

durumunun kapsamlı irdelenmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sıbyan mektebi, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, 18. Yüzyıl, taş mektep, 

İstanbul. 

GİRİŞ 

Sıbyan Arapça bir kelime olan sabi’ nin çoğuludur ve küçük erkek çocuk anlamındadır. Bu durumda 

sıbyan mektebi küçük erkek çocuklar için açılmış olan okul demektir. Ancak (ismini erkek çocuktan 

almış olmasına rağmen) sıbyan mekteplerinde kız çocuklar da eşit haklarda okutulmuştur. Sıbyan Mek-

tebi; ilk eğitimin verilmesi için kurulmuş mekteplere verilen addır. Her mahallede bir tane bulunduğun-

dan Mahalle Mektebi adıyla anıldığı gibi çoğu taş malzemeyle yapılmış olduğundan ‘Taş Mektep’ ola-

rak da bilinir (Kılıç, 2002). 

İslam dünyasının ilk yüzyıllarında ‘Küttab’ olarak bilinen bu okula, Müslüman Türk devletlerinden Ka-

rahanlı ve Selçuklular ‘Sıbyan Mektebi’ demekteydi. Osmanlılarda aynı okula bu isimle birlikte 

,’Daru’ttalim’, ‘Daru’l-ilim’, Mekteb-i Ibtidaiye’ gibi isimler veriliyordu(Cahid, 2004:5-6-7-8). 

                                                            
57 Bu makale İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Prog-
ramı’nda Prof.Dr.Deniz Mazlum danışmanlığında Seda Öztekin tarafından hazırlanan “Elhac Süleyman Halife 
Restorasyon Projesi”başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Sıbyan mektepleri Osmanlı’ nın erken dönemlerinde oldukça basit, çoğunlukla tek odalı ahşap veya 

kargir yapılardır. Bir cephesi sokak üzerine yerleştirilirken, diğer bir cephesiyle küçük bir bahçeye açı-

lırdı. Öğrencilerin su içme, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılamak için gerekli olan çeşme, hela, depo gibi 

hizmet mekanları bahçe avlusuna yerleştirilirdi. Bazı dershanelerin girişinde küçük bir saçakla korunan, 

kiminde ise daha geniş, yarı açık bir derslik şeklinde olan, bazen bir seki halinde giriş önü mekanı bu-

lunurdu(Ahunbay, 2004: 7-8-9). 

XVI. yüzyılda kare planlı dershanelere rastlanırken, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda dikdörtgen formda olan 

dershaneler de yapılmıştır. Zemin kattan merdivenler ile dershaneye ulaşılırdı. Bu merdivenlerin ko-

numlanması ve bir antrenin düşünülmesi ile kare planlı olan dershaneye ek olan bu alanlarla dikdörtgen 

planlı sıbyan mektepleri ortaya çıkmıştır. Ahşap, taş/tuğla almaşık veya taş olarak yapılmış olan sıbyan 

mektepleri, ahşap çatı ya da kubbe ile örtülmektedir. 

XVII. yüzyıldaki ekonomik problemler nedeniyle, kısıtlı sayıda mektep inşa edilmiştir. Genellikle tek 

katlı, tek derslikli, kare ya da dikdörtgen planlı dershaneli okullar yapılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyıla gelindiğinde devletin çeşitli alanlarında olduğu gibi mimaride 

de yeni arayışlara girmiştir. Avrupa’ da görülen üsluplar Türk mimari özellikleri ile kaynaşarak uygu-

lanmıştır. XVIII. yüzyıl başında Lale Devri mimarisine bakıldığında belirgin bir batılılaşmadan söz edi-

lemez. Daha çok klasik dönem mimari üslubunun imar faaliyetlerinde sürdürüldüğü ancak devrin ya-

şama düzeninin yarattığı ortamda, olağan çiçek ve doğa sevgisinin de yapılarda süsleme olarak meydana 

çıktığı ve süslemenin de giderek yoğunlaştığı görülür. Lale Devri sonrasında (1730-1740’ lardan sonra) 

klasik üslup gerileyerek, Avrupa sanat ve zevkinin çeşitli unsurları Türk mimarisinde ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 1740’ lardan itibaren XVIII. yüzyılın ikinci yarısı Türk Sanatına giren Barok bir zevkin 

varlığı görülür. 

XVIII. yüzyılda İstanbul’ da inşa edilen sıbyan mektepleri klasik dönemde inşa edilen sıbyan mektepleri 

gibi ya bir külliye içinde ya da bir mahalle bünyesinde tek başına bir yapı olarak görülmektedir. Bu 

dönem içinde inşa edilen sıbyan mektepleri, planlama açısından farklı değildir, bu yapılar da dönem 

üsluplarının etkisi ile yalnızca süsleme bakımından farklılıklar göstermektedir(Kılıç, 2002). 

Osmanlılar her mahalleye, her köye varıncaya kadar bu okulları yaygınlaştırmışlardır. Devletin sınırla-

rının genişlemesine paralel olarak bu okulların da yaygınlaştığı söylenebilir. Anadolu Türk mimarisinde 

sıbyan mektepleri yaygın olarak Osmanlı mimarisinde görülmüş, mektep mimarisinde sayısal ve nite-

liksel gelişme Osmanlı’nın son dönemlerine dek sürmüştür. 

İstanbul’ un fethinden cumhuriyetin ilanına kadar başta sultanlar ve devletin ileri gelenleri, varlıklı kim-

seler sıbyan mektepleri yaptırmaya devam etmişlerdir. III. Ahmed ve I. Mahmud Dönemlerinde (1703-

1754), en yaygın yapı tiplerinden birinin sıbyan mektepleri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler 

sonucu, XVIII. Yüzyılın ilk yarısını teşkil eden 50 yıllık dönemde, yapılmış olan 19 mektep, Osmanlı 

dönemindeki genel ortalamanın altında kalmayıp, artışa geçmiştir(Soner, 2009). 

B. Meşrutiyet’ in ilanıyla elifba, kuran, tecvib, ahlak, ilm-i hal, muhtasar hesap, Osmanlı tarihi ve coğ-

rafya derslerine ek olarak yurttaşlık bilgisi dersleri de konulmuştur. Daha sonraları resim, iş, musiki, 

beden terbiyesi derslerinin de eklenmesiyle ziraat, ev idaresi, biçki dikiş gibi pratik çalışmalara da yer 

verilmiştir. Bu durum, 1924 yılında ilkokulun ‘tek okul’ ruhuyla beş yıllık temel öğrenimi ve yeniden 

örgütlenmeyi öngören Tevhid-i Tedrisat’a kadar devam etmiştir(Hüseyin, 2007). 
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Sıbyan mekteplerinin yönetimi ile ilgili kadro, mekteplerin bina yapım ve onarım giderleri, öğretmen 

ücretleri, öğrencilerin çeşitli masraflarının karşılanması için çalışırdı. Mütevelli idari kadroda en yetkili 

görevli idi. Bu şahıslar doğrudan vakıf tarafından veya onun saptadığı koşullara göre belirlenirdi(Öz-

yalçın, 2011). 

Sıbyan mektepleri konumları itibariyle üç gruba ayrılabilir. 

Külliye içinde yer alan sıbyan mektepleri; çoğunlukla içinde bulundukları kompleksten bağımsız olarak 

tasarlanmışlardır. Ancak mimari üslup, estetik ve malzeme kullanımı açısından kompleksin özelliklerini 

yansıtırlar. Okulların sokağa açılan özel girişleri ve kendi içlerine dönük avlu ve oyun bahçeleri vardır. 

Külliyenin bir dış köşesinde, adeta külliyeden soyutlanmış gibi bir yer uygun görülmüştür. Bu düşünce-

nin altında yatan görüşün, çocukların oyun ve gürültülerini, külliyenin diğer parçaları olan cami, med-

rese, kütüphane gibi bölümlerinden uzak tutmak, dolayısıyla bu bölümlerin sessizliğini sağlamak olduğu 

söylenebilir(Özgönül, 1967). 

Mahalle içinde tek yapılar ise; mahallenin önemli noktalarına yürüme mesafesinde ve daima sokakların 

kesişme noktası olan köşelerdedir. Köşe başlarında yer alma nedeni olarak, ahşap konutlardan oluşan 

mahallenin sık sık yangınlara maruz kalması nedeniyle, çoğunlukla taş yapı olan okulların, yangının bir 

sokaktan diğerine geçişini engellemeleri ya da geciktirmeleri düşüncesidir. Bu görüş sıbyan mekteple-

rinin çoğunun altında bulunan çeşmelerin varlığı ile desteklenmektedir (Özgönül, 1967). 

Bir cami veya mescidin müştemilatı içinde bulunan okullar ise; çoğunlukla köylerde ve küçük yerleşim 

birimlerinde yer almaktadır. Bunların hiçbiri okul olarak yapılmamıştır. Cami ve mescitlerde imamlara, 

müezzinlere ayrılmış oda veya evlerdir(Hüseyin, 2007). 

Osmanlı mimarisinde; sıbyan mekteplerinde dershanelerin büyük çoğunluğu kare planlıdır. Bu yapıların 

planlanmasında en önemli ve ortak özellik çoğunun üst katının olmasıdır. Diğer bir ortak özellik mek-

teplerin boyutlarının hemen hemen aynı olmasıdır. Sıbyan mekteplerinin dershane ölçüleri 6,50x6,50 m 

ile 8,00x8,00 m arasında; tavan yükseklikleri ise 3,50-5,00 m arasında değişmektedir. 

Sıbyan mekteplerinde sıra yerine rahle ve minderler kullanıldığı düşünülürse bu ölçülerin uygun olduğu 

görülür. Sıbyan mektepleri devirlerinin diğer toplumsal yapıları ile kıyaslanırsa ölçülerinde çocuk ölçe-

ğine yaklaşma çabası sezilir (İnci, 2007). 

Sıbyan mekteplerinde, duvar ve çatı malzemesi olarak Osmanlıların geleneksel yapı malzemeleri olan 

tuğla ve taş kullanılmıştır. Mektepler ya kesme taştan ya da kesme taş/tuğla almaşık düzende inşa edil-

mişlerdir. Kubbe ve tonozlar ise tuğladan yapılmıştır. 

Sıbyan mektepleri genellikle kare planlı olduklarından, sütun, paye gibi taşıyıcılara rastlanmaz. Bu ya-

pılarda sınırlayıcı ve taşıyıcı özelliğe sahip duvarlar en önemli elemanlardır. Kubbe veya tonozlar doğ-

rudan doğruya bu duvarlar tarafından taşınmaktadır (İnci, 2007). Duvarların yüzeyleri son derece sade-

dir. Osmanlı mimarisinin önemli özelliklerinden biri olan konstrüksiyon elemanlarının genellikle beze-

mesiz ve basit olarak ele alınması, sıbyan mekteplerinde de görülmektedir. 

Pencereler daima dikdörtgen olarak yapılmakta ve birçoğunun üzerinde tuğla veya kesme taştan yapıl-

mış fakat içleri dolu kemerler bulunmaktadır. Osmanlı mimarisinde çok kullanılan, alt sırası bronz veya 

demir parmaklıklarla örtülü dikdörtgen pencereler sıkça görülür. Kapılar ise ahşap olup üzerleri geo-

metrik desenlerle süslenmiş olabilir. 
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Sıbyan mekteplerinde örtü sistemi olarak çoğunlukla kubbe kullanılmıştır fakat çeşitli tonozlara da rast-

lanmaktadır. Kırma çatının kullanıldığı örnekler bulunmakta, özellikle onarım görmüş olanlarda rastla-

nılmaktadır. Kubbe veya tonozların yapı malzeme tuğladır ve iç yüzeyleri sıvalıdır. Kubbe, tonoz veya 

kırma çatı da olsa tüm beden duvarları kirpi saçak ile son bulmaktadır(Özgönül, 1967). 

AMAÇ 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi özgünlüğünü ve mekansal bütünlüğünü büyük ölçüde korumuş 

bir 18. yüzyıl yapısıdır. 1924 yılına kadar özgün işlevinde kullanılmış olduğu düşünülen mektebin, 1924 

yılından 1970 yılına kadar geçirdiği onarımlar sonucu plan şemasında ve malzemelerinde kayıplar oluş-

maya başlamıştır. Günümüzde yapının mülkiyeti TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne ait 

olup, 1970 yılında Kültür ve İktisat Derneği’ne tahsis edilmiş ve dernek merkezi olarak kullanılmaya 

başlamasıyla mektep, özgün yapı elemanlarında kayıplara ve niteliksiz eklere maruz kalmıştır. Bu ça-

lışmanın amacı, tarihsel süreci içinde Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin çağdaş örnekleri ile 

birlikte mekansal yapısı ve mimarisindeki değişimleri incelenerek, plan ve cephe düzeni ile yapım tek-

niği ve bezemelerini irdelemektir. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamını, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin tarihi hakkında detaylı araştırmanın 

yapılmasını ve kapsamlı belgelenmesi oluşturmaktadır. Buna ek olarak, İstanbul’da 18.yüzyılda inşa 

edilmiş olan Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi ve Zevki Kadın 

Sıbyan Mektepleri’nin yapısal özelliklerine ek olarak özgün kalmış ve değişime uğramış kısımlarının 

detaylı iredelenmesi oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Sıbyan mektepleri tarihçesinin kapsamlı ortaya konulmasını sağlayan bir literatür araştırması yapılmış-

tır. Ardından, vaziyet planı ve yapı ölçeğinde yapılan yerinde incelemeler ile, Elhac Halife Sıbyan Mek-

tebi’nin detaylı rölövesi alınmıştır. Sıbyan mektebinin yapıldığı döneme çağdaş, Ebubekir Ağa Sıbyan 

Mektebi, Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi ve Zevki Kadın Sıbyan Mektepleri yerinde ince-

lenerek, konumları, strüktür ve malzeme kulanımı, plan ve cephe biçimlenişi, bezeme, üst örtü kullanımı 

ve güncel işlevlerini ortaya koyan ortak veriler saptanılmıştır. 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi Tarihsel Geçmişi 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, İstanbul Tarihi Yarımadası’ nda Macarkardeşler Caddesi ve 

Vatan Caddesi gibi iki önemli ulaşım aksını birleştiren ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan Horhor 

Caddesi üzerinde ve bu cadde ile kesişen köşede yer alır (Şekil 1; Resim 1).Yeşil Tekke Sokak’dan 

yapıya giriş sağlanır(Resim 2). Vatan Caddesi istikametinden tek yönlü olarak gelen yol giriş cephesinin 

de yer aldığı Yeşil Tekke Sokak’ a kadar devam eder ve buradan itibaren Macar Kardeşler Caddesi’ ne 

doğru genişleyerek çift yönlü olarak devam eder. 

Sıbyan mekteplerinin yerleşme özellikleri doğrultusunda bakıldığında, Elhac Süleyman Halife Sıbyan 

Mektebi bir mahalle içerisinde yer almaktadır. 1061 ada, 1 no’lu parselde yer alan, yaklaşık 98 metre-

karelik taban alanına sahip iki katlı mektep, zemin ve birinci kattan oluşmakta olup kargirdir. Yapı 

eğimli bir arazide bulunduğundan, güneybatı yönünde olan giriş kotu ile, yapının arka cephesini oluştu-

ran otopark ile sınırlanmakta olan yükselen zemin kotu arasında yaklaşık 94 cm fark bulunmaktadır. 
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Dönem eki olarak nitelendirilebilecek ek kısım yapının arka cephesinden daha iyi algılanmaktadır. 

1913-1914 tarihli Alman Mavileri haritasında bu ek kısmın yerinde duvarlarla sınırlanmış bir bahçe ve 

bu bahçe içinde tek katlı iki kapalı birimin olduğu görülmektedir (Şekil 2). 1934 tarihli Pervititch hari-

tasında ise aynı şekilde bu kısmın yerinde bahçe gösterilmiştir. Günümüzde Araştırma ve Kültür Vakfı 

olarak kullanılan üç katlı ahşap yapı Pervititch haritasında da görülmekte olup, okuldan yan bahçeye 

girişi sağlayan bir kapı ile ayrılmaktadır (Şekil 3). Bu ahşap binanın muallim binası olarak kullanıldığı, 

yani sıbyan mektebinin müştemilatı olduğu bilinmektedir. 1930’ lu yılların sonunda satılan, taş mekteple 

ilişkili ancak bağımsız bu ahşap yapı, 1998 yılında özel mülkiyete geçmesi ile birlikte uygulanan mü-

dahalelerle özgün halinden çok farklılaşmıştır. 

Istanbul’ da Karagöz Mahallesi sakinlerinden, Sultan III. Ahmed’in surre eminliğini yapmış olan, Baş-

muhasebe Kalemi görevlilerinden Elhac Süleyman Efendi’ nin kendi adına yaptırılmasını istediği sıbyan 

mektebinin yapımına vefatından sonra başlandığı bilinmektedir. Yan cephesinde yer alan çeşme üzerin-

deki kitabede ise ‘Sahibülhayrat velhasenat merhum ve mağfur elmuhtaç ila rahmeti Rabbini Elgafur 

Elhac Süleyman Efendi Halife-i Salis Muhasebe-i Evvel. 1141(1728 M.) yazmaktadır(Tanışık, 1943: 

43-44), (Resim 3). 

1728 yılında yapılmış olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin ilk yapıldığı döneme ait en 

önemli ve özgün kaynak, yapının, 623 numaralı defterin 129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "El-Hac Süley-

man Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfı"na ait vakfiyedir. Bu vakfiye, mektebin yapımı ve kullanıcıları 

ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir (Şekil 8; Şekil 9, Şekil 10). Vakfiyeden, İstanbul’ da Yeniodalar-

başı’ nda Sofular Mahallesi’ nde bulunan bir ev ile bir arsada ailelerin kalması için vakfedilen altı adet 

odanın gelirleri ile, Elhac Süleyman Halife’ nin vefatından sonra geride bıraktığı nakit varlığının üçte 

birinin kullanılarak sıbyan mektebini inşaasına başlandığı bilinmektedir. Buna göre, Haydarhane Ma-

hallesi sınırlarında yer alan boş arsa üzerine bir mektep ve bitişiğine bir çeşmenin yapımına başlanıl-

mıştır. Yeteri kadar akar satın alınıp kiraya verilmesi ve bundan elde edilen gelirin, günlük yirmi akçesi 

mektepte muallim olan şahsa, on akçesi görevliye, on akçesi mütevelliye, iki akçesi de ferraşa verilmek 

üzere vasiyet edilmiştir. Ferraşlık görevinin de mektepteki ikinci görevliye yaptırılmasından bahsedil-

mektedir. Mektebin ve çeşmenin inşaatından arta kalan para ile de mektebin hemen bitişiğine bir attar 

dükkanı yapılması düşünülmüştür (Şekil 11; Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14; Şekil 15, Şekil 16). 

Yapı 1970’ den bu yana Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılmakta, dernek toplantıları burada dü-

zenlenmektedir. Yapının ikinci katında kendine ait bir odası olan Dernek Başkanı Münir Öztürk, mesai 

saatleri içerisinde burada bulunmaktadır. Kendisi ile yapılan görüşmede daha önceki kullanıcılara dair 

bir bilgi alınamamış, ancak yapının bir dönem kömür deposu olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. 

Sıbyan mektebi günümüzde 75,24 m2 lik taban alanına sahiptir. Binaya basık kemerli, çift kanatlı ahşap 

bir kapıdan girilmektedir (Resim 4). Mektebe girildiğinde giriş holünden başlayarak üst kata bağlanan 

L biçimli merdiven görülmektedir (Resim 5). Merdivenin altında kalan alanlarda ise bir lavabo ve hela 

yer almaktadır (Resim 6). Islak hacimlerin devamında depo olarak kullanılan mekan konumlanmakta-

dır(Resim 7). 

Giriş holü, giriş kapısı ile aynı doğrultuda yer alan günümüzde odunluk olarak kullanılan mekana giriş 

sağlamaktadır (Resim 8). Oldukça müdahale görmüş ve özgünlüğünü kaybetmiş olan zemin katta, duvar 

kalınlıkları ve üst örtüler korunmuştur(Şekil 4). Kattaki odalardan biri depo, diğeri odunluk olarak kul-
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lanılmakta olup çok bakımsız haldedir. Bu kötü kullanıma ek olarak, ıslak hacimlerin olduğu kısım ya-

pının mimari bütünlüğünü olumsuz etkilemektedir. Güneydoğu cephesinde mevcut olan ve günümüzde 

de kullanılan kesme taştan ve mermer tablalı çeşmenin haznesine ait demir kapak giriş cephesi olan 

güneybatı cephesinde bulunmaktadır. Zemin kat giriş holünden başlayarak L formdaki taş merdivenle 

üst kata ulaşılır(Şekil 5, Şekil 6). Merdiven kovası üzerindeki tavan döşemesi ahşap kaplama olup üzeri 

boyalıdır.+4.39 kotuna çıkıldığında bir hole ve bu holden üç ayrı mekana dağılım gerçekleşmektedir. 

Hol tavanından başlayan aynalı tonoz mutfağa kadar devam etmektedir. Holün tam ortasında ve aynalı 

tonoz içerisinde çatı penceresi yer almaktadır. Duvarları zemin kat duvarları gibi sıvalı ve beyaz boya-

lıdır Bu katta holden ulaşım sağlanan ve demir bir kapı ile girilen ofis mekanı, 1970 yılında dernek 

merkezi olarak kullanmaya başladıklarında eklenilmiştir. (Resim 9). Mekan, gelişigüzel pencere açık-

lıklarına sahiptir. Bunlardan biri kuzeydoğu cephesinden algılanan pvc pencere, diğerleri ise güneydoğu 

yönünde yer alan iki adet dikdörtgen formda demir doğramalı penceredir. Günümüzde bu mekan dernek 

başkanının odası olarak kullanılmaktadır. 

Birinci kattaki holden kemerli, taş eşikli ve ahşap bir kapıdan girilen dershane, günümüzde dernek top-

lantılarının yapıldığı mekan olarak kullanılmaktadır (Resim 10). Tavanı aynalı tonoz ile örtülüdür. Ay-

nalı tonoz ortasındaki tablada kısmen boyanın etkisiyle hatlarını kaybetmiş bezemeler bulunmaktadır. 

(Resim 11). Dershane duvarları sıvalı ve beyaz boyalıdır. Dershane 570x580 cm ölçülerinde kareye 

yakın plandadır. Giriş cephesi olan güneybatı yönünde açılmış dış ve iç doğramalı üç adet pencere bu-

lunmaktadır. Aynı zamanda döşeme bu yönden dışa doğru çıkma yaparak taş konsollarla taşınmaktadır. 

Güneydoğu yönünde ise yine dışlık ve içlik olmak üzere üç adet pencere bulunmaktadır. Kuzeydoğu 

yönünde ise dışlık ve içlik olmak üzere iki adet pencere ve bir adet gömme ahşap dolap bulunmaktadır. 

Kuzeybatı duvarı üzerinde bir ocak bulunmaktadır. Yarım daire formundaki ocağın bacaya doğru niş 

yaparak dikdörtgen plana ulaştığı düşünülmektedir (Resim 12). Bu ocak etrafında, üst kısmında ve tüm 

kuzeybatı duvarı üzerinde devam etmekte olan bezeme izleri dikkat çekmektedir. Ancak boyanmış ol-

ması nedeniyle bezeme ayrıntıları neredeyse tümüyle yok olmuştur. Bu duvar üzerinde güneybatı duva-

rına yakın yüzeyde, dömme dolap bulunmaktadır. Yer döşemesinden yaklaşık 85 cm yükseklikte olan 

gömme dolap, mutfak olarak kullanılan mekanda da bulunan gömme dolap ile simetrik olarak konum-

lanmaktadır. Dershane giriş kapısına içeriden bakıldığında, kapı üzerindeki duvar yüzeyinde demir kı-

lıçlar göze çarpmaktadır (Resim 13). 

Birinci kattaki holden, 55 cm yükseklikte ve iki basamakla çıkılan, mutfak olarak kullanılan mekana 

ahşap doğramalı camekanlı bir kapıdan girilir (Resim 14). Yer döşemesi ahşap üzeri pvc kaplıdır. Gü-

nümüzde dernek tarafından mutfak olarak kullanılan mekanda lavabo, tezgah, ocak, mutfak dolabı gibi 

elemanlar yer almaktadır. 

Sıbyan mektebi 1 sıra kesme taş, 2 sıra tuğla almaşık örgü tekniğinde inşa edilmiş bir yapıdır. Taşları 

düzgün kesilmiş ve yanaşık derzli olup, tuğlaların derzleri ise çökertmedir.Yapının iç duvarları ise sıvalı 

ve boyalıdır(Şekil 7). 

Günaybatı cephesi taş/tuğla almaşık örgülü olup, kesme taştan basık kemerli ahşap giriş kapısı burada 

bulunmaktadır. Cephede kullanılan tuğlanın kalınlığı yaklaşık 3 cm olup, boyutları değişkendir. Aynı 

şekilde cephede kullanılan kesme taş boyutları da birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dikdörtgen taş 

söveli pencere üzerinde tuğla hafifletme kemeri bulunmaktadır Bu kemer içerisinde daire formunda 

tuğla cephe bezemesi bulunmaktadır. Bu cephede, ahşap doğramalı çift kanatlı bir penceresi olup, demir 
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geçme parmaklıklıdır. Birinci kat taş konsollarla desteklenerek zemin kattan çıkma yapar. Bu cephenin 

güney kısmına doğru genişliği giderek artan uzunluktaki taş konsollara sahiptir. Beden duvarları kirpi 

saçak ile son bularak marsilya kiremitli kırma çatı ile birleşir. (Resim 15). 

Horhor Caddesi üzerinde bulunan güneydoğu cephesinin zemin katında çeşme bulunmaktadır. Kesme 

küfeki taştan klasik üslupta yapılmış çeşme, mermer tablalı ve sivri kemerlidir. Çeşmenin silmelerle 

çevrelenmiş olan dikdörtgen cephesi vardır. Mermer ayna taşının üzerinde dağlı sollu iki selvi motifi 

vardır Sivri kemerinin ortasında bir rozet, üzerinde de iki satırlık, sülüs hatlı bir kitabe vardır. 

Güneybatı cephesinde de olduğu gibi birinci kat taş konsollarla desteklenerek zemin kattan çıkma yapar. 

Bu cephenin bir başka özelliği de tuğla kuş evlerinin olmasıdır. Oldukça hasar görmüş olan bu kuş evleri 

cephede simetrik olarak yerleştirilmiştir (Resim 16). Kuşların korunması ve yuva olarak kullanması 

amacıyla 16. yüzyıldan başlayarak kuşevleri, ahşap, mermer, küfeki taşı, kiremit, tuğla, sıva ya da harç 

kullanılarak yapılmıştır. Ev, köşk, sıbyan mektebi, medrese, kitaplık, türbe, han, dükkan, hamam, çeşme, 

maksem, darphane, köprü, gibi yapıların üzerlerinde görülmektedir. İnsanların ulaşamayacağı, saçak altı 

gibi yağmurdan, esintiden korunmuş, güneş gören yerlerine, bir yapının inşası sonrasında artan ya da 

kırılan malzemelerin işlenip biçimlendirilmesiyle kuşevleri yapılmıştır(Bektaş, 2004). 

Yapının arka cephesi olan kuzeydoğu cephesinde ek kısımlar göze çarpmaktadır. Niteliksiz ek olarak 

tanımlanan zemin kattaki depo ve birinci kattaki ofis mekanı duvarları özgün cephenin önüne geçmiş 

izlenimini vermektedir. 

Sıbyan mektebinin tüm beden duvarları 78-95 cm kalınlığında ve taş/tuğla almaşık örgülüdür. Ayrıca 

güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin kendisi ve zemin kat duvarları kesme taş olarak inşa edilmiştir. 

Duvarları oluşturan taşlarda boyutları itibariyle bir sınıflama yapılamasa da köşelerde ve köşeye yakın 

yerlerde daha büyük taşlar kullanıldığı görülmektedir. 

Sıbyan mektebinin örtü sistemi tonozdur. Giriş holü, hol ve odunluk olarak kullanılan mekanlarda geçiş 

beşik tonozla sağlanmıştır. Tonozların üzeri sıvalı olduğundan yapım malzemesine dair bir ize rastlan-

mamıştır.Birinci katta ise hol ile mutfak olarak kullanılan mekan arasında devam eden aynalı tonoz 

bulunmaktadır. Son bulduğu yerde çatı penceresi bulunmaktadır. Dershanede de tavan aynalı tonozla 

geçilmektedir. 

Çatı örtüsü ise iki parça halinde incelenebilecek olup, marsilya kiremit kullanılmıştır. Dershanenin be-

den duvarları tuğla kirpi saçak ile son bulup, üzerinde ahşap kırma çatı bulunmaktadır. (Resim 17). 

Dershanenin kuzeydoğu cephesi üzerinde bulunan ocağın devamında yer alan baca boşluğu, çatıda tuğla 

örgülü bir baca ile sonlanmaktadır 

Sıbyan mektebinde günümüze kadar ulaşabilmiş ve niteliğini koruyan alçı bezemeler oldukça azdır. 

Bunlardan biri giriş kapısının kemerinde, kilit taşı üzerinde yer alan daire formunda bir gülbezek öğesi-

dir . Benzer formda bezeme öğesi, güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin sivri kemerinde, kilit taşı 

üzerinde yer almaktadır. Zemin katta iç mekanların duvar ya da tavanlarında herhangi bir bezeme öğe-

sine rastlanmamıştır. 

Tavan bezemesi yalnız dershanede görülmektedir. Aynalı tonoz olarak geçilen tavanda, tonoz aynası 

içerisinde üç ayrı bezeme öğesi bulunmaktadır. Tam ortada, diğer ikisinden daha büyük olan dairesel 
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formda bir bezeme yer almaktadır. Tonoz aynasını çevreleyen alçı profillerin içerisinde yer alan ikinci 

bir çerçeve ve bu çerçeve içerisinde de bu dairesel formdaki kabartma bezemeler bulunmaktadır. 

Dershane mekanının özellikle kuzeybatı duvarında bezeme öğelerine rastlanmaktadır. Ancak üst üste 

boyandığı için bu öğeler niteliğini ve özelliklerini kaybetmiştir. Tüm duvarları aynı kottan dolaşan ve 

profilli alçı kabartma silmeler geçmekte olup, aynalı tonozun duvar ile birleştiği kotta başlayan bu sil-

meler çift sıra halinde tüm duvar yüzeylerini dolaşmaktadır. Dershane mekanının güneybatı, güneydoğu 

ve kuzeydoğu duvarlarında yer alan pencere sövelerinin aralarında dairesel formdaki alçı kabartmalar 

görülmektedir. Ocağın da bulunduğu kuzeybatı duvarında ocak çevresinde ve gergi kılıçları çevresinde 

bezemeler görülmektedir. Alçı malzemeden dikdörtgen formdaki çerçevelerin izleri görülmekte olup, 

bu çerçevelerin içlerinde kemer formunda yeni bir kabartma izi anlaşılmaktadır. Ancak, yapının özel-

likle 1970 yılından başlayarak geçirmiş olduğu onarımlara bağlı olarak yüzey kayıpları olduğu söylene-

bilmektedir. Aynanın en dışından geçtiği belli olan bezemeler zaman içinde uygulanan boyalar sonucu 

detaylarını kaybetmiştir. 

Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi (Aksaray) 

Günümüzde Adaleti Savunanlar Vakfı olarak kullanılan Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Namık Kemal 

Caddesi ile Millet Caddesi’ nin kesişiminde yer alır. 1723- 1724 yılları arasında Divan-ı Hümayun Baş-

çavuşu Ebubekir Ağa tarafından yaptırılmıştır (Resim 18). 

Köşe parselde yer alan yapı, bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla almaşık duvar örgüsüne sahiptir. Düz söveli, 

sivri hafifletme kemerli pencereler demir parmaklıklıdır. Yapının kuzey cephesi sağır bırakılmış olup, 

giriş batı cephesindendir. 

Taş eşikli ahşap bir kapıdan girilen zemin kat döşemesi mermer kaplıdır. Yapının güneyinde bulunan 

hazireye bakan iki adet pencere ve buraya çıkan bir kapı bulunmaktadır. Koridorun sonunda eskiden 

avlu olduğu bilinen alan kapatılarak dernek çalışma odası olarak kullanılmaktadır. Ahşap bir kapıdan 

girilen bu mekanın doğal taş kaplama olan giriş döşemesinin özgün olduğu düşünülmektedir. Bu kori-

dordan üst kata bağlanan mermer kaplamalı merdivene ulaşılırken, merdiven altı depo ve tuvalet olarak 

kullanılmaktadır. Merdiven rıhtları oldukça yüksek olduğundan kesme taş kullanılmış olduğu düşünül-

mektedir. 

Birinci kata çıkıldığında mermer döşemeli bir hole ulaşılır. Bu alanda yer alan revakın basık tuğla ke-

merleri ve baklava başlıklı sütunu korunmuş olup, bu revakın sonradan kapatılan avluya baktığı düşü-

nülmektedir. Bu holden toplantı odası olarak kullanılan dershane mekanına girilmektedir. Zemin kattaki 

doğal taş kaplama, dershane girişinde görülmekte olup, tüm katların döşeme malzemesi olarak doğal 

taşın kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Mevcut pencere boşlukları kullanılmakta olup, ocak kullanım 

dışıdır. Duvar ya da tavanlarda herhangi bir bezeme izine rastlanmamıştır. Dershanenin yüksek tavanı 

ve aynalı tonozu dikkat çekmektedir. (Resim 19). 

Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi (Karaköy) 

Günümüzde Beyoğlu Din Görevlileri Derneği olarak kullanılan Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mek-

tebi, Kemankeş Kara Mustafapaşa Mahallesi’ nde konumlanmaktadır. 1742 yılında Reisülküttab İsmail 

Efendi tarafından yaptırılmıştır (Resim 20). 
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Avludan taş bir basamakla, yuvarlak kemerli dar ve alçak bir kapıdan girilen katta hemen birinci kata 

çıkan taş merdivenler başlamaktadır. Birinci kata çıkıldığında bir hole ulaşılır. Bu holden merdiven boş-

luğu üzerinde yer alan ve üç basamak çıkılarak ulaşılan aynalı tonozlu bir mekana geçilmektedir. Yine 

bu holden iki basamakla çıkılarak dershaneye ulaşılmaktadır (Resim 21). İki cephesinde bulunan pen-

cereler korunmuşken, ocak kullanılmamaktadır. 

Makale konusu olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin birinci katında yer alan merdivenle 

ulaşılan hol ve bu holden dershaneye geçiş ile arasındaki benzer dağılım dikkat çekicidir. Bu mekan 

günümüzde dernek toplantılarının yapıldığı yer olarak kullanılmaktadır. 

Külliyenin bir parçası olan sıbyan mektebinin cadde üzerindeki cephesinde çeşmesi ve bu çeşmenin iki 

yanında nişler bulunmaktadır. Bir sıra kesme taş iki sıra tuğla kullanılarak oluşturulan almaşık duvar 

örgü tekniği kullanılmıştır. Caddeden bakıldığında birinci katın taş konsollar yardımıyla zemin kattan 

çıkma yaptığı görülmektedir. Bu cephede üç adet, giriş kapısının olduğu cephede dört adet pencere bu-

lunmaktadır. Taş söveli ve sivri hafifletme kemerli olan bu pencereler demir parmaklıklıdır. Bu pencere 

doğramalarının özgününe uygun olarak sık kayıtlı ve küçük camlı olması restitüsyon kararlarının veril-

mesinde etkili olmuştur. Kirpi saçak ile son bulan yapı, 2010 yılında onarım görmüştür, ancak dışı ol-

dukça bakımsız durumdadır. 

Zevki Kadın Sıbyan Mektebi (Beyoğlu) 

Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi’ nin Erasmus Ofisi ve kısmen PTT olarak kullanılan Zevki Kadın 

Sıbyan Mektebi, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde konumlanmaktadır. 1755 yılında Zevki Kadın ta-

rafından yaptırılmıştır. (Resim 22). 

Sıbyan mektepleri arasında Barok mimarinin ilk uygulandığı binalardan biridir. Cadde tarafından çeşme 

yanından binaya girildiği gibi kuzey yönünden de giriş bulunmaktadır. Bina iki katlı olup taş ve tuğla 

karışımı almaşık örgü tekniğine sahiptir. 

Çeşme yanından çift kanatlı ahşap bir kapı ile girilen ve PTT olarak kullanılmakta olan mekan, tonozlu 

bir üst örtüye sahiptir. Kuzey yönünden üç basamakla, taş söveli ve taş eşikli bir kapıdan girildiğinde, 

taş merdivenin birinci kata çıktığı görülmektedir. İncelenen diğer örneklere göre daha az yükseklikteki 

rıhta sahip olan merdiven, birinci kattaki hole ulaşır. Altıgen Şeşhane tuğla kaplamanın görüldüğü bu 

holden, iki basamak ile yükseltilmiş olan ve merdiven üzerinde konumlanan bir mekana giriş yapılmak-

tadır (Resim 23). Bu mekanın, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin, birinci katta mutfak olarak 

kullanılan mekanı ile çok benzer özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Özgün işlevinde, dershane ile 

yakın ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda öğretmen odası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 

Birinci kattaki bu holden tek basamakla çıkılan, ahşap bir kapıdan dershaneye girilmektedir. Kapıdan 

girildiğinde, şeşhane tuğla döşemeli bir bölüm ve bu bölümden tek basamakla yükselerek ulaşılan ahşap 

kaplamalı, oturularak ders işlenen asıl kısma gelinir. Basamak ile ayrılan bu kısımlar arasında mermer 

iki sütun yer almaktadır. Şeşhane tuğlalı olan bölümün, yapının özgün işlevinde kullanıldığı dönemde, 

ayakkabıların çıkarıldığı alan olduğu düşünülmektedir. Ahşap kaplamalı asıl dershane bölümü aynalı 

tonoz ile örtülüdür. Sadece girişin yapıldığı kuzey cephesinde, sık kayıtlı ahşap doğramalı pencereler ve 

üstlerinde alçı revzenli pencereler bulunmaktadır. İçeriden taş sövelerin olduğu ancak sadece dış duvar 

üzerinde bulunan pencereler, lokma parmaklıklıdır. 
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Caddeye bakan cephesinde ise dört adet pencere bulunmaktadır. Binanın cadde tarafında Barok üslupta 

bir çeşme yer almaktadır. 

Değerlendirme 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin, 18.yüzyıla ait diğer sıbyan mekteplerinin strüktür ve mal-

zeme özellikleri, cephe biçimlenişleri, plan şeması ve iç mekan organizasyonları arasındaki benzerlikler 

saptanmıştır. Seçilen sıbyan mektepleri, mevcut işlevi, plan özellikleri, strüktür ve malzeme, cephe örgü 

tekniği, kapı ve pencere nitelikleri ile bezeme başlıkları altında incelenerek, bir tablo oluştrulmuştur(Şe-

kil 17). Kronolojik bir sırayla incelenen, Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Elhac Süleyman Halife Sıbyan 

Mektebi, Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi ve Zevki Kadın Sıbyan 

MektebiÇağdaş örnekleri kapsamında değerlendirilen diğer sıbyan mekteplerinin daha çok dernek ve 

vakıf binası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 1723-24 yılları arasında inşa edilmiş olan Ebubekir Ağa 

Sıbyan Mektebi zemin kata basık kemerli iki kanatlı tablalı bir ahşap kapı ile giriş yapılarak bir hole 

bağlanılır. Bu holden tuvalet ve depo alanı olarak kullanılan bir mekan bulunmaktadır. Birinci katta ise, 

merdivenin ulaştığı holden kare planlı derslik mekanına ulaşılır. 1728 yılında yapılmış olan Elhac Sü-

leyman Halife Sıbyan Mektebi benzer bir plan şeması oluşturmakta, farklı olarak bir cephesinde bulunan 

çeşmeden dolayı hazne olarak kullanılan kısım yer almaktadır. Birinci katta ise, derslik mekanına ek 

olarak, merdiven üstünde kullanılan ahşap doğramalı camlı bir bölmeden geçilen bir oda yer almaktadır. 

Niteliksiz ek olarak tanımlanan ofis işlevinden kullanılan kısım merdivenin hemen karşısındadır. 1742 

yılında inşa edilen Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi zemin katta, giriş holü, depo, ve çeşme 

haznesi bulunurken, birinci katta merdiven holünden geçilen derslik mekanı ile Elhac Süleyman Halife 

Sıbyan Mektebi ile benzer bir biçimde merdiven üstünde yer alan bir oda bulunmaktadır. 1755 yılında 

yapılmış olan Zevki Kadın Sıbyan Mektebi zemin katı giriş holü ve bir oda ile birinci katta, derslik 

mekanı ve aynı şekilde merdiven üstünde konumlanan ahşap doğramalı bir bölme ile girilen bir oda 

bulunmaktadır. Plan şeması bakımından incelendiğinde, zemin ve birinci kattan oluşan sıbyan mektep-

leri benzer özellikler taşımaktadır. Strüktür ve malzeme özelliklerinde bakıldığında, dört örneğinde be-

den duvarlarının taş/tuğla almaşık örgü tekniğinde olduğu görülmektedir. İç mekan örtü sistemi tonoz-

larla geçilmiştir. Farklı olarak Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nde birinci kat derslik mekanında sütun ve 

kemerli taşıyıcı sistem elemanları görülmüştür. Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Elhac Süleyman Halife 

Sıbyan Mektebi ve Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi’nin devam eden duvarlarının çatı ile 

sonlandığı yerlerde kirpi saçak kullanıldığı görülmektedir. Yine bu üç sıbyan mektebi örneğinde, birinci 

katın zemin kattan çıkma yaptığını ve taş konsollarla taşındıkları görülmektedir. Farklı olarak, Zevki 

Kadın Sıbyan Mektebi’nde kirpi saçak görülmemekte olup birinci kat çıkma yapmadığından dolayı taş 

konsollar da kullanılmamıştır. Kronolojik sıraya göre ilk üç örnekte, pencereler tek bir sıra halinde, düz 

söveli ve sivri hafifletme kemerli pencere boşlukları dikdörtgen formdadır. Pencereler önünde demir 

parmaklıklar yer almaktadır. Lale Devri sonrası inşa edilmiş olan, Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nde 

barok mimarinin etkileri görülmekte olup, tek sıralı pencere kullanımı sadece giriş cephesinde kullanıl-

mışken, diğer cephelerde bir üst kotta yer alan alçı revzen pencereler dikkat çekmektedir. Genel olarak 

iç mekanda bezeme kullanılmamışken, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin dershane tavan ve 

giriş kapısı üzerinde bezemeler görülmektedir. 

Sonuç olarak, 18. yüzyıla ait, günümüze ulaşmış pek çok sıbyan mektebi örneğinden kimileri kaderine 

terk edilmiş, kimileri ise bilinçsizce yapılan onarımlarla özgünlüklerini yitirmiş oldukları söylenebilir. 
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Çok az bir kısmı sürekli onarım ve bakım sayesinde daha iyi durumda kalabilmiştir. Sıbyan mektepleri 

günümüz kullanımı çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, özgün işlevini sürdüremedikleri tespit edil-

miştir. Bu duruma değişen eğitim sistemi ve ilgili kanun çevçevesinde bakıldığında, özgün işlevini sür-

düremeyeceği de açıkça görülmektedir. Sıbyan mekteplerinin güncel işlevi dahilinde geçirdiği onarım-

lara bakıldığında, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin ağır bir müdahaleye uğradığı görülmek-

tedir. 

Konum olarak mahalle içi tek yapı ölçeğinde sıklıkla rastlanan sıbyan mekteplerinin, eğitim ve araştıma 

merkezleri olarak değerlendirilmeleri mümkün görülmektedir. Kütüphane, eğitim ve kurs merkezi ola-

rak bulunduğu yer içindeki kullanıcı ihtiyaçları belirlenerek yeniden işlevlendirilmesi önerilmektedir. 

Özgün işlevini sürdüremeyecek olan kültürel miras niteliğindeki yapıların, mevcut yapım sistemi, tek-

nolojileri ve malzemesinin korunarak, tüm özgün bileşenleri ile birlikte daimi olması gerekmektedir. Bu 

çerçevede yeni işlev ve kullanıcılar ile varlığını sürdürmesi planlanan yapıların aktif hale geçirilip ya-

şayan bir dönem yapısı olarak geleceğe aktarılması hedeflenmelidir. 
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Şekil 15. El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfı’na ait belge 8.  

(Kaynak: Mikail Uğuş) 

NO: 142 

623 numaralı defterin 129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "el-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin 

Vakfı"na ait 1142 tarihli vakfiyyenin yeni harflere çevirisidir. 

Muhasebe-i Evvel Kalemi görevlilerinden el-Hâc Süleyman Efendi ibn-i el-Hâc Hüseyin'in 

İstanbul'da Haydarhane Mahallesi'ndeki Vakfı'dır. 24 Rebiülevvel 1142 tarihinde ferman ile 

deftere kaydedilmiştir. 

İstanbul'da Karagöz Mahallesi sakinlerinden ve Başmuhasebe Kalemi görevlilerinden iken vefat etmiş 

olan hayır ve hasenat sahibi el-Hâc Süleyman Efendi ibn-i el-Hâc Hüseyin hayatta iken "Kendiniz için 

yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz" ayetinin ihtiva ettiği 

manayı iyi kavrayarak kendisinden sonra kalıcı bir hayır bırakmaya karar verip vefatından sonra geçerli 

olmak kaydıyla, 

Kadı Feyzullah Efendi'nin imza ve mührünü taşıyan 8 Şevval 1240 tarihli mahkeme hücceti ile kendisi-

nin yasal vasisi bulunan kardeşi Müderris Ahmed Efendi mahkeme huzurunda ve vakfın yasal olarak 

tescil edilmesi için mütevelli seçilen Abdullah Efendi ibn-i Müslim karşısında ifade verip; 

"Yasal vasisi bulunduğum kardeşim müteveffa el-Hâc Süleyman Efendi, hastalığı esnasında ölümünden 

beş gün önce: 

*Ben vefat ettikten sonra geride bıraktığım nakit varlığımdan üçte biri ayrılarak bu üçte bir nakit para 

ile birlikte 

*İstanbul'da Yeniodalar başında Sofular Mahallesi'nde bulunan bir taraftan Hanife Hatun evi, bir ta-

raftan İbrahim Paşa zevcesi Ayşe Hanım bahçesi ve bir taraftan yol ile çevrili toplam altı yüz elli zira 

arsa üzerinde içinde su kuyusu olan üst ve alt katlarda birer odalı, avlulu ve taş duvarlı, ailelelerin 

kalmasına mahsus altı adet odayı vakfettim. 
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Sözkonusu nakit para ve odaların gelirleri ile Haydarhane Mahallesi'nde sınırları herkesçe bilinen boş 

arsa üzerine yeni bir mektep ve bitişiğinde bir kargir çeşme inşa edilip mülküm olan kanallarla gelen 

iki masura suyumdan bir masurası bu çeşmeden akıtılsın, 

Yine yeteri kadar akar satın alınıp vakfedildikten sonra icareteyn [uzun süreli kiralama şekli] ile kiraya 

verilip elde edilen gelirden, 

Günlük yirmi akçesi mektepte muallim olan şahsa, on akçesi görevliye, on akçesi mütevelliliğe ayrılıp 

mütevellilik görevi hayatta oldukça kardeşime, kardeşimin vefatından sonra evladının ve evladının ev-

ladının nesilden nesile en büyüğüne geçsin. Kardeşimin nesli kesilirse [diğer] kardeşimin evladının ve 

evladının evladının nesilden nesile en büyüğüne geçsin. Onun neslinin de kesilmesi durumunda doğru 

ve güvenilir bir kimseye devredilsin. 

Günlük beş akçe katibe, beş akçe câbi'ye [vakıf gelirlerini toplayan görevli], iki akçe suyolcuya, iki akçe 

ferraş'a [süpürgeci/temizlikçi] verilsin. Ferraşlık görevi mektepteki ikinci görevliye yaptırılsın ve kömür 

akçesi olarak her sene üç yüz altmış akçe verilsin. 

Gelirden arta kalan para yettiği kadarıyla mektepte öğrenim gören çocukların her birine Ramazan bay-

ramında giyim eşyası dağıtılsın. 

Vakıf görevlilerinin atamaları mütevelli tarafından yapılsın. Mahalle ahalisi okula ve vakfa ücret al-

maksızın nâzır olup kontrol görevini yerine getirsinler. 

Vakfedilen sözkonusu üçte bir nakit para bütün bu harcamalardan sonra yine artarsa hayır işlerine 

sarfedilsin 

Diye vasiyet edip bu işlemlerin yerine getirilmesi için beni görevlendirip vasi tayin etmiştir. Ben de 

bütün bu işleri yerine getirmeyi ve vasilik görevini kabul ettim." Demiştir. 

 

Müderris Ahmed Efendi bu ifadesine ilave olarak; 

"El-Hac Süleyman Efendi vefat ettikten sonra vakfettiği evli odaları ve nakit varlığının üçte biri vasiyet 

ettiği her hususun yerine getirilmesi için yeterli olduğundan, belirtilen arsanın bir kısmına mektep inşa 

olunmuş, sözü edilen bir masura su yaptırılan çeşmeye akıtılmıştır. Artan para ile, çeşmenin bitişiğin-

deki attar dükkanı, Kamber Hasan Efendi Tekkesi yakınlarında Çakırağa Mahallesi'nde bir tarafı Sinan 

Çavuş Vakfı, bir tarafı Minkarizade Vakfı odaları, bir tarafı Acem Hüseyin Efendi odaları ve yol diğer 

tarafı ise cadde ile çevrili iki bin kırk zira arsa üzerinde kurulu sekiz adet evli odaları, bu odaların biti-

şiğinde bulunan yirmi bir adet menzil [ev] ve bu menzillerin yakınındaki kırk bir buçuk zira arsa, Balat 

Kapısı'nda arsa? Kasım Günani Mahallesi'nde içinde iki adet büyük kuyu, bir büyük bostan ve su kuyusu 

bulunan yorgancı imalathanesi ve evli odaları ve üç yüz yirmi dört zira boş arsa, 

İmrahor Mahallesi'nde bir adet berber ve iki adet attar dükkanı vakıf için satın alınarak geçici] mütevel-

liye teslim ettiğini" ifade eylemiştir. 20 Safer 1142 

Ahmed Efendi, Mahmudpaşa Mahkemesi Naibi 

Şekil 16. El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfiyesi’ nin dilimize uyarlanmış hali. 

(Çeviri: Ayhan Özyurt) 
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Şekil 17. Sıbyan mektepleri değerlendirme tablosu 
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CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN INVESTIGATION OF CORROSION 

EFFECTS ON FUEL TANKS AND OIL PIPES 

Kamal Eddin  ISMAEIL1, Senai YALÇINKAYA2 

1*Marmara University, Faculty of Technology, Istanbul / Turkey 
2Marmara University, Institute of Science and Technology, Istanbul / Turkey 

Abstract: One of the most common corrosion protection methods is cathodic protection, a procedure 

used to protect metal structures and pipelines embedded in an electrolytic environment against the elec-

trochemical corrosion process. The aim of this study is to design and evaluate the performance of an 

external current cathodic protection system. The system consists of a DC power source and a group of 

electrodes (anodes), the resulting electrical circuit balancing the natural potential that exists between the 

surrounding environment and the protected building metal. This work provides a direct method for de-

signing a cathodic protection system for tanks and transport pipelines. To achieve the least corrosion 

and to provide adequate protection for the life of the protected structure, the surface of the metal structure 

should be negative for the soil around the surface, at most (-0.85V) Ferrous metal, measurements will 

be made using a measuring cell consisting of a copper rod dipped in sulphate. Copper is a standard cell 

(CuSO4 / Cu), in addition, the potential difference between any point on the surface of the protected 

metal structure and any point on the surface of the protected metal structure. The soil should not exceed 

(-2.5V) so that the hydrogen gas accumulation on the metal surface does not cause cracks in the pack-

aging materials. Mathematically, the current DC provides sufficient data and information about the 

metal structure, its coating, and the soil buried in it when needed for cathode protection. The measure-

ment results proved the effectiveness of the cathodic protection system in keeping the pipeline negative 

potential used within internationally valid standards. 

Keywords: Cathodic protection, Corrosion, Fuel Tank, Oil Pipe 

INTRODUCTION and THEORTICAL FRAMEWORK 

Corrosion is an electrochemical process in which an electric current flow from the embedded metal 

structure through the positive Polar Regions called anodes, through the electrolytic environment and 

back to the metal structure in the negative pole regions called cathodes. Figure 1 shows a picture of a 

corrosion cell and a conductive metal corrosion cell in a tube embedded in an electrolytic environment 

[1, 2]. 

 

Figure 1. Corrosion formation cell 
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Cathode protection systems are designed for buried metal structures after knowing the surface area of 

the metal structure, the type of metal from which it is made, the type of coating, the type of electrodes, 

the place and location of their burial. The resistance of the soil in which the metal structure is buried [3]. 

The buried metal structure is connected to the negative pole of the continuous power supply, and the 

anode is connected to the anodes buried in the ground forming the so-called ground basin, through which 

a constant electric current flow to the ground, and then to the metal structure, this method that turns it 

into a cathode is a current-affected system[4]. 

OPERATING PURPOSE 

It is to carry out the work using external current cathodic protection technology to protect fuel tanks and 

pipes from corrosion. The system will be designed to prevent the risk of corrosion over a period of 

twenty years and to make it ready for operation at all times. The technique adopted in the study is about 

giving a constant current of a studied value and the polarity opposite to the chemical corrosion mecha-

nism [8]. 

LITERATOR SCOPE 

Muhannad Muhammad Babiker, (2019)., in this study was to evaluate the cathode protection system 

applied to protect the crude oil pipes from corrosion and control it, the results showed that the corrosion 

rate in the protected tube is lower than in the non-protected tube, which increases the life of the tube. 

This makes the application of cathode protection an important and necessary factor to avoid the risk of 

corrosion in general [5]. 

Odabaşı, T., (2004)., By including the cathodic protection system in his studies; It contains detailed 

information on measuring whether the cathodic protection system has the required performance. In the 

experimental study, the performance of the cathodic protection system can be understood as a result of 

the following tests [6]: 

 Protection level test 

 Measuring the resistance of the soil 

 Test current demand 

 Measuring pipeline currents 

 Interference tests 

 Test equipment used in the pipeline, 

Firas Farhan Sayyid, et. al., (2012)., In their research, they include examining the effect of some pro-

tection methods on the electrochemical corrosion resistance of medium carbon steels. The results of 

corrosion rate showed that using two coating methods and adding inhibitor gave good results in increas-

ing corrosion resistance, whereas cathodic protection application gave positive results depending on the 

type of electrode used [7]. 

MATERIAL and METHOD 

This type of cathodic protection can provide corrosion protection for iron pipes, which can reach several 

kilometers depending on soil resistance, pipe surface area, pipe coating efficiency and other factors. 

There is a second method for cathodic protection, where the anode sacrificial anodes are used with a 

higher voltage than the shielded metal voltage, resulting in a small cathodic protection current flowing 
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depending on the type of metal, the size of the sacrificial anode and its size. The distance to the protected 

structure. Whichever method of cathode protection is adopted, it should be negative for the soil around 

the surface of the metal structure to achieve the least corrosion and ensure adequate protection over the 

life of the protected structure, at most (-0.85V) Ferrous metal, a measurement consisting of a copper rod 

dipped in sulphate Measurements will be made using the cell. Copper is a standard cell (CuSO4 / Cu), 

in addition, the potential difference between any point on the surface of the protected metal structure 

and any point on the surface of the protected metal structure. The soil should not exceed (-2.5V) so that 

the hydrogen gas accumulation on the metal surface does not cause cracks in the packaging materials. 

Mathematically, the current DC provides sufficient data and information about the metal structure, its 

coating, and the soil buried in it when needed for cathode protection. Table (1) required cathode current 

according to the ambient environment [9,10] 

Table 1. Required cathode current by ambient environment 

Outer Space Required Cathode Protection Current (mA / 

ft2) 

Soil 1-2 

Fresh water 3-6 

Saltwater 20-30 

 

There are many studies on cathodic protection, but most of them have taken the matter from the chemi-

cal, metallic, electrochemical side to arrive at methods of coating metal structures. One of the most 

important infrastructure facilities in oil producing and exporting countries is oil and gas pipelines as 

well as water pipelines for various uses. Since the routes of petroleum pipelines often need the external 

current protection system in geographic areas where electrical energy sources may not be available, 

many studies have therefore emerged that address the uses of renewable energy in cathode protection 

systems [11,12] 

PARAMETRIC STUDY 

The length of the iron pipeline (100m) and packaging efficiency (90%) required to transport the oil from 

the tanks to the thermal generation station is the whole length wrapped with epoxy and PVC. The tube 

(4 inches) in diameter extends over an agricultural field. Protection current density is (2 mAmp / ft) from 

Table (1). 

A = L x D x π                                                                                                                         (1) 

I = (A) x (I '') x (1 - CE).                                                                                                         (2) 

A: Surface area of the pipe. 

L: Length of pipe (ft.). 

D: Pipe diameter (ft.). 

I: Required current density (ft2 / mAmp). 
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CE: Packaging efficiency (%). 

I: total cathode protection current (Amp). 

Using equation (1) and (2), the total cathode protection current required to flow along the entire length 

of the pipe can be calculated. (I = 1.8 Amp). In Figure 2, the path diagram followed by the pipe shows 

the anode locations and test points. 

 

Figure 2. Cathodic protection system 

Anode Type Used 

Silicon Iron (HSCI) anodes are used in the cathode protection system. The dimensions of a single anode 

are (5ft x 1 / 4ft), its weight is taken as (110 lb) and it has the highest current value (Ia = 1Amp) in 

proportion to the life of the system (20 years). The number of anodes required to equip the cathode 

protection current can be calculated using the relation (3): 

N = I / Ia                                                                                                                                    (3) 

N, represents the required number of anodes and is equal to (N = 2) rounded to the correct number. 

Anode Basin 

The anodes are buried in earth ponds with properties that allow external current to propagate from the 

power source through the ground to all parts of the tube. It is often buried in a coal dust to reduce the 

contact resistance between the anodes and ground and the electrical circuit voltage to reduce the anode 

consumption. The method of burying the anodes depends on the nature of the area and the specific 

resistance of the soil, if the specific resistance is low and the water level is high, shallow horizontal 

surface basins can be used. While the anodes are buried horizontally to several depths (3m-2), the anodes 

must be buried vertically at relatively greater depths to reach low-resistance layers. The basin was cho-

sen from the surface type with a depth of 3 meters, as the tube lies in a low-strength, wet agricultural 

land. The anode resistance (Rh), which must be less than (1Ω), can be calculated with the equation. 

Rh = ((0.0052 × 𝜌 / 𝑘h × 𝐿h) * ln [4𝐿2n + 4𝐿n √𝑆 2 + 𝐿 2n / 𝑑 × 𝑆]} - 1                               (4) 

Rh: Anode resistance (Ω) 
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ρ: Soil specific resistivity (1400Ω cm.) 

Kh: One constant equal to one. 

Lh: length of anode basin (ft.) 

D: Anode diameter (inches) 

S: Depth of anodes from the ground surface (ft.) 

The resistance of the anode basin extracted using equation (4) is not suitable since it is Rh = (1.23Ω) 

and this value is greater than one, therefore the number of anodes used is increased by making 2 anode 

samples and thus Rh = (0.8Ω). 

Calculation of Resistance of the Cathode Protection Circuit of the Pipe 

The resistance of the cathode protection circuit of the pipe can be deduced by the resistance of the anode 

pool and the busbars in the connection plate between the supply source, anodes and the tube, as in the 

equation of series resistances. 

Rt = Rc + Rw + Rh (5) 

Rc = 2500 / A (6) 

Shows simple series resistance circuit for cathode protection system. Using the tube surface area defined 

by equation (1) from Equation (6), the value (Rc = 0.06Ω) is obtained. A junction box with a cross-

section (50 mm2) and a length (100 m) of copper bars was chosen to carry out the electrical connections 

between the supply source and anodes and between the supply source and shielded pipe. The total re-

sistance of the copper busbar in the junction box (Ω = 208.0 RW). The value of the total cathode pro-

tection circuit is calculated by equation (5) and gives (Rt = 1.088Ω). 

Calculation of Cathode Protection Current for Fuel Tanks 

The production station contains two fuel tanks, each with a capacity of 1,450 cubic meters of diesel fuel. 

For this purpose, a cathodic protection system that adopts the forced current principle will be designed 

to protect the tank bottoms from corrosion. The engineering dimensions of the reservoir are the diameter 

of the tank (D = 12.95m) and the height of the tank (h = 8m). In Figure (3) we explain the corrosion 

mechanism that occurs at the bottoms of oil tanks. Throughout the base area, regions with lower potential 

than the potential of other neighboring regions (the cathode region) (the anode region) are formed and 

therefore the movement of electrons occurs and as a result a leakage current flows between the two 

regions, and on the one hand electrons are separated in other places called the cathode region. Corrosion 

occurs due to its accumulation. 
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Figure 3. Corrosion mechanism of metal tanks 

 

To do this, we inject negative polar flux and positive polarity into silicon ferrous metal anodes (HSCI) 

at the bottom of the tanks. 

Tank Protection Area = Base Area + Wall Area 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝜋 𝐷2

4
=

𝜋 (12.95)2

4
= 12,566 𝑚2 

𝑆𝑤𝑒𝑙𝑙 = 𝜋.𝐷. ℎ = 𝜋. 1295.8 = 325,46 𝑚2 

Total area protected cathodically (338,034 m2). 

Required cathode protection current = protected area x current density 

For normal soil, the current density is equal to (2 mA / m2) according to the standard specifications. 

Therefore, we need (1, 7A) cathode protection current for each tank. 

Required Cathode Protection Station 

The constant power supply voltage to be provided to achieve standard cathode protection is calculated 

according to the total circuit resistance of the voltage and the required current. Assuming additional 

(50%) to increase the reliability of the power supply and taking into account the change of environmental 

conditions over the lifetime imposed for the system, the required continuous voltage for the station can 

be found from the equation: 

Vt = I x Rt x150%                                                                                                                    (7) 

The maximum current is (20A). 

It is calculated as the total required voltage at Vt = 15V. 
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Figure 4. Protection anodes are placed under the tank base 

Control and Isolation Points for Cathodic Protection 

Within the protection system, there are different control and test points required to continuously measure 

the voltage between the protected metal structures and the surrounding earth. The quality of the cables 

used in the connection and the control points may affect it. The protective current path to other parts of 

pipelines and metal bodies, especially at valve insertion points, should therefore be isolated from the 

protected system. 

In pipelines and tanks, lightning rods attached to insulation joints are used to provide transient currents 

through polarization cells to insure and secure insulation from damage, damage due to lightning strikes 

or faulty electrical connections, and to prevent continuous protection current from earth leakage. 

Anode Junction Box 

Figure (5) shows a picture of the anode junction box. Anode connection points are collected, each anode 

used in this study is provided with a special clamp and connected to the anode junction box located next 

to the anode pool. It should be noted that the main polarity negative terminal of the source is connected 

to the tube using the heat source to complete the electrical circuit of the cathodic protection system. 

 

Figure 5. Anode junction box 
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Operation and Test of Cathodic Protection System 

Installation and connection works for all components of the cathodic protection system of the fuel pipe-

line have been completed, before starting the system (status closed) with a standard copper cell (CuSO4 

/ Cu) with buried pipe surface. It shows the voltage difference values varying between (-0.55V) and the 

minimum value (-0.58V) in the areas of the test points shown in Table (2). These voltage differences 

indicate that the metal tube and the enclosure used to isolate it are in good condition. The power supply 

of the cathodic protection system was turned on (working condition) and the power supply voltage was 

gradually increased, and the voltage difference readings at the test points are (4.5 A). 

Table 2. System is at a standstill (normal pipe voltage) 

Checkpoint Pipe Line Voltage 

 

Resource Status 

 

Coating Condition 

PT1 -0.55 Good Good 

 

Table 3. Voltage Cathode of Shielded Pipe. 

Checkpoint  Voltage Source Current Source Coating Condition 

PT1 4.85 4.5 A -1.42 

 

Figure 6. Distribution chart of control points along the pipe 

CONCLUSION 

The results of detailed work and theoretical calculations to design a forced current type cathode protec-

tion system for oil transmission pipeline and fuel tanks gave the following data: 

1.Constant voltage (15v). 

2.Constant power supply current (5A). 

3.Necessary power from the supply source (75w). 

4.The anode types used are silicon iron (HSCI). 
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In order to increase the performance of the protection system, polarization cells are installed in the ca-

thodic protected tanks to ensure that the cathodic protection current of the tank does not leak into the 

ground network. 

The measured and validated results in Tables 1 and 2 demonstrated the effectiveness of the cathode 

protection system designed to keep the tube voltage below the approved standard values (-0.85V) for 

ferrous metal used in the anodes. Long time without corrosion. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORROSION EFFECTS ON THE NANO-
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Abstract: Corrosion, the interaction of metals with the surrounding environment (chemicals). It is de-

fined as dissolution due to corrosion caused by friction or other (mechanical factors). There are many 

examples of metal corrosion. These; Vehicles such as oil pipes, petrol boiler, tanks, vehicles operating 

in the sea, etc. can be shown. In the study, it was aimed to determine the wear level by applying a Nano-

Composite coating to steel alloys used in the manufacture of metal tanks to store oil reserves. The metal 

tank was lined with an epoxy composite reinforced with hybrid particles. The alloy chemical composi-

tion was characterized using an (OE Spectrometer). In order to find the electrochemical corrosion test, 

cathodic and anode behavior, a constant voltage and a variable current were applied at 10 mV to 1000 

mV. The relationship between current density (corrosion current) and the voltage difference is linear. It 

was examined that the increase in this linear current was with a constant voltage difference and any 

change in voltage was evidence that corrosion was occurring. In the experimental study, the topography 

and surface structure of the coating materials was examined by an atomic optical microscope. It was 

performed in hardness, adhesion, corrosion, chemical, and electrochemical tests. As a result of the study, 

it was determined that the adhesion strength of the coating and the hardness of the coating increased. In 

addition, it has been seen that the coating is effective in preventing 

Keywords: Nano-Composite Coating, Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Epoxy, Nano 

MgO 

INTRODUCTION and THEORTICAL FRAMEWORK 

Corrosion is the damage that occurs as a result of chemical and electrochemical reaction of a material 

with the surrounding environment in direct contact with it, regardless of temperature, whether it is air 

or another chemical environment [1]. Corrosion occurs in all types of metals, and the effect of solid 

particles of the liquid moving medium on the metal is great and the continuous movement of these 

particles removes the protective interlayer from the corrosion products between the liquid and the metal. 

Corrosion creates a porous layer of rust on the metal surface in most cases, weakening the metal, de-

creasing its strength and thickness, and forming holes and subsequent holes that cause damage. Corro-

sion has increased in various forms and types with the increase of environmental and external environ-

mental pollution by contacting with equipment and machine forms and chemicals and different working 

conditions with technological development and rapid growth [3]. Corrosion losses can be divided into 

direct costs of corroded material, maintenance and replacement costs, and indirect losses such as failure, 

wear and potential loss of life [2]. It is estimated that the world oil industry spends a billion dollars a 

day to protect equipment from corrosion. 
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Figure 1. Corroded oil tank 

OPERATING PURPOSE 

The aim of our study is to protect the oil reservoirs from chemical corrosion that occurs in them, then 

subject them to the necessary corrosion tests and then evaluate them because oil production creates a 

unique challenge in the field of corrosion testing because oil production environments are complex and 

Variable environments, hence the corrosive processes that occur and Possibility to reduce conversions 

Mineral nature oil tanks have economic returns as they save huge amounts of money [4]. 

LITERATOR SCOPE 

J. C. Murad, N. R. Satar, (2011)., deposited electrostatically (Ni-Zn) coatings on low carbon steel 

models from a base compound coating solution with different coating thicknesses, X-ray fluorescence 

(XRF) technique was used to find the proportions of the components of the Zinc and nickel coating 

layers. and also used the X-ray diffraction (XRD) technique for chemical analysis of the components of 

the coating. It is the (Single Phase) phase, and there has been a continuous decrease in weight with 

increased exposure time to acid solution and brine and significant weight loss to acid solution. The 

coating layer (Ni-Zn) has been found to provide corrosion protection of the steel model due to the re-

sistance of this layer to different corrosive environments [5]. 

M. Abbass, K. Hassan, K. Ameen, (2016),. They used gravity casting molds to study the electrochem-

ical behavior of an alloy (17% Al-Si) in a (5.3% NaCl) solution by adding magnesium metal to the alloy 

in different proportions. Microstructure of alloys were examined by scanning electron and optical mi-

croscopy. The static stress device was used to study the corrosion method. It was found that the addition 

of magnesium metal increased the corrosion resistance and the lowest corrosion rate was for alloys (1% 

MgO), the best resistance to pitting corrosion was alloys (5.4% MgO, 9% MgO) [6]. 

Mustafa K. Ismeal, (2017) ,. The effect of using carbon nanotubes added to a powder (Si 9% wt-Al) 

with different weight ratios to obtain a composite material and using it as a protective coating for alu-

minum-silicon magnesium alloy (T6-AA6061) by plasma spraying method. X-ray testing (XRD) and 

Scanning Electron Microscopy (SEM) were used to identify phases in the middle of seawater and to test 
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corrosion by the inductive Tafel method. It has been found that increasing the weight ratio of carbon 

nanotubes leads to an increase in the corrosion rate [7]. 

MATERIAL and METHOD 

A metal type (St-37) was used in the present study and after the metal used was analyzed chemically 

and using a wave spectrometer and the steel classification is (St-37) as shown in Table (1) and by means 

of this analysis. It is a low carbon steel according to (ASTM). 

Table 1. Chemical composition of sample used 

Chemical Composition Analytical Weight (%) 

Fe 98.89 

C 0.16 

Si 0.07 

S 0.02 

P 0.01 

Mn 0.71 

Ni 0.001 

Cr 0.04 

Mo 0.08 

Cu 0.01 

 

Samples were prepared by taking a piece of metal (500 * mm 500) subject to corrosion measures from 

one of the (6 mm) thick out-of-service tanks, and then the thickness of the metal piece (3 mm). The 

metal piece was cut into two groups (mm 15 * mm 15) and (mm 30 * mm 30) as shown in figure (1). 

 

Figure 2. Samples used in experimental study 
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The samples were then coated with epoxy resin reinforced with a hybrid material (Coke Charcoal + 

MgO) in the ratio (1: 1) as shown in figure (2). 

 

Figure 3. Coating of the sample 

The surface hardness of the coating was checked with a direct result hardening device (A-Shor). 

The adhesion strength for the best support ratios was examined with a (guide) device fixed to the surface 

of the samples coated with a strong resin (the adhesive of the device is epoxy material) and a separating 

press. It guides through the surface of the sample and shows the force required for the separation process 

(bonding force) on the instrument screen. 

The electrochemical corrosion resistance test was carried out to control corrosion as it has been proven 

to give the required results via a computer. 

Chemical corrosion was studied by immersion in water associated with three products (Gasoline, Gasoil 

and Kerosine) for a period of (1, 3, 24, 48, 72 and 96) hours. 

PARAMETRIC STUDY 

1. Surface Hardness Test of Coating 

Table (2) shows the surface hardness value of the coating, showing the coating layer supported by hybrid 

particles (3%), which gives the best results for the absence of hybrid particle clumps. 

Table 2. Surface hardness values of coating 

 The percentage of increase in the percentage 

of hybrid (%) 

Surface Hardness 

(Epoxy resin) + (% 1 hybrid) 79 

(Epoxy resin) + (% 2 hybrid) 80.2 

(Epoxy resin) + (% 3 hybrid) 84.1 
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2. Adhesion Strength Test of Coating 

Table (3) shows the value of the adhesion strength of the coating, showing the mechanical bond between 

the coating layer and the metal surface. 

Table 3. Value of adhesion toughness 

Coupon Sample Adhesion strength (Psi) 

(Epoxy resin) + (% 3 hybrid ) 232 

 

3. Corrosion Test 

Electrochemical corrosion testing was performed at a constant voltage and a variable current, increased 

to 1000 mV at 10 mV to find the cathodic and anode behavior. The relationship between current density 

(corrosion current) and voltage difference is linear. This means that the increase in current is with a 

constant voltage difference and any change in voltage is evidence that corrosion is occurring. From the 

data obtained from the electrochemical corrosion device with a computer program, tangents representing 

cathodic and anode behavior are drawn and the intersection point represents the corrosion current. Since 

the intersection point of these tangents represents the corrosion current, the corrosion current is deter-

mined according to the tafel method by drawing tangents to the cathodic and anode behavior of the 

curves obtained from the computer equipped device. 

It is the value of electrochemical corrosion (17.34 Na / cm2), and it is accepted as the lowest corrosion 

rate because the retarder coating acts as an insulating material and prevents the metal from being oxi-

dized with the steel surface and reduces or stops this reaction. 

 

Figure 4. Electrochemical corrosion 
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Table 4. Chemical corrosion values 

 

Time of Immersion 

(Hour) 

Oil product 

Gasoline Gasoil Kerosine 

1 20.78 19.95 20.32 

3 20.78 19.95 20.32 

24 20.78 19.95 20.32 

48 20.78 19.95 20.32 

72 20.78 19.95 20.32 

96 20.78 19.95 20.32 

 

 

Figure 5. Relationship between weight loss and immersion time 

CONCLUSION 

1- Due to the penetration of nanomaterials into the polymeric chain, the mechanical properties increase 

with the increase of the percentage of reinforcement with nanomaterials. 

2- Chemical and electrochemical corrosion resistance of magnesium oxide + coke reinforced epoxy 

coated St-37 steel alloy increases according to its corrosion resistance when coated with uncoated epoxy. 

3- The adhesion toughness increases with the increase of contact between the metal surface and the 

coating material due to the absence of roughness areas between the liquid and the coating surface that 

contribute to the increase in friction force. 
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Abstract: Uncontrolled vibrations may cause a large deviation from the target position and affect the 

dynamic performance of the endpoint in flexible robot arms. Suppression of vibrations increases the 

sensitivity of the endpoint in engineering applications. In this paper, the posicast control of a 4 degree 

of freedom mass-spring-damper system is investigated. A flexible robot arm is considered a lumped 

parameter system. The input is the based excitation with a step function while the output is an endpoint 

displacement. The continuous transfer functions of the system are considered for the analysis. The open-

loop and closed-loop block diagrams are established. The input is shaped with the three-step posicast 

technique. The natural frequency and amplitude of the free vibration response of the system are also 

employed for the input shaping. The shaped input is applied to the open-loop and closed-loop systems. 

Simulations are performed in MATLAB. Endpoint vibration responses are obtained with and without 

input shaping. The time parameters of the input shaping are determined for five different cycles as half, 

one-third, one-quarter, one-fifth, one-sixth of the system. The results show that the posicast technique 

reduces the overshoot of the system responses and provides a significant reduction in forced vibrations. 

Keywords: Input Shaping, Flexible Robots, PID Controller, Posicast Control 

INTRODUCTION 

Vibration control of flexible robot arms aims to increase the sensitivity at the end-point. The high am-

plitude of the vibration signal is undesirable for the dynamic performance of the system.  The posicast 

input shaping is a significant passive control method to suppress the vibration of the endpoint of flexible 

manipulators. 

The input shaping theory has been used in many studies. One-quarter cycle input shaper is investigated 

in the posicast control method (Smith, 1957). This study shows that the desired waveshape formation is 

obtained along with a linear phase delay with frequency. The posicast feedback control is proposed 

rather than the old classical feedforward method by Hung(2003). The control method is examined in 

lightly damped systems with half cycle. The feedback form of posicast provides more convenient results 

in terms of damping qualities and sensitivity of modeling error. The posicast control method is realized 

development from the 1950s to the present (Hung, 2007). The process includes transformation posicast 

feedback form than feedforward form at this time. The various institutes and universities indicate dis-

covering more efficient the posicast control in course of time. Three-step posicast control is studied for 

PID controlled higher than the second-order underdamped system (Vrancic et al., 2012). The posicast 

control input shaping method is applied to open-loop feedforward posicast form in a second-order sys-

tem (Oliveira and Vrancic, 2012). The proposed control method provides efficiency for reducing the 

overshoots of underdamped second-order systems and improves the set-point tracking performance. The 

input shaping method is performed in the robot arm by using the analytical method and Newmark 
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method (Yavuz, et al., 2016). PID controller is compared with the examined controller for the sensitivity 

of reducing vibrations. 

OBJECTIVE 

In this study, a flexible robot arm is considered as a lumped parameter system with 4 degree of freedom 

(DOF). The posicast input shaping method is implemented in both open-loop and closed-loop systems. 

The step input is shaped with the three-step posicast technique. 

SCOPE 

The open-loop and closed-loop dynamic responses of the system are obtained with MATLAB simula-

tions. The study is focused on improving the dynamic responses of a flexible mechanical system by 

combining the control methods. 

METHOD 

Flexible robot arms can be modeled as a lumped parameter system with springs, masses, and dampers 

as given the reference (Yavuz et al. 2016). In this study, the system under consideration is represented 

in Figure 1. x1(t), x2(t), x3(t), x4(t) are the general coordinates of the system. z(t) is the input signal.  

 

Figure 1. The lumped parameter model  

The values of the masses m1, m2, m3, and m4 are 1 kg, the values of the damping constants c1, c2, c3 and 

c4 are 1.5 Ns/m, 1.2 Ns/m, 0.8 Ns/m, and 0.8 Ns/m, respectively. The values of the spring constants k1, 

k2, k3, and k4 are 600 N/m, 400 N/m, 200 N/m, and 200 N/m, respectively. 

In the reference study, the PID control of the system was performed, the open-loop and closed-loop step 

responses of the end-point were presented. In the present study, the step input is shaped with the posicast 

technique. The open-loop and closed-loop responses to the shaped step input are presented using similar 

controller gains in order to compare the dynamic performance.    

Here, a brief is given for the posicast input shaping. The posicast controller consisting of n number of 

amplitudes is represented as (Smith,1957) 

𝐺(𝑠) = ∑𝐴ᵢ 𝑒−𝑇ᵢ𝑠

𝑛

𝑖=1

 (1) 

The half-cycle transfer function is 

𝐺ℎ𝑐(𝑠) = (
1

1 + δ
 ) (−1 + 𝑒−ᵀᵈ⁄₂) = 𝐴₁ + 𝐴₂𝑒−𝑇₁𝑠 (2) 
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The time constant corresponding to A1 is 𝑇1 = 𝑇𝑑/2 for the half-cycle and δ is the overshoot. Amplitudes 

of the half-cycle are obtained from Equation 3-4.  

𝐴1 =
1

1 + δ
    , 𝐴2 =

𝛿

1 + δ
 (3-4) 

 

In this study, the posicast control is formed for five different cycles which are half, one-third, one-

quarter, one-fifth, and one-sixth cycles. Cycles except for the half-cycle are constrained with three am-

plitudes due to consider the three-step posicast. For these cycles, the transfer function is   

𝐺(𝑠) = 𝐴1 + 𝐴2𝑒
−𝑇₁𝑠 + 𝐴3𝑒

−𝑇₂𝑠 (5) 

 

where  

𝐴1 =
𝑒−2𝜎𝑇₁

1 − 2𝑒−𝜎𝑇₁ cos(𝜔𝑇₁) + 𝑒−2𝜎𝑇₁
 , (6) 

  

𝐴2 =
−2𝑒−𝜎𝑇₁cos (𝜔𝑇₁)

1 − 2𝑒−𝜎𝑇₁ cos(𝜔𝑇₁) + 𝑒−2𝜎𝑇₁
 (7) 

  

𝐴₃ =
1

1 − 2𝑒−𝜎𝑇₁ cos(𝜔𝑇₁) + 𝑒−2𝜎𝑇₁
 (8) 

 

The time constants are determined by equations which 𝑇1 = 𝑇𝑑/6, 𝑇2 = 𝑇𝑑/3  for the one-third cycle, 

𝑇1 = 𝑇𝑑/8, 𝑇2 = 𝑇𝑑/4  for the one-quarter cycle, 𝑇1 = 𝑇𝑑/10, 𝑇2 = 𝑇𝑑/5  for the one-fifth cycle, 𝑇1 =

𝑇𝑑/12, 𝑇2 = 𝑇𝑑/6  for the one-sixth cycle. The period Td is obtained 2𝜋/𝜔𝑑, where 𝜔𝑑 is the damped 

natural frequency of the lumped parameter system. The other dynamic parameters are known as 

σ = −𝜉ωₙ ,      𝜉 = (
𝑙𝑛²(𝛿)

π² + 𝑙𝑛²(𝛿)
)

½

 (9-10) 

 

In order to obtain the responses of the system, the generated input signal is applied to the block diagrams 

created in Matlab/Simulink. The open-loop system is shown in Figure 2. H41 is the transfer function 

from the based input Z(s) to the end-point displacement X4(s). 
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Figure 2. Open-Loop block diagram of the system 

The closed-loop block diagram of the system shown in Figure 3 is developed to perform the the posicast 

and PID control. xr(t) is the reference signal. H11, H21, H31, H41 are transfer functions of the lumped 

parameter system and G1(s) is the transfer function of the controller.  

 Figure 3. Block diagram of the lumped parameter system 

The transfer functions of the system are given below.  

𝐻11(𝑠) =
250𝑠6 + 1100𝑠5 + 200𝑠4 + 66.02𝑥103𝑠3 + 90.16𝑥106𝑠2 + 44𝑥106𝑠 + 4𝑥109

𝐷(𝑠)
 (11) 

  

𝐻21(𝑠) =
300𝑠5 + 100720𝑠4 + 420192𝑠3 + 60.16𝑥106𝑠2 + 44𝑥106𝑠 + 4𝑥109

𝐷(𝑠)
 (12) 

  

𝐻31(𝑠) =
240𝑠4 + 140192𝑠3 + 20.16𝑥106𝑠2 + 44𝑥106𝑠 + 4𝑥109

𝐷(𝑠)
 (13) 

  

𝐻41(𝑠) =
192𝑠3 + 160𝑥103𝑠2 + 44𝑥106𝑠 + 4𝑥109

𝐷(𝑠)
 (14) 

where 

𝐷(𝑠) = 250𝑠8 + 1775𝑠7 + 553810𝑠6 + 2.33𝑥106𝑠5 + 3.524𝑥108𝑠4 + 7.074𝑥108𝑠3

+ 7.016𝑥1010𝑠2 + 3.24𝑥1010𝑠 + 2.4𝑥1012 
(15) 
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The effect of the posicast control on the closed-loop performances is investigated. Two different con-

troller gains are considered for the closed-loop responses. The gains are Kp=10, Ki=5, Kd=0.5 for the 

first case while those are Kp=0.5, Ki=3, Kd=0.2 for the second case.  

RESULTS  

The dynamic responses of the system are obtained with MATLAB simulations. In order to observe the 

efficiency of the posicast control, the open-loop response of the system for the half-cycle is shown in 

Figure 4(a). For all cycle types of the posicast control, the open-loop responses of the system are repre-

sented in Figure 4(b). The posicast control is employed with the PID control and the closed-loop re-

sponses are shown in Figure 4 (b-f).  

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) f) 
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Figure 4. The responses of the system (a-c) for open-loop, PID control and the posicast control 

with PID controller, and (d-f) for the different cycle types of the posicast control with PID con-

troller, where (b-e) Kp=10, Ki=5, Kd=0.5, (c-f) Kp=0.5, Ki=3, Kd=0.2 

The dynamic responses shown in Figure 4 show that both the posicast method and PID control method 

are also effective to improve the dynamic performance when used alone. In the PID control,  higher 

overshoot (OV) exists and may cause any damage to the system. However, the overshoot can be elimi-

nated when the posicast method is used with the PID controller. Besides that, the oscillations can be 

reduced for all cycles shown in Figure 4(e-f). The dynamic responses reach more smoothly to the steady-

state value.  

It has been observed that the posicast control significantly reduces vibration levels in both open-loop 

and closed-loop system responses. Better results with all posicast cycles than purely closed-loop system 

responses are obtained. Performances of the responses can be evaluated with maximum and overshoot 

values. The results are given in Table 1. 

Table 1. Results of posicast and PID control 

Cycle-Type 

Open-Loop  Kp=10, Ki=5, Kd=0.5              Kp=0.5, Ki=3, Kd=0.2 

OV (%) Ymax  OV (%) Ymax  OV(%) Ymax  

Unshaped 147.86 2.479  189.06 2.891  82.26 1.823  

Half 0.8519 1.008  0 0.9999  0 0.9993  

One-third 0.9494 1.009  0 0.9989  0 0.9993  

One-quarter 0.9913 1.009  0 0.9999  0 0.9993  

One-fifth 1.0020 1.000  0 0.9999  0 0.9993  

One-sixth 0.9962 1.000  0 1.000  0 0.9993  

 

The table shows that the overshoot value for half cycle is reduced from 147.86 % to 0.8519 % in the 

open-loop system as an example. The overshoot value for half cycle is reduced from 189.06 % to zero 
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for the first case, from 82.26 % to zero for the second case in the closed-loop system. Similarly, the 

maximum value for half cycle is reduced from 2.479 m  to 1.008 m in the open-loop system while that 

is reduced from 2.891 m to 0.9999 m for the first case, from 1.823 m to 0.9993 m for the second case in 

the closed-loop system. Similar reductions have been observed for other cycles. 

CONCLUSION 

In this study, the posicast input shaping method is used with the PID control. In the posicast control, the 

shaped inputs are created for five different cycles. The open-loop and closed-loop system responses with 

the posicast control are evaluated. The results showed that the posicast control is effective to reduce the 

overshoot and peak values of the vibration responses. Results showed that the combined control method 

can successfully eliminate the overshoots of the responses. 
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Abstract: The point-to-point movement of mobile robots can cause vibrations due to their flexibility 

while carrying different equipment on them. Unwanted vibrations affect sensitivity at the endpoint of 

the equipment. Trying to minimize these vibrations may result in cost-up in design by making the system 

heavier while making it more rigid or requiring complex control systems, more sensors and actuators. 

In this study, a cart carrying a payload with a rigid beam is modeled in MATLAB/SimScape. Bodies 

and joints are created for multibody dynamic analysis. The flexibility of the system is provided by the 

stiffness and damping elements defined in the rotary joint between the cart and the rigid beam. 

Trapezoidal velocity profiles applied to the cart on a straight path and dynamic responses of the mass 

are examined. Suppression of endpoint vibration is achieved by calculating acceleration and deceleration 

times depending on the damped natural frequency of the flexible system. Significant reductions in 

endpoint vibrations for undamped and lightly damped cases have been observed by choosing appropriate 

times. 

Keywords: beam-mass-cart, velocity profile, dynamic analysis, residual vibration 

INTRODUCTION  

Mobile robots have been widely used in the fields of guidance robots, domestic helper robots, bomb 

defusal robots, aerial exploration robots. Vibrations occur on the structure or items that the robots carry 

because of the effects of the movement on the joints or the links (Jo & Ryoo, 2014). 

In order to minimize these vibrations, a method is introduced by (Smith, 1957) known as Posicast 

control. This method adds counter vibrations to the system at specific times to cancel each other out. 

Then several other input shaping methods are studied such as trapezoidal velocity profiles (Farrenkopf, 

1979), ramp torque profiles (Swigert, 1980), s-curve velocity profiles (Li et al., 2009). The effect of 

velocity to vibrations on tower-type robots is studied by Jo and Ryoo (2014). Malgaca et al. (2016) 

studied the effects of the deceleration time of a trapezoidal velocity on the residual vibrations.  

Conventional signal flow models are implemented using unidirectional mathematical operations and 

without physical units. In the physical network approach, each fundamental element of the system is 

modeled separately and connected to represent actual physical or logical connections of the system with 

bidirectional flow of information and physical units58. 

  

                                                            
58 https://ww2.mathworks.cn/help/pdf_doc/physmod/simscape/simscape_ug.pdf 

https://ww2.mathworks.cn/help/pdf_doc/physmod/simscape/simscape_ug.pdf
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OBJECTIVE  

The purpose of this study is to investigate the dynamic response of a beam-mass-cart system under 

different acceleration and deceleration times of trapezoidal velocity profiles. Both in-motion and the 

residual vibrations are evaluated for the dynamic performance of the mobile robot.  

SCOPE 

A cart carrying a single rigid beam with a payload is modeled using a revolute joint. The system moves 

on a one-dimensional translational path. Several trapezoidal velocity profiles for the path are created 

and the dynamic responses are examined for different time parameters of the velocity input. 

METHOD 

In this study, the beam-mass-cart system is modeled as a multibody system in MATLAB/Simscape. The 

system under consideration is shown in Figure 1.  

 

Figure 1: Body diagram of beam-mass-cart system  

y(t) is the position of the cart, k and c are stiffness and damping of the joint, L is the length of the rigid 

beam, m2 is the mass of the beam, m1 is the mass carried by the beam, θ(t) is the angular displacement 

of the beam with respect to the normal axis. Numerical values of the beam-mass-cart system are given 

in Table 1. 

The system shown in Figure 1 is created in Simscape using the multibody blocks. Both physical units 

and physical topology is conserved by using bidirectional signals in the model. The block diagram of 

the system is shown in Figure 2.  
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Table 1: Properties of beam-mass-cart system 

Variable Value Unit 

L 0.5 m 

m1 0.5 kg 

m2 0 kg 

k 7.3873 Nm/rad 

c 0.0019 Nms/rad 

⍵n 6.2832 rad/s 

ξ 0.001  

 

 

Figure 2: Block diagram of the multibody system 

The first step is to create a cart body and beam in the model. The floor is fixed to the world reference 

frame and connected to the cart with a planar joint, the cart and the rigid beam connected with a universal 

joint which consists of 2 revolute joints with stiffness k and damping c. Then the mass is created and it 

is fixed to the beam. The gravitational acceleration axis and value are defined. Since the multibody 

simulation requires motion to be input, the velocity signal is integrated and then applied. 

In the model, the position of the cart can be directly given by input. This eliminates any intermediate 

elements that would present in a real-life system such as actuators, wheels, and drive trains. In this case, 

the simulation model of the system is represented simply. The angular displacement of the mass with 

respect to cart is sensed from the revolute joint as angle. 
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All the kinematics and the dynamics of the system are also defined in the block diagram shown in Figure 

2. Simscape creates the mathematical model of the system and automatically generates the output(s) 

after applying the input(s). Simscape also simulates the dynamic behavior of the model with animation 

in 3D. A trapezoidal velocity profile is used to drive the system as shown in Figure 3.  

 

Figure 3: Trapezoidal velocity profile 

The time parameters ta, tc and td are the acceleration time, the constant velocity-time and the deceleration 

time, respectively. Vmax is the maximum velocity and Xm is the traveling distance of the cart. tm is the 

traveling time for the cart and obtained by using Equation 1.  

𝑡𝑚 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 (1) 

td is chosen based on the period of the damped natural frequency (th) of the system (Malgaca et al. 2016). 

The values of the motion parameters are shown in Table 2.  

Table 2: Trapezoidal velocity inputs 

Motions  ta [s] tc [s] td [s] tm [s] Vmax [m/s] Xm [m] 

MR1 tm/3 tm/3 tm/3 4 0.75 2 

M1 th * th 4 0.66 2 

M2 * th th 4 0.80 2 

MR2 tm/3 tm/3 tm/3 3.5 0.86 2 

M3 th * th 3.5 0.80 2 

M4 * th th 3.5 0.89 2 

 

The six different cases for the motions (MR1, M1, M2, MR2, M1, M2) are created. The motions MR1 

and MR2 profiles with the equal time intervals of tm/3 are selected as the reference. In M1 and M3, ta is 
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set as th and tc is determined by Equation 1. In M2 and M4, tc is set as th and ta is determined by Equation 

1.  

RESULTS 

The dynamic responses of the system are obtained by applying the six different motion inputs (MR1, 

M1, M2, MR2, M1, M2) to the model. The comparison of the dynamic responses for tm=4s and tm=3.5s 

are shown in Figure 4.  

Figure 4: Comparison of dynamic responses a) tm=4s, b) tm=3.5s 

Dynamic responses can be evaluated for two different regions. The first is the vibration that continues 

throughout the movement called in-motion vibration, the second is the vibration that occurs after the 

movement called residual vibration. It is seen that the vibration amplitudes in the reference motions 

MR1 and MR2 are high. The aim of the study is to reduce these reference vibrations with other motion 

inputs. As the results are shown in Figure 4(a) and 4(b), the motion time is tm=4 s for MR1, M1 and M2 

while that is tm=3.5 s for MR2, M3 and M4.  

It has been observed that M1 and M2 are more successful in reducing in-motion and residual vibrations 

than M3 and M4. The residual vibrations are reduced for M3. The RMS values of the residual vibration 

for MR1, M1, M2, MR2, M3 and M4 are calculated as 3.27657°, 0.000318°, 0.008116°, 2.479309°, 

0.032225° and 2.284299° respectively. (Malgaca et al. 2016). Using the RMS values, the reduction 

ratios via the reference motions MR1 and MR2 can be computed. Table 3 shows the comparison of the 

reduction ratios.  

Table 3: Comparison of RMS results 

Motion RMS [%] Motion RMS [%] 

M1 99.99 M3 98.70 

M2 99.75 M4 7.86 

As shown in Table 3, M1 and M3 are robust against the changes in motion time and results in a high 

reduction in residual vibrations. M2 and M4 have the same time parameters but while M2 reduces 

residual vibration well, M4 is not effective. 
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CONCLUSION 

In this study, a cart-beam-mass system is modeled in MATLAB/Simscape. The block diagram is created 

for the multibody dynamic analysis. Trapezoidal velocity profiles are created to drive the cart on a 

straight path and dynamic responses of the rigid beam with mass are examined. In-motion and residual 

vibrations are evaluated.  

The results show that after fixing the deceleration time, determining the acceleration time is more robust 

against the changes in motion time. It seems that when acceleration and deceleration times are 

determined, residual vibrations are decreased remarkably. Also, in-motion vibrations seem to be reduced 

more thus they can be used for either point-to-point motion or speed-changing cases. 
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DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRONLARLA YAPILMASI İÇİN KARINCA 

KOLONİSİ OPTİMİZASYONU ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  

Oktay YILMAZ1, Nezir AYDIN2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Deprem sonrası hasar gören bölgelerin süratle tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin etkili 

kullanılması ve can kaybının en aza indirilebilmesi açısından çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 

Dronlar ile deprem sonrası hasarı en kısa sürede tespit ederek karar vericilerin arama kurtarma ekiplerini 

etkin ve verimli bir şekilde görevlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu konu ile alakalı olarak uydu ya da 

hava fotoğraflarının çeşitli yöntemlerle analizi, sismik verilerin analizi ya da binalara yerleştirilen GPS 

verilerinin analizi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu tarz çalışmaların yanı sıra literatürde dronlarla 

hasar tespiti yapan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmanın literatürdeki dron kullanarak hasar 

tespiti yapan diğer çalışmalardan farklarının birincisi, bölgelerin eşit boyutlarda karelere bölünerek 

zaman kaybını en aza indirebilmek maksadıyla karelere hasar görme olasılığı olan bina sayısı ile 

kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayılarına göre farklı önem puanı verilmesi. İkincisi, depoların daha 

önceden belirlenmiş aday depolar arasından belirlenmesi ve dronların kalkış yaptıkları depolara inme 

zorunluluğunun bulunmaması. Üçüncüsü, dronların kareler üzerinde ihtiyaç duydukları sürenin belirsiz 

olması ve normal dağılıma göre belirlenmesi. Son olarak, kesin çözüm yöntemine alternatif olarak 

Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemlerinin geliştirilmesidir. Sonuçlara incelendiğinde; 

kesin çözüm yönteminin sadece çok küçük boyutlu örneklemlerde en iyi sonuca ulaşabildiği ancak bu 

boyutlarda tüm Karınca Kolonisi Optimizasyonlarının da aynı sonuçları çok daha kısa CPU süresi 

içerisinde bulabildiği görülmüştür. Ayrıca geliştirilen tüm Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm 

yöntemleri de daha büyük boyutlu örneklemlerde iyi sonuçlar bulabilmektedir. Karınca Kolonisi 

Optimizasyonu çözüm yöntemleri ile kesin çözüm yöntemi CPU süresi ve çözüm kalitesine göre 

karşılaştırılmaktadır. Bu araştırma İstanbul ilçeleri için geliştirilmiş olsa da, kolay uyarlanabilir olması 

ve esnekliği sayesinde dünyadaki diğer karar vericiler tarafından kendi ilçelerine uyarlanarak rahatlıkla 

kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FYL-2021-4222.    

Anahtar Kelimeler: Deprem Sonrası Hasar Tespiti, Yerleştirme ve Rotalama, Karınca Kolonisi 

Optimizasyonu, Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama, Dronlar. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Seller, tsunamiler, kasırgalar, depremler gibi doğal afetler büyük insan kayıplarına ve ekonomik 

yıkımlara neden olmaktadır (Aydın, 2016). Ancak Türkiye coğrafi olarak kuzey anadolu fay hattının 

üzerinde bulunan bir deprem ülkesi olduğundan diğer doğa olaylarına kıyasla deprem, verdiği hasarın 

büyüklüğü açısından çok daha önem verilmesi gereken bir olay olarak göze çarpmaktadır. İstanbul ile 

ise hem nüfus yoğunluğu hem de önemli bir sanayi ve ekonomi şehri olması nedeniyle yaşanabilecek 

kayıplar düşünüldüğünde, deprem konusu bakımından ayrı ele alınması gereken bir bölgedir (Çinal ve 

Taşkan, 2014). Yapılan araştırmalara ve konu ile alakalı olan bilim adamlarına göre önümüzdeki yıllarda 
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İstanbul'da yaklaşık 7,5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı oldukça muhtemeldir. Ayrıca Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün konu ile alakalı olarak hazırladığı 

(2019) ve sürekli güncellediği çalışmalar mevcuttur. Literatürde deprem sonrası hasar tespiti maksadıyla 

uydu yada havadan çekilmiş fotoğrafların kullanımı ile binalara yerleştirilmiş sensör vb. cihazlardan 

elde edilen verileri inceleyen çeşitli yöntemler bulunmaktadır.  Bu çalışmada ise, dronlar kullanılarak 

deprem sonrası hızlı bir şekilde hasar tespitinin yapılabilmesi maksadıyla bir matematiksel model 

geliştirilmiştir. Veri setleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran 2020’de 39 ilçe için yayınladığı 

olası bir depremde kayıp tahminlerini içeren kitapçıklardan alınmıştır.               

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı olası bir İstanbul depremi sonrası can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma 

ekiplerini en faydalı şekilde kullanabilmek maksadıyla karar vericilere bir alternatif çözüm yöntemi 

sunmaktır. Bu amaçla dronlarla bir Yerleştirme ve Rotalama problemi tasarlanmış ve bu problemi 

çözebilmek amacıyla çeşitli yöntemleri oluşturulmuştur. 

KAPSAM 

Literatürde deprem sonrası hasar tespiti kapsamında birçok çalışma mevcuttur ve bu çalışmalar çeşitli 

yöntemler kullanmaktadır. Örneğin, Huyck ve diğ. (2005), Adams (2004), Tong ve diğ. (2012) ve 

Khodaverdi ve diğ. (2019) deprem öncesi ve sonrası elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini 

kullanarak çeşitli analizler gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmaları gerçek deprem verileri üzerinde 

deneyerek çeşitli doğruluk oranlarıyla hasar tespiti yapmışlardır. Ayrıca Xu ve diğ. (2014), Saito ve 

Spence (2004), Fernandez ve diğ. (2015) ve Sümer ve Türker (2005) ise hasar tespitinde, deprem sonrası 

çeşitli hava araçları vasıtasıyla çekilen hava fotoğraflarını kullanarak hasar tespiti yapmışlardır.  

Bu çalışmalara ek olarak litaratürdeki dron kullanarak hasar tespiti yapan diğer çalışmalar da detaylı 

olarak incelenmiş ve en yakın 3 tanesi seçilmiştir. Bunlardan ilki, Zhen ve diğerlerinin (2019) geliştirdiği 

klasik Araç Rotalama Problemidir (ARP). Dronlar sabit mevkisi olan bir depodan kalkarak tek bir tur 

içerisinde hedefleri tamamlamaya çalışmaktadırlar. Amaç toplam süreyi minimize etmektir. Bu 

çalışmanın en önemli özelliği, algoritmanın çeşitli bölgelerdeki engebeli araziye göre dronların uçuş 

yüksekliklerini belirlemesidir. 

İkinci çalışma Zhu ve diğerlerinin (2020) geliştirdiği Team Orienteering Problem (TOP)’dir. Bu 

çalışmada yerleri önceden belirlenmiş, algoritma tarafından seçilmeyen birden çok depo mevcuttur. 

Homojen olmayan dronlar atandıkları depolardan kalkıp hedeflere verilen önem puanlarını toplayarak 

kalktıkları depoya inmek zorundadırlar. Bu çalışmada da bizim çalışmada olduğu gibi hedeflere önem 

puanı verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada bir Hibrid Genetik Tavlama Benzetimi (HGTB) sezgisel 

algoritma kullanılmıştır. 

Üçüncü çalışma ise Halat ve Özkan (2020) tarafından geliştirilen Oryantiring Problem (OP)’dir. Halat 

ve Özkan, bizim çalışmamızda olduğu gibi olası İstanbul depremi üzerinde farklı bir bakış açısıyla 

çalışmışlardır. Tek bir insansız hava aracı sabit bir havaalanından kalkış yaparak karelere ayrılmış olan 

İstanbul’un tamamını dolaşmaktadır. Yine bu çalışmada bizde olduğu gibi karelere önem puanı 

atanmıştır; ancak kıstas olarak bölgelerin risk değerleri ve nüfus yoğunluğu dikkate alınmıştır. Ayrıca 
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kesin çözüm yöntemine alternatif olarak Genetik Algoritma (GA) ve Tavlama Benzetimi Algoritması 

(TBA) geliştirilerek karşılaştırma yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Problem, birden fazla dronun zaman kısıtı altında hedeflerden en fazla önem puanı toplayarak depolara 

dönmesi olarak tanımlanan bir Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) modeli olduğundan 

literatürde Team Orienteering Problem (TOP) olarak adlandırılmaktadır ve Team Orienteering 

Problemler (TOP) NP-Hard problemlerdir. Bu çalışma, İstanbul ili Kartal ilçesine ait gerçek hayat 

verileri ile test edilmiştir. Temsili bir örneklem çözümü Şekil 1’de gösterilmektedir. Probleme ait 

tanımlamalar: 

 İlçeler eşit boyutlarda karelere bölünerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi 

ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Haziran 2020’de yayınlanan kitapçıklarda belirtilen 

“Çok Ağır Hasarlı” ve “Ağır Hasarlı” binaların sayılarına göre her bir kareye önem puanı 

verilmektedir. Kitapçıklardaki muhtemel hasarlı bina sayıları mahallelere göre verildiğinden 

karelerin önem puanları, mahallenin toplam önem puanının mahalleye ait kare adedine 

bölünmesiyle bulunur. 

 Bu önem puanlarına, karelerin kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayılarının önem ağırlıkları ile 

çarpılmasıyla elde edilen puanlar eklenerek karelerin nihai önem puanları elde edilmiş olur. 

 Dronlar homojen ve kısıtlı sayıdadır. Ayrıca dronlar yakıtları doldurularak ya da bataryaları 

değiştirilerek birden fazla sayıda tur yapabilmektedir.  

 Dronların atanacağı depolar, daha önceden belirlenmiş adaylar arasından algoritma tarafından 

belirlenir ve dronlar kalktıkları depoya iniş zorunlulukları olmaksızın yakıtları ya da şarjları 

tükendikleri zaman en yakın depoya inebilirler. Ayrıca aktif depo sayısında herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. 

 Batarya şarj ya da depo dolum süreleri, azami havada kalma süresi ve uçuş sürati değerleri sabit, 

dronların hedefler üzerinde ihtiyaç duydukları süreler ise rassal olarak normal dağılıma göre 

belirlenmektedir. 

 Kesin çözüm yöntemine alternatif olarak, her biri 1.versiyondan türetilmiş toplamda 3 farklı 

Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemi geliştirilmiştir. 

 Amaç fonksiyonu karelerden (hedeflerden) toplanan önem puanlarını maksimize etmektedir. 

Ayrıca amaç fonksiyonunda gereksiz depo ve dron kullanımını engellemek amacıyla ceza değeri 

bulunmaktadır. 

Küme ve İndisler 

𝑈  : dron seti 𝑢 ∈ 𝑈 

𝑇  : hedef seti 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇 

𝐷  : depo seti 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐷 

𝑉  : tüm noktaların seti 𝑉 = 𝑇 ∪ 𝐷 ve 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 

𝑆  : tur seti 𝑠 ∈ 𝑆 
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Parametreler 

𝑤𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑇 : hedef 𝑖 önem puanı 

𝑓𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 : 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki uçuş süresi 

𝑡𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑇  : hedef 𝑖 üzerindeki tahmini süre 

𝑅   : tahmini depo doldurma/ batarya değiştirme süresi 

𝐹𝑚𝑎𝑥  : her bir dronun tur boyunca azami havada kalma süresi 

Karar Değişkenleri 

𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠  : =1 eğer dron 𝑢 𝑖 noktasından 𝑗 noktasına 𝑠. turda gidiyorsa, aksi halde=0 

𝐷𝐴𝑖   : =1 eğer depo 𝑖 aktifse, aksi halde=0 

𝑈𝐴𝑢,𝑖  : =1 eğer dron 𝑢, depo 𝑖 ye atanmışsa, aksi halde=0 

𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠  : dron 𝑢 nun hedef ya da depo 𝑖 ye 𝑠. turdaki varış zamanı 

𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠  : dron 𝑢 nun depo 𝑖 den 𝑠. turdaki kalkış zamanı 

 

Şekil 1. Temsili Bir Örneklem Çözümü 

Kısıtlar 

∑∑ ∑ ∑𝑤𝑖𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 −

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑇

𝑗=1

𝑉

𝑖=1

휀 ∑(𝐷𝐴𝑖 + ∑ 𝑈𝐴𝑢,𝑖

𝑈

𝑢=1

)

𝐷

𝑖=1

                                                                       (1) 

∑ ∑ ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 ≤ 𝐷𝐴𝑖

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑇

𝑗=1

|𝑇|          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷                                                                                          (2) 

∑ ∑ ∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 ≤ 𝐷𝐴𝑖

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑇

𝑗=1

|𝑇|          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷                                                                                           (3) 

∑∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 ≤ 1          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑇

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

                                                                                               (4) 
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∑∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 ≤ 1          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑇

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

                                                                                                (5) 

∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠

𝑉

𝑖=1

= ∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠          ∀ 𝑗 ∈ 𝑇, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑉

𝑖=1

                                                                           (6) 

∑ ∑ ∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 ≤ 1          ∀ 𝑗 ∈ 𝑇

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑉

𝑖=1

                                                                                                      (7) 

∑∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠

𝑇

𝑗=1

=

𝐷

𝑖=1

∑∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑇

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

                                                                         (8) 

𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠 + (𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 × 𝑓𝑖,𝑗) + (𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 − 1) × 𝑀 ≤ 𝐴𝑇𝑢,𝑗,𝑠         ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝑇, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆       (9) 

𝐴𝑇𝑢,𝑗,𝑠 + (𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 × (𝑡𝑗 + 𝑓𝑗,𝑖)) + (𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 − 1) × 𝑀 ≤ 𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠         ∀ 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑇, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆(10) 

∑𝑈𝐴𝑢,𝑖 ≤ 1          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈

𝐷

𝑖=1

                                                                                                                (11) 

∑𝑈𝐴𝑢′,𝑖

𝐷

𝑖=1

≥ ∑𝑈𝐴𝑢,𝑖           ∀ 𝑢

𝐷

𝑖=1

, 𝑢′ ∈ 𝑈 | |𝑢′| + 1 = |𝑢|                                                             (12) 

𝑈𝐴𝑢,𝑖 ≥ ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 = 1 

𝑇

𝑗=1

                                                                              (13) 

∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠′ ≥ ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆 | |𝑠′| + 1 = |𝑠|, 𝑠 ≥ 2

𝑇

𝑗=1

𝑇

𝑗=1

                        (14) 

𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠 + (1 − ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠

𝑇

𝑗=1

) × 𝑀 − 𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠′ ≥ 𝑅   ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆 | 𝑠′ + 1 = 𝑠, 𝑠 ≥ 2(15) 

𝑈𝐴𝑢,𝑖 ≤ ∑∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈

𝑆

𝑠=1

𝑇

𝑗=1

                                                                                     (16) 

𝐷𝐴𝑖 ≤ ∑ ∑ ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 + ∑ ∑ ∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑇

𝑗=1

𝑆

𝑠=1

𝑈

𝑢=1

𝑇

𝑗=1

                                                         (17) 

∑𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠 −

𝐷

𝑖=1

∑𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠

𝐷

𝑖=1

≤ 𝐹𝑚𝑎𝑥           ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                      (18) 

𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠 ≤ ∑𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 × 𝑀          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑇

𝑗=1

                                                                      (19) 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

901 

𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠 ≤ ∑𝑥𝑗,𝑖,𝑢,𝑠 × 𝑀          ∀ 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆

𝑇

𝑗=1

                                                                      (20) 

𝑥𝑖,𝑗,𝑢,𝑠 ∈ {0,1}         ∀ 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                              (21) 

𝐷𝐴𝑖 ∈ {0,1}         ∀ 𝑖 ∈ 𝐷                                                                                                                      (22) 

𝑈𝐴𝑢,𝑖 ∈ {0,1}          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑖 ∈ 𝐷                                                                                                     (23)  

𝐴𝑇𝑢,𝑖,𝑠 ≥ 0          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                                               (24) 

𝐷𝑇𝑢,𝑖,𝑠 ≥ 0          ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                                               (25) 

Amaç fonksiyonu (1) hedeflerden toplanan önem puanlarını maksimize etmektedir. Ayrıca amaç 

fonksiyonunda gereksiz depo ve dron kullanımını engellemek maksadıyla ceza değeri (ε) 

bulunmaktadır. Kısıt (2) ve (3) sadece aktif bir depodan iniş ve kalkış yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Kısıt (4) ve (5) dronların her bir tur içerisinde sadece 1 defa iniş-kalkış yapmasını sağlamaktadır. Kısıt 

(6) dronların gittiği hedeften ayrılmasını sağlamaktadır. Kısıt (7) her bir hedefin en fazla 1 defa ziyaret 

edilmesini sağlamaktadır. Kısıt (8) dronların her bir turdaki kalkış ve iniş sayılarını birbirlerine 

eşitlemektedir. Kısıt (9) dronların depolardan kalkış ve hedeflere varış zamanlarını hesaplamaktadır. 

Depolardan kalkış zamanı ile hedefe olan uçuş süresinin toplamı, hedefe varış süresinden küçük 

olmalıdır. Kısıt (10) her bir dronun her bir turdaki önceki hedef ile sonraki hedefe olan varış zamanlarını 

hesaplamaktadır. Sonraki hedefe varış zamanı; önceki hedefe varış zamanı, uçuş süresi ve hedef 

üzerindeki tahmini sürenin toplamından büyük olmalıdır. Kısıt (11) her bir dronun sadece 1 depoya 

atanabilmesini sağlamaktadır. Kısıt (12) dronların depolara sırayla atanmalarını sağlamaktadır. Kısıt 

(13) dronların 1.turda sadece atandıkları depolardan kalkmalarını sağlamaktadır. Kısıt (14) dronların 2. 

ve sonraki turlarda sadece bir önceki turda indikleri depolardan kalkmalarını sağlamaktadır. Kısıt (15) 

dronların sonraki turlarına kalkış zamanları ile önceki turlarındaki iniş zamanları arasındaki farkın depo 

doldurma/ batarya değiştirme süresinden büyük olmasını sağlamaktadır. Kısıt (16) dronların hiçbir turda 

hiçbir hedefe gitmiyorsa depolara atanmamasını sağlamaktadır. Kısıt (17) depolara hiçbir turda hiçbir 

dron tarafından iniş ya da kalkış yapılmıyorsa o deponun aktif edilmemesini sağlamaktadır. Kısıt (18) 

dronların kalkış-varış süresinin azami havada kalma süresinden küçük olmasını sağlamaktadır. Kısıt 

(19) ve (20) dronların herhangi bir turda kalkış ve iniş yapmaması durumunda bu değerlerin sıfır 

olmasını sağlamaktadır. 21 ile 25 arasındaki kısıtlar karar değişkenlerini tanımlamaktadır. 

Karınca Kolonisi Optimizasyonu 

Matematiksel modelin NP-Hard olması nedeniyle bu çalışmada kesin çözüm yöntemine alternatif olarak 

her biri 1.versiyondan türetilmiş toplamda üç farklı karınca kolonisi optimizasyonu çözüm yöntemi 

versiyonu türetilmiştir. 1.versiyon 5 indislidir ve diğer tüm versiyonların türetildiği en geniş kapsamlı 

versiyondur. Bu versiyonda dronun atandığı depo (1.indis), bu depoya atanan toplam dron sayısı 

(2.indis), dronun her bir hareketteki kalkış ve varış noktası (3. ve 4.indis ) ve bu hareketin yapıldığı tur 

sayısı (5.indis) bilgileri kullanılmaktadır. 2.versiyon, 1.versiyonun 2.indisinin tamamen çıkarılmasıyla 

4 indisli olarak oluşturulmuştur. Son versiyon ise 2.versiyondan hareketin yapıldığı tur sırasını tutan 
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1.versiyonun 5.indisinin çıkarılmasıyla 3 indisli olarak oluşturulmuştur. Bu versiyon en az bilginin 

derlendiği versiyondur. 

BULGULAR 

Matematiksel modelin çözümünde GAMS 24.2.3 versiyonu, Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU 2.0 

GHz, 8 GB ram, windows 10 ve 64-bit işletim sistemi kullanılmıştır. Matematiksel modelin çözüm 

yeteneğini test edebilmek maksadıyla 1.si tüm verileri içeren toplam 6 adet örneklem oluşturulmuş ve 

bu örneklemler GAMS ile 24 saat (reslim=86400) çalıştırılmıştır. Oluşturulan örneklemlere ait bilgiler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemlerin Karakteristik Özellikleri 

ÖRNEKLEM 

# 
Depo Adedi Hedef Adedi 

Dron 

Adedi 
Tur Adedi 

Depo doldurma- 

Batarya Değiştirme 

Süresi/ Azami Uçuş 

Süresi (Dk.) 

1 10 152 8 2 5/60 

2 8 120 6 2 5/60 

3 6 90 5 2 5/60 

4 4 60 4 2 5/60 

5 2 30 3 2 5/60 

6 2 10 1 2 5/60 

Örneklemlerin kesin çözüm yöntemi ile 24 saat çalıştırılması sonucunda, kesin çözüm yönteminin ancak 

en küçük boyutlu örneklemde kesin sonuca ulaşabildiği görülmüştür. Karınca kolonisi optimizasyonu 

çözüm yöntemi versiyonlarının ise hem en küçük boyutlu örneklemde kesin çözüm yönteminin bulduğu 

sonuca çok daha kısa sürelerde ulaştığı, hem de boyutu daha büyük diğer örneklemlerde kabul edilebilir 

süreler içerisinde iyi sonuçlar bulduğu gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak, örneklem boyutu arttıkça 

KKO versiyonları arasındaki çözüm kalitesi farkının da CPU süreleri ile paralel olarak arttığı 

görülmüştür. Tablo 2’de kesin çözüm yöntemi ve 3 adet KKO çözümlerine ait sayısal sonuçlar 

gösterilmektedir.  
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Tablo 2. GAMS ve KKO Çözümlerine ait Sonuçlar 

ÖRNEK

LEM 

# 

Çözü

m 

Yönte

mi 

CPU 

Süresi 

(Saniye) 

Toplanan 

Puan 

Gidile

n/ 

Topla

m 

Kare 

Sayısı 

Yöntem 

Sonucun

un 

Ulaşıldığı 

İterasyon 

Kullanıl

an 

Depo/ 

Dron 

Sayısı 

En İyi 

Çözü

m 

Fark 

(%) 

1 

GAM

S 
- - - - - 

1449,5

9 

- 

1.KK

O 

4172,24

1 
1449,59 

150/15

2 
828/1000 8/8 0,00 

2.KK

O 

666,748

1 

1440,89785

7 

147/15

2 
421/1000 4/8 0,006 

3.KK

O 
405,699 

1439,41007

5 

146/15

2 
960/1000 4/8 0,00702 

2 

GAM

S 
- - - - - 

1082,9

79436 

- 

1.KK

O 

1865,00

5 

1082,97943

6 

111/12

0 

809/1000 
6/6 

0,00 

2.KK

O 

275,972

6 

1073,58094

0 

109/12

0 

49/1000 
6/6 

0,00868 

3.KK

O 

143,455

3 

1065,27261

9 

108/12

0 

10/1000 
4/6 

0,01635 

3 

GAM

S 

39988,9

1 

649,659801 
68/90 - 4/5 

762,85

9394 

14,8388

5 

1.KK

O 

888,054

3 

762,839394 
90/90 

107/1000 
5/5 

0,00262 

2.KK

O 

193,134

2 

762,859394 
90/90 

397/1000 
3/5 

0,00 

3.KK

O 

106,461

7 

760,744394 
89/90 

284/1000 
2/5 

0,27725 

4 
GAM

S 

86400,0

2 
489,389640 57/60 - 4/4 

497,35

3851 

1,60132 
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ÖRNEK

LEM 

# 

Çözü

m 

Yönte

mi 

CPU 

Süresi 

(Saniye) 

Toplanan 

Puan 

Gidile

n/ 

Topla

m 

Kare 

Sayısı 

Yöntem 

Sonucun

un 

Ulaşıldığı 

İterasyon 

Kullanıl

an 

Depo/ 

Dron 

Sayısı 

En İyi 

Çözü

m 

Fark 

(%) 

1.KK

O 

370,697

3 

497,323851 
60/60 1/1000 4/4 

0,00603 

2.KK

O 

102,624

9 

497,353851 
60/60 1/1000 1/4 

0,00 

3.KK

O 

51,3294

4 

497,353851 
60/60 119/1000 1/4 

0,00 

5 

GAM

S 

86400,0

5 
234,582807 30/30 - 1/3 

234,58

2807 

0,00 

1.KK

O 

69,3947

4 

234,582807 
30/30 1/1000 2/2 

0,00 

2.KK

O 

20,0987

6 

234,582807 
30/30 1/1000 1/3 

0,00 

3.KK

O 

10,2070

2 

234,582807 
30/30 1/1000 1/3 

0,00 

6 

GAM

S 

197,95 
55,907632 10/10 - 1/1 

55,907

632 

0,00 

1.KK

O 

3,56837 55,907632 
10/10 1/1000 1/1 0,00 

2.KK

O 

1,12386 55,907632 
10/10 1/1000 1/1 0,00 

3.KK

O 

0,73869

3 

55,907632 
10/10 1/1000 1/1 0,00 

 

SONUÇ 

Geliştirilen matematiksel model dronlar vasıtasıyla deprem hasar tespitinin çok hızlı şekilde 

yapılabileceğini göstermektedir. Ancak örneklemlere ait sonuçlar incelendiğinde; GAMS’in sadece çok 

küçük boyutlardaki örneklemlerde kesin sonuca ulaşabildiği, ancak boyut büyüdükçe kesin sonuca 

ulaşamadığı ya da boyut büyüklüğü nedeniyle çözümün tamamlanamadığı görülmektedir. KKO çözüm 
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yöntemleri ile karşılaştırıldığında ise her bir KKO versiyonunun da karar vericiler için iyi birer alternatif 

olabileceği değerlendirilmektedir.  
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İNDİS MODÜLASYONLU DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİ İÇİN 

YENİ BİR REFERANS TABLO BELİRMELEME YÖNTEMİ 

Sultan ALDIRMAZ ÇOLAK, Yusuf ACAR 

Türkiye 

Öz: Yeni nesil ve gelecek nesil kablosuz haberleşme sistemlerinde her geçen gün oluşan ihtiyaçları 

karşılamak adına yeni yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan dik frekans bölmeli çoğul-

lama tekniği 4. Nesil haberleşme sistemlerinde kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle, Uzun 

Dönem Evrim (LTE) de bu yöntemin kullanıldığını biliyoruz. Dik frekans bölmeli çoğullama sayesinde 

kablosuz haberleşeme sistemlerinde bozucu çoklu yol etkileri azaltılarak semboller arası girişim engel-

lenmektedir. Son zamanlarda ise dik frekans bölmeli çoğullama yöntemi üzerinde yoğun çalışmalar ya-

pılarak çok etkili teknikler literatüre kazanılmıştır. Bu etkili tekniklerden biri olan indis modülasyonlu 

dik frekans bölmeli çoğullama yöntemi gelecek nesil haberleşme sistemleri için umut vaat edici bir tek-

nik olduğu gösterilmiştir. Bu yöntem klasik dik frekans bölmeli çoğullama tekniğindeki alt taşıyıcılar 

bloğunu alt gruplar halinde ayırmaktadır. Ardından bu gruplar için tasarlanmış olan referans tabloya 

göre bazı alt taşıyıcılar iletim anında aktif veya pasif olmaktadır. Böylelikle aktif olan alt taşıyıcı indis-

leri ve o aktif taşıyıcılar üzerinden iletilen semboller ile veri iletimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin 

birçok açıdan dik frekans bölmeli çoğullama tekniğinden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada 

ise daha etkili bir referans tablo yapısı önerilmiştir. Alıcıda kanal durum bilgisinin olduğu varsayımı ile 

iletim anında aktif olacak alt taşıyıcı indislerinin önerilen referans tablolarında eşit sayıda olması gerek-

tiği gösterilmiştir. Bilgisayar benzetimlerinden de görüleceği üzere bit hata oranı grafiğinde tüm sinyal 

gürültü oranlarında yaklaşık 1 dB lik kazanç elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İndis Modülasyonu, Dik Frekans Bölmeli Çoğullama, Çok Girişli Çok Çıkışlı Sis-

temler, Uzaysal Modülasyon 
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DIRECT SHEAR TESTS AND SIZE EFFECT ON REINFORCED CONCRETE SECTIONS 

Ahmet Abdullah DÖNMEZ, Lokman IŞIK 

Turkey 

Abstract: Shear failures of reinforced concrete sections are known to be a brittle type of failure which 

applies to sections when there are unusual lateral effects. Unfortunately, the real mechanism lying be-

hind the shear failures of reinforced concrete sections has not been fully understood. Moreover, the 

discussions about the reinforced concrete beam shear among the communities have been continuing. 

The direct shear tests, which are based on the principles of structural mechanics, have been being con-

ducted since the 1950s for better understandings. These tests conventionally are being called direct shear 

tests and are used to suppress the difficulties about the boundary conditions of a concrete member. The-

refore direct shear specimens could be used to explain the shear behavior under axial loads. This study 

involves the direct shear tests of reinforced concrete sections. The size effect behaviors of these speci-

mens were also investigated. The experimental results were verified with the numerical works using a 

realistic and calibrated material model. Results showed that the size effect is significant in these types 

of specimens. The size effect trend exhibited by the direct shear specimens is not only deterministic but 

also probabilistic type, which is known to be the size effect type 1. However, numerical works showed 

that the type 1 size effect trend drastically changes to the type 2 size effect as the specimen geometry 

and the loading conditions change. A slight inclination of the shear axis would lead to a shear force and 

axial load combined action on the section. The combined effect causes a variation in the source of the 

size effect and size effect trend. The modified size effect trend is compatible with type 2, which is the 

fully energetic type of the size effect. The obtained results can be used in shear capacity calculations of 

the reinforced concrete sections. 

Keywords: Direct Shear Failure, Size Effect, Reinforced Concrete Sections, Shear Strength 
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ŞEHİR ŞEBEKE SİSTEMLERİNE YÖNELİK TÜRBİN SEÇİMİ VE ÇARK TASARIMI 

Ahmet DEMİRKAYA, Kenan KAYA 

Türkiye 

Öz: İçme suyu dağıtım sistemlerinde su türbinlerinin kullanılması, özellikle son yıllarda üzerinde çalı-

şılan konulardan olmuştur. Engebeli arazilerde kurulan şehir şebekelerinde optimum basıncı sağlamak 

zorlaşmakta, bu da hatların işletilmesinde büyük enerji maliyetleri oluşturmaktadır. Bu maliyetleri dü-

şürmenin bir yolu, yüksek basınca sahip akış konumlarında enerji geri kazanımı sağlamaktır. Düşük 

kotlarda oluşan yüksek basınç, istenmeyen bir durum olmakla beraber içerisinde hidrolik enerji barın-

dırmaktadır. Bu basınç, basınç regülasyon valfi (BRV) ile düşürüldüğünde enerji boşa harcanmakta, 

türbinler ile düşürüldüğünde ise enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu çalışmada, türbin seçim kriter-

leri üzerinde durularak şebeke koşullarında çalışabilecek su türbini için alternatif çark tasarımı gelişti-

rilmeye çalışılmıştır. İçme suyu şebeke sistemlerinde genellikle gece debisinin düşük, gündüz debisinin 

ise yüksek seviyelerde seyretmesi, en az iki farklı kapasitede türbin tasarımının yapılıp sisteme entegre 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum maliyeti artırsa da mevcut hidrolik enerjinin daha fazlasını 

geri alabilme olanağı sağlamaktadır. Türbin tipi seçim yöntemleri üzerinde durularak tip olarak eksenel 

türbinlerden burgu tipi türbin seçilmiş ve iç akış (dolu boru akışı) şartlarına göre tasarlanmıştır. Tasarım 

aşamasında 3B modeller oluşturulmuş ve özellikle devir sayısı ve kanat çıkış açısının etkisi bilgisayar 

destekli mühendislik yazılımında analiz edilmiştir. Tasarım koşullarına uygun kanat çıkış açısı tespit 

edilen burgu tipi türbin çarkı için farklı akış koşulları altında sayısal çözümler yapılmış ve karakteristik 

eğriler elde edilmiştir. Tasarım şartlarındaki hidrolik verim ise %88 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Enerji, Su Şebekesi, Türbin Tasarımı, Bilgisayar Destekli Mühendislik 
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TARİHİ YIĞMA KÖPRÜLERİN DEPREM ETKİSİ ALTINDA HASAR 

DEĞERLENDİRMESİ: ADIYAMAN CENDERE KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ 

Fatih AVCİL, Rabia İZOL, Muhammed Ali GÜRKAN, Muhammet Arif GÜREL 

Türkiye 

Öz: Geçmişten günümüze bakıldığında köprüler ulaşım sistemleri için önemli yapılardır. Çeşitli köprü 

türleri olup, kemer köprüler bunların en eskisidir. Son dönemde bölgede yaşanan depremler bu tarihi 

yapıların dinamik davranışına önemli derecede etki etmektedirler. Bu çalışmada MS 193-211 tarihinde 

Roma imparatorluğu döneminde yapılan Cendere köprüsü ele alınmıştır. Bu köprü, Adıyaman sınırları 

içerisinde yer alan, dünyanın hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak bilinmektedir. 

Bu tür tarihi yapılar kültürel mirasımızda önemli bir yeri olduğu için yapısal davranışlarının incelenmesi 

ve bilinmesi gerekmektedir. ABAQUS yazılım programı kullanılarak tarihi yığma köprünün sonlu ele-

man modeli oluşturulmuştur. Köprüde kullanılan üç ana yapı malzemesi için ayrı malzeme özellikleri 

belirlenmiştir. Malzeme davranışları için ise beton hasar plastisite modeli seçilmiş, bununla birlikte li-

teratürdeki malzeme deneyleriyle elde edilen basınç dayanımı ve çekme gerilmesi değerleri eklenerek 

doğrusal olmayan analiz tanımlanmıştır. İlk olarak yapının kendi ağırlığı altında modal analizi yapılarak 

yapının serbest titreşim periyodu, doğal frekansları ve bazı mod şekilleri gibi dinamik özellikleri belir-

lenmiştir. Daha sonra ise yapının bulunduğu bölgede son yıllarda meydana gelen bazı depremlere ait 

ivme kayıtları dikkate alınarak zaman tanım alanında analizi yapılmıştır. Bu analiz ile köprü düzlemine 

dik ve paralel olmak üzere yapıya etki eden deprem yükleri altında yer değiştirme değerleri bulunarak 

köprünün mevcut durumunun deprem etkileri altındaki davranışı irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cendere Köprüsü, Deprem, Doğrusal Olmayan Analiz, Zaman Tanım Alanı Analizi 
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POSICAST CONTROL OF A 4-DOF FLEXIBLE MECHANICAL SYSTEM 

Ahmet Yiğit İŞLEYEN, Levent MALGACA 

Turkey 

Abstract: Uncontrolled vibrations may cause a large deviation from the target position and affect the 

dynamic performance of the endpoint in flexible robot arms. Suppression of vibrations increases the 

sensitivity of the endpoint in engineering applications. In this paper, the posicast control of a 4 degree 

of freedom mass-spring-damper system is investigated. A flexible robot arm is considered a lumped 

parameter system. The mathematical model of the system is obtained by utilizing the Lagrange equa-

tions. The input is the based excitation with a step function while the output is an endpoint displacement. 

The open loop and closed loop block diagrams are established. The input is shaped with the three step 

posicast technique. The natural frequency and amplitude of the free vibration response of the system are 

also employed for the input shaping. The shaped input is applied to the open loop and closed loop sys-

tems. Simulations are performed in MATLAB. Endpoint vibration responses are obtained with and wit-

hout input shaping. The time parameters of the input shaping are determined for five different cycles as 

half, one-third, one-quarter, one-fifth, one-sixth of the system. The results show that the posicast tech-

nique reduces the overshoot of the system responses and provides a significant reduction in forced vib-

rations. 

Keywords: Input-Shaping, Flexible Robots, PID Controller, Posicast Control 
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TARİHİ GERMUŞ KİLİSESİNİN (ŞANLIURFA) MEVCUT DURUMU VE GÜÇLENDİRME 

ÖNERİLERİ 

Rabia İZOL, Fatih AVCİL, Muhammet Arif GÜREL 

Türkiye 

Öz: Geçmişte inşa edilen, bugün insanlık mirası olarak korunup gelecek nesillere güvenle aktarılması 

gereken yapılara tarihi yapılar adı verilir. Tarihi yapılar tüm toplumlar için oldukça büyük öneme sahip-

tir. Bu yapıların korunması hem insanlık görevi ve hem de sosyal bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin “Ulusal 

Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nin “2023 Türkiye vizyonu ve Sosyoekono-

mik Hedefler” başlığı altında belirtilen “çevre alanında, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek 

nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek” hedefi de tarihi yapılara verilen önemi ve gerekliliği 

gözler önüne sermektedir. Çalışmada bu hedefe katkı sunmak adına Şanlıurfa için önemli bir yere sahip 

olan ve “Turizm gelişim merkezi” olarak ilan edilen Germuş kilisesi ele alınacaktır. Kilise Şanlıurfa 

kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve 

insanoğlunun ilk tapınağı olan Göbekli Tepeyi bünyesinde barındırması Şanlıurfa ilini büyük bir potan-

siyel turizm şehri yapmaktadır. Bu nedenle bölgede yer alan tarihi yapıların titizlikle incelenip, turizme 

kazandırılması önem kazanmaktadır. Göbekli Tepe’ye oldukça yakın olan kilisenin Göbekli Tepe’yi 

ziyaret edecek turistlerin gezi planına dâhil edilebileceği düşünülmektedir. Kilisenin yapılacak olan güç-

lendirme çalışmaları neticesinde, artması beklenen turist sayısı ile bölgenin ekonomisi açısından oldukça 

faydalı olacağı umulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kilisenin mevcut durumu rapor edilecektir. Daha 

sonra kiliseyi yıkılmaktan kurtarıp, turizme kazandırmak adına yapılması hedeflenen güçlendirme ça-

lışmalarından bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Germuş, Güçlendirme, Tarihi Yapılar, Kültürel Miras, Restorasyon 
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MODİFİYE POLİSTİRENLERİN IŞIĞA DUYARLILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Alaaddin CERİT 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda mikro elektronik uygulamalarda submikron ölçülerde integral devreler kullanılmakta-

dır. Bu devrelerde kullanılan ışığa duyarlı polimer rezistlerin kalitesi, bu ölçüler küçüldükçe daha da 

önemli hale gelmektedir. Bu uygulamaların yakın gelecekte daha da artacak olması, yeni türde gelişti-

rilmiş polimer rezistlere olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Polimer kaplamaların moleküler tasarımı, 

ışığa duyarlı polimerlerin sentezi, zincirlerdeki moleküler dizilim şekli ile litografik parametreler ara-

sındaki ilişkiler yaklaşık olarak bilinmektedir. Çalışmamızda molekül kütlesi (Mn) 140.000 olan polis-

tirenin (PS) asetik anhidritle BF3.O(C2H5)2 katalizörlüğünde açilasyonundan elde edilen açil gruplu 

PS’lerin alifatik yapılı doymuş ve doymamış aldehitlerle (asetaldehit, propiyonaldehit, krotonaldehit) 

bazik katalizör ortamında kondensasyonundan aromatik halkasında aktif fonksiyonel –CO-CH=CH-

CH3; –CO-CH=CH-CH2-CH3; –CO-CH=CH-CH=CH-CH3 gibi doymamış keton gruplar içeren mo-

difiye PS’ler (MPS) sentezlenmiş, yapıları kimyasal ve spektral analizle tespit edilmiş ve ışığa hassaslık 

özellikleri spektral analiz yöntemiyle ve çözünürlüklerine göre araştırılmıştır. UV ışın etkisiyle MPS’nin 

aromatik halkasında doymamış –CH=CH– bağların azaldığı belirlenmiştir. Analizlere göre krotonalde-

hit ile kondensasyon sonucunda yapısında -CO-CH=CH-CH=CH-CH3 grubu bulunduran MPS’nin ışığa 

daha duyarlı olduğu ve bu nedenle UV ışın etkisiyle -CH=CH–CH=CH– bağı için karakteristik olan 

1665 cm-1 pikinin daha kısa olduğu ve çözünürlük tayininde kütlece %50 Borneol sensibilizatör akti-

vatörü ilave edilerek MPS filmlerinin çözünürlüklerinin %30,7’ye kadar düştüğü belirlenmiştir. Sentez-

lenen doymamış keton gruplu PS filmlerin çözünürlüklerinin UV ışınların etkisiyle azaldığı ve polimere 

bağlanan doymamış keton grupların yapısına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Işığa Duyarlılık, Modifiye Polistiren, Alifatik Aldehitler, Çözünürlük 
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ÇEŞİTLİ ALDEHİTLERLE MODİFİYE POLİSTİRENLERİN KAPLAMA 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Alaaddin CERİT 

Türkiye 

Öz: Polimerlerin özellikleri onları meydana getiren monomer birimlerinin yapısına, miktarına, fonksi-

yonel grupların özelliklerine ve sayısına bağlı olarak değişmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni 

kullanım alanları doğan farklı özellikte plastik malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla polimer madde-

lerin özelliklerinin değiştirilmesi, istenen yeni özelliklerin sağlanması mümkündür. Polimerlerin olum-

suz özelliklerini iyileştirilebilmenin en önemli yolu modifikasyondur. Polistiren, günlük hayatta en yay-

gın kullanılan sentetik polimerlerden biridir. Sanayide polistiren üretimi polietilen ve polivinilklorürden 

sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Polistiren yüksek dielektrik özelliğine sahip, kimyasal maddelere 

ve suya dayanıklı bir malzemedir, fakat adezyon ve korozyon özelliği düşüktür. Bu çalışmada molekül 

ağırlığı (Mn) 140.000 olan polistirenlerin asetik anhidritle AlCl3 katalizörlüğünde çeşitli reaksiyon şart-

larında kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiş, yapısında keton (CH3CO-) grup içeren modifiye po-

listirenler elde edilmiştir. Elde edilen keton gruplu modifiye polistirenlerin çeşitli aldehitlerle (2-fural-

dehit, benzaldehit, sinnamaldehit) bazik ortamda kondenzasyonundan yapısında çeşitli vinilketon grup-

lar bulunduran modifiye polistirenler sentezlenmiştir. Polistirene bağlanan asetil grup sayısı ve vinilke-

ton grup sayıları analitik yöntemlerle belirlenmiştir. Farklı yapılara sahip vinilketon grupların sentezle-

nen modifiye polistirenlerin adezyon, korozyon ve su tutma özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçta 

görülmüştür ki, kondenzasyon reaksiyonu ile en fazla vinilketon grup sinnamaldehit modifikatörlüğünde 

gerçekleşmiştir. Sonuçlar korozyona karşı dayanım olarak karşılaştırıldığında ise sinnamaldehit › ben-

zaldehit › 2-furaldehit sıralaması karşımıza çıkmaktadır. Su tutma ve adezyon değerleri açısından dik-

kate değer bir farklılık görülmez iken elde edilen bütün sonuçlar modifiye edilmemiş polistirene ve asetil 

gruplu polistirene göre daha uygun değerlerde çıkmıştır. Bu sonuç aldehitlerle modifikasyonun polisti-

renin kaplama özelliklerini arttırdığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aldehitler, Polistiren, Modifikasyon, Kaplama Özellikleri 
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FİLMAŞİN ÜRETİMİ İÇİN DÖKÜM MAKİNASI TASARIMI 

Ali APALI, Yener ÇAĞLAR, Murat DEMİRTAŞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, erimiş haldeki bakır, alüminyum, kurşun, çinko vb. gibi demir dışı metallerin sürekli 

dökümü için bir döküm makinası tasarlanmıştır. Döküm makinası, döküm tekerleği, eriyik metalin ha-

reket ettiği kalıp, soğutma sistemi, paslanmaz çelik bant ve tandiş gibi ana elemanlardan oluşmaktadır. 

Paslanmaz çelik bandın kalıbı örtmeye başladığı noktada yani aşağı doğru hareketinde erimiş metal, 

tandiş vasıtasıyla kalıb içine dökülür. Bandın döküm çarkı etrafına sarılı kaldığı hareket sırasında yeterli 

soğumadan sonra, bandın döküm tekerini terk ettiği konumda, yani çelik bandın yukarı doğru hareke-

tinde katılaşmış halde döküm tekerleğini terk eder. Ve bu katı hal bara olarak adlandırılır. Döküm te-

kerleğini terk eden bara bir dizi haddeden geçirilerek istenilen çapa düşürülür ve filmaşin elde edilir. 

Döküm tekerleğinin çevresi boyunca kalıp içinde hareket eden eriyik metalin döküm tekerleğinin iç ve 

dış tarafından homojen olarak soğutulması ürün kalitesi açısından çok önem arz etmektedir. Döküm 

tekerleğinin hareketi boyunca döküm çubuğunun sıcaklık değişimi dikkate alınarak gerekli soğutmanın 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca, döküm çubuğundaki sıcaklık değişimine göre gerekli bölgesel so-

ğutma yapılarak, sıcaklık farkından dolayı malzeme içinde oluşabilecek iç gerilmeler, çatlaklar, büzül-

meler ve hava boşluklarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Nozul dizilişleri ile yapılan akış kon-

tollü bölgesel soğutma, sıcak şekllendirmede haddeleme sonucu elde edilen filmaşin kalitesini arttıra-

caktır. Bununla birlikte, filmaşin kalitesinin arttrılması ile soğuk tel çekme işleminde daha düşük çaplara 

inceltmede sıkça rastlanan tel kopmaların önüne geçilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Filmaşin, Döküm Makinası, Soğutma Sistemi 
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ZORLANMIŞ TAŞINIMLA SOĞUTULAN SABİT SICAKLIKLIKTAKİ PARALEL 

LEVHALAR ARASINDAKİ UZAKLIĞIN ISI GEÇİŞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ali Erdem ÖNDER, Deniz ULUSARSLAN 

Türkiye 

Öz: Günümüzde bilgisayar sistemleri her geçen gün daha fazla işlemci ve ekran kartı gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Analiz ve hesaplama sistemlerinde onlarca işlemci ve ekran kartı bulunabilmektedir. Bu 

işlemler sırasında yoğun bir ısı açığa çıkmakta ve ekran kartlarının soğutulması mecburiyeti ortaya çık-

maktadır. Bilgisayar soğutma sistemlerinde kullanılan aksiyel fanların emme ve basma tarafındaki di-

rence göre sağlayabildikleri hava debileri çok değişken olmaktadır. Basma taraflarındaki akış direnci 

çok değişmese de, emme tarafında yer alan diğer yapıların mesafesi hava debisini ve dolayısıyla soğut-

mayı çok etkilemektedir. Emme kısmında sınır şartlarının değişmesine sebep olan etmen de çoğunlukla 

bir başka ekran kartının varlığı olmaktadır. Ekran kartlarının birbirine yakınlığı, soğutma havasının de-

bisi, sıcaklığı, hava akış yönleri gibi birçok parametrede değişime sebep olmaktadır. Literatürde elekt-

ronik kartlar ısıtılmış plakalar olarak modellenmektedir. Literatürdeki tüm çalışmalarda kartlar yere pa-

ralel ya da dikey yerleştirilse de ya doğal taşınım ya da soğutma havası akış yönü kartların dizilimine 

paralel olacak şekilde zorlanmış taşınımla problemler ele alınarak optimum kart mesafesini belirlemek 

amacıyla ısı transfer şekilleri incelenmiştir. Hiçbir çalışmada aksiyel fanlar ile kartların üzerine dik bir 

şekilde hava üflenerek soğutulan bir modelleme yapılmamıştır. Bu çalışmada aksiyel fanların emiş ta-

rafında diğer kartlar yüzünden oluşan direnç sebebiyle fanların çalışma noktalarının değişimi ve kartlar 

arası mesafenin soğutma üzerindeki etkisi deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Kartlar arasındaki 

mesafe arttıkça, hava akış yönünde kart üzerindeki sıcaklık artışı azalmıştır ve soğutma havası hızı düş-

müştür. Fanların ekran kartlarına dikey üfleme yapması durumunda en iyi soğutma performansını sağ-

layan kartlar arası mesafe değerleri bulunmuştur. Yapılan deneysel ve nümerik analiz sonuçlarının bir-

biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ekran Kartı, Aksiyel Fan, Soğutma, Zorlanmış Taşınım, Nümerik Analiz 

THE EFFECT OF HYBRIDIZATION ON THE PIERCING LOAD OF WOVEN CARBON AND  
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ARAMID COMPOSITES 

Ali İhsan KAYA, Kaan Emre ENGİN, Mahmut TANDOĞAN 

Turkey 

Abstract: Composite materials have wide range of usages. They also hold a big potential for composing 

newer types of materials with improved mechanical properties due to the hybridization of different ma-

terials. In industrial applications, making holes into composite laminates is an important part of the 

production process. Piercing is a very commonly used shearing process that is used to cut predetermined 

shapes from sheets and laminates. In this study, woven hybrid composites consist of woven aramid and 

carbon fibers were pierced under different clearances by using a high-speed punch. Two types of hybrid 

composites were manufactured by Vacuum Assisted Resin Infusion Method and every hybrid composite 

had five layers of fibers. In hybridization process, first woven carbon (C), then woven aramid (A) fibers 

were placed at the center and the other fiber materials were inserted according to centered one, respec-

tively. The sequences of hybrid composites were as C-A-C-A-C and A-C-A-C-A. The piercing process 

was performed under 3 clearances (1%, 5% and 10% of the material thickness) by using an Instron drop 

tower machine having 4 m/s punch speed and every single test were repeated 3 times and their average 

results were considered. The results showed that required piercing load was decreased when the clea-

rance increases. It was also observed that more piercing load was required to pierce C-A-C-A-C sequ-

enced woven hybrid composites than A-C-A-C-A sequenced ones. 

Keywords: Hybridization, Composites, Piercing, Woven Carbon, Woven Aramid 
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PUNCH VE KAFA ALTI TIRNAK FORMUNUN ŞEKİLLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BİR BAĞLANTI ELEMANINDA İNCELENMESİ 

Alper BAYGUT, Murat MERMER, Osman Nazım MALGİR 

Türkiye 

Öz: Soğuk dövme öncesi ürün-proses ve kalıp tasarımlarının doğruluğunu, kalıp ve malzeme sarfiyatı 

yapılmadan görebilmek için sonlu elemanlar metodu kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar ile analiz yapı-

larak; malzeme akışı, plastik deformasyon bölgeleri, parça kusurları, gerilmeler, sıcaklık değişimleri, 

dövme kuvvetleri gibi parametreler görülebilmektedir. Bu sayede, pahalı ve zaman alıcı deneysel testler 

azaltılarak prototip ürün öncesinde optimizasyon çalışmalarının yapılması mümkün olmaktadır. Son on 

yıl boyunca yazılım teknolojilerinin gelişmesi sayesinde tüm uygulamalı mühendislik çözümlerinde 

sonlu eleman simülasyonlarının önemi özellikle metal şekillendirme operasyonlarında yüksek öngörü 

kabiliyetleri nedeniyle artmıştır. Bu çalışmada; 20MnB4 hammadde kullanılarak üretilmek istenen özel 

bir bağlantı elemanının, punch ve kafa altı tırnak formunun soğuk dövme yöntemi kullanılarak şekillen-

dirilmesi ile ortaya çıkacak deformasyon etkileri sonlu elemanlar yöntemi destekli incelenmiştir. Ürün 

üzerinde operasyon tasarımı yapılırken dikkat edilecek kafa üzeri aylan, kafa altı tırnak ve uç memesi 

bulunmaktadır. Şekillendirme sırasında kafa altı, kafa üzerindeki alyan ve uç meme formunun oluştu-

rulması kalıp üzerine farklı yüklerin meydana gelmesine neden olacaktır. Alyan punch bölgesinin olu-

şumu için kullanılan punchın formu ve malzeme ön hazırlık aşaması uygun olmadığı taktirde punch 

kırılmasına - dolayısı ile punch bölgesinin oluşmamasına ve öngörülemeyecek şekilde kalıp setinin ta-

mamen kırılmasına sebebiyet verecektir. Olası şekil verme hatalarının önüne geçilmesi için alternatifli 

tasarımlar değerlendirilmiş, tasarım optimize edilerek optimum operasyon ölçüleri, kalıp ölçüleri ve 

makine devir sayısı (üretim hızı, üretim adedi) belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uygulamalı Mühendislik Çözümleri, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Plastik Şekillen-

dirme 
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ENDÜSTRİYEL MİKRODALGA FIRIN HAVALANDIRMA KANALLARINDA BAL 

PETEĞİ YAPISI KULLANIMININ HAVA AKIŞINA VE ELEKTROMANYETİK 

BASTIRMAYA OLAN ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ 

Alper KELEŞOĞLU, Recep YAVUZ, Levent SİNDEL, Gökhan LALE, Mehmet ÖZDEŞLİK 

Türkiye 

Öz: Endüstriyel mikrodalga fırınları, başta kurutma olmak üzere plastiklerin vulkanizasyon prosesleri 

ile seramiklerin ön ısıtma, kürleme ve sinterleme işlemleri gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Ku-

rutma amaçlı mikrodalga fırınlar geleneksel teknolojiler ile üretilen rezistanslı ve gazlı fırınlardan farklı 

olarak nemli iş parçasını çekirdekten dış yüzeye doğru ısıtarak iş parçasının çekirdeğindeki nemin buhar 

basıncını artırmak sureti ile dış yüzeye doğru transferini hızlandırmaktadır. Bu nedenle mikrodalga tek-

nolojisi sayesinde malzemenin dış yüzey ve fırın ortam sıcaklığı daha düşük olmaktadır. Fırında kapalı 

çevrim hava sirkülasyonu ile fırın içerisindeki ortamın bağıl nem derecesi sabit tutulmaya çalışılarak iş 

parçasının ihtiva ettiği nemi bünyesinden uzaklaştırması daha kolay hale gelmektedir. Havanın bu kapalı 

döngüsüne karşılık, mikrodalga fırınlarda elektromanyetik dalgaların da fırın ortamı dışına çıkması is-

tenmemektedir. Bu nedenle hava akımının fırın içerisine giriş ve çıkış yaptığı bölgelerde hava akımına 

minimum karşı basınç oluşturacak ve aynı zamanda elektromanyetik alanı bastırarak fırın içerisinde 

tutabilecek bir konstrüksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde bu amaca hizmet eden birçok geomet-

rik şekil ve hesaplama metodolojileri mevcuttur. Bu çalışma kapsamında en çok tercih edilen geometrik 

şekil olan bal peteği yapısı, elektromanyetik bastırma ve hava akımına karşı minimum basınç oluşturma 

amacı ile incelenmiştir. Optimizasyon kriteri olarak fırın içerisindeki 40 kW’lık elektromanyetik gücü 

100000 kat bastırma ve aynı zamanda maksimum hava geçişine karşılık minimum basınç kaybını sağ-

layacak bal peteği yapısı boyutları belirlenmiştir. Optimizasyon problemi ticari sayısal simülasyon prog-

ramları kullanılarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar 204 x 108 boyutlarındaki giriş ve çıkış açıklık 

modülleri için hazırlanan bal peteği yapısındaki altıgen şeklin bir ayrıtının 16,92 mm olması gerektiğini 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga, Bal Peteği, Elektromanyetizma, Basınç Kaybı 
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A ROTATING SCREEN VOLUMETRIC-SWEPT DISPLAY DEVICE 

Alper ÖZEL, Hakan ŞENOL 

Turkey 

Abstract: Conventional three-dimensional (3-D) display systems usually present sequential two-dimen-

sional (2-D) scenes that are rendered by the information of time and the position of the user. The main 

idea of this type of technologies is to utilize the psychology depth cue and rendering sequential images 

for both perspectives of human eyes. However, these types of 3-D displays are not volumetric, and they 

operate under very fragile conditions, such as, the 3-D image that is constructed in the display can only 

be seen from limited standpoints. Viewers of rotating screen volumetric-swept display applications do 

not require special glasses or eyewear to see the items on the screen. Even, viewers can walk around the 

3D image and look at it from all angles with realistic depth like real physical object Volumetric display 

is one of the major methods to realize three-dimensional (3-D) display allowing the content to be viewed 

from every angle around the center of the display device. There already are many volumetric display 

technologies that are on the market nowadays, however, they are mostly monochrome, and they operate 

utilizing specially designed high technology components. In this paper, a rotating screen volumetric-

swept colored display system consists of commercially available display technologies, motors and a gear 

system is presented. 

Keywords: Volumetric 3-D Display, Volumetric-Swept, Computer Visualization, Rotating Screen, 3-D 

Technology 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

922 

NEFES ALABİLEN, BOYASIZ, DOĞAL RENGİNDE, ÇEVRECİ KUMAŞ 

Aslı ATAR, Burak Berker KESKİN, Aslı KASAPOĞLU 

Türkiye 

Öz: Gündelik hayatımızın temel ihtiyaçlarından biri olan tekstil ürünlerinin üretimi, insanoğlunun yer-

leşik hayata geçtiği ve koyun yetiştiriciliğine başladığı dönemlere dayanmaktadır. İnsanlar, dokumaları 

renklendirirken doğadaki bitki, hayvan ve minerallerden yararlanmışlardır. Doğal elyaflı ve doğal boyalı 

tekstil üretimi, 19. yüzyılın ortalarında sentetik elyafın ve sentetik boyaların üretilmeye başlanmasına 

kadar devam etmiştir. Günümüzde gelişen sanayi ile sentetik tekstil malzemeleri ve boyaları hızlı ve 

düşük maliyetli üretilmektedir. Doğal elyaf ve doğal boya kullanılmış tekstillerdeki renk uyumu daha 

dikkat çekicidir. Birçok renkte ortak doğal boyarmaddeler kullanıldığı için renkler arasında uyum vardır 

ve gözü yormaz. Endüstri ve tekstil üretiminde kullanılan malzeme ve atıklarının insan sağlığına ve 

çevreye zararlı olduğunu görmekteyiz. Uzmanlar özellikle dış giyimde doğal elyaflı giysileri önermek-

tedir. Tüm dünyada, tekstil, gıda, sağlık vb. birçok sektörde, canlılara ve çevreye daha az zarar veren 

maddeler tercih edilmektedir. Hammaddeden, mamul madde haline gelinceye kadar geçirdiği süreçte 

“doğal, ekolojik, organik” gibi kavramlara yer veren ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada or-

ganik elyaf üzerine ekolojik olarak boyasız boyama yöntemi ile elde edilen renklerin, haslık deneyleri 

yapılarak, tekstil sektöründe kullanılabilirliği görülmüştür. Bu çalışmada, herhangi bir boyarmadde kul-

lanmadan örülmüş kumaştaki elyafın doğal kendi rengine dönmesi için optimizasyon çalışmaları yapıl-

mış ve karakterize edilmiştir. Normal boyama ile bu proses karşılaştırıldığında %92 kimyasal, %65 su 

ve %69 enerji kullanımının azaldığı ve sürtünme test değerlerinin daha iyi, nefes alabilen dayanıklı bir 

kumaş elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nefes Alabilen, Boyasız, Çevre Dostu, Kumaş 
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11. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA MÜHENDİSLIK EĞITIMI (2019-2023) 

Battal DOĞAN 

Türkiye 

Öz: Türkiye 2019-2023 dönemi 11. Kalkınma Planında milli teknoloji, yerlileşme, her alanda verimlilik, 

ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri belirlemiştir. Bu çalışmada kalkınma planındaki ekonomi, üre-

tim, beşeri sermaye, şehirleşme, sağlıklı çevre, hukuki yapı, güçlü idari yapı politikaları incelenmiştir. 

Bu politikalardaki hedeflere ulaşmak için ülkemizdeki mühendislik eğitiminde yapılması gereken müf-

redat değişiklikleri, ilave dersler ve destekler tartışılmıştır. Özellikle kimya, tarım, malzeme ve gıda 

sektörlerinde personel ihtiyacı ile bu bölümlerindeki öğrencilerin sayısının artırılması önemli bir sorun 

olarak görülmektedir. 2019-2023 dönemi kalkınma planında öncelikli sektörle belirlenmiştir. Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

bu sektörlere yönelik araştırma destekleri verilmektedir. Bu çalışmada öncelikli sektörlerin mühendislik 

eğitimindeki önemi vurgulanmıştır. Ülkemizin ekonomik kalkınması teknolojik yatırımlar ve dışa ba-

ğımlılığın azaltılmasına bağlıdır. Çalışmada teknoloji ve mühendislik eğitimi ilişkisi ele alınmıştır. Mü-

hendislik fakültelerinde gelişme için öğretim elemanlarının öncelikli sektörlerde çalışması teşvik edil-

melidir. YÖK Gelecek projesi kapsamında öncelikli alanlarda öğretim üyesi istihdamı doğru bir yakla-

şımdır. TÜBİTAK tarafından üniversite yetkinlik analizleri yapılmıştır. Tüm üniversitelerin bu analizler 

doğrultusunda mühendislik eğitimlerini güncellemeleri uygun olacaktır. Üniversitelerimizde mühendis-

lik fakültelerindeki bölümlerin müfredatlarını güncellenmesi, öğrencilerin teknolojik yeniliklere hazır-

lanması ve girişimcilik konularında çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizdeki savunma, bilişim, haberleşme, 

uzay, havacılık ve lojistik alanlarındaki yeni gelişmeler mühendislik eğitimi gündemine alınmalıdır. 

Raylı sistemler, yerli otomobil, büyük ulaştırma projeleri ve tıbbi cihazlarla ilgili lisans ve lisansüstü 

eğitim desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planı, Mühendislik, Eğitim 
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TEKNOLOJİK ARAÇLARIN DEPREM SONRASI GEÇİCİ KONUT ÜRETİM 

SÜREÇLERİNE İYİLEŞTİRİCİ KATKISI 

Bengü KASIMOĞLU, Nilüfer TAŞ 

Türkiye 

Öz: Canlılığın temel ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacıdır. Barınma ihtiyacının doğa kaynaklı afetler 

sonrasında mevcut yapılı çevrenin tahribatı veya önlem olarak kullanılamaz oluşu; geçici konut üretim 

ihtiyacını oluşturmaktadır. Türkiye’de en çok meydana gelen ve yıkıcı etkisi en fazla olan doğa kaynaklı 

afet depremdir. Deprem sonrası geçici konutlar içerisinde acil olan barınma, korunma, mahremiyet, bes-

lenme, su vb. gibi konfor koşullarının kalıcı konut üretimine kadar afetzedelere temin edilen konut tipi-

dir. Geçici konut üretimlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlar konut alanlarının, yapım sistemlerinin ve 

malzemenin seçimi, tedarik zincir yönetimi, yüklenici seçimleri, ihale ve sözleşme süreçlerinin yönetimi 

son olarak konut söküm aşamalarında gerçekleşmektedir. Deprem sonrası psikolojik, fiziksel tahribat-

ların ve üretim sorunlarının çözümü, süreç öncesi afet planlamaların yapılması, süreç boyunca bilgi ve 

iletişimin uygun şekilde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Çalışma deprem sonrası geçici konut üretim 

süreçlerinin dijital ortamlarda hızlandırılması, karar vericiler arasında bilgi ve iletişimin doğru şekilde 

sağlanması adına kullanılan teknolojileri konu edinmektedir. Deprem bölgesi olan ülkemizde geçici ko-

nut üretim süreçlerinin geçmişte deneyimlediğimiz başarısız tecrübeler, bu alanda yapılacak çalışmala-

rın önemini arttırmıştır. Bu alanda kullanılan başlıca teknolojiler olan nesnelerin interneti (sensörler, 

bulut teknolojileri), yapay zeka teknolojisi, blok zinciri ve akıllı sözleşmeler ile deprem sonrası süreç-

lerin iyileştirilmesi ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında Türkiye’de gerçekleşen geçmiş geçici ko-

nut üretim süreçleri ve uygulamaları ele alınarak temel sorunlar saptanmıştır. İkinci aşamada günümüz 

teknolojilerle üretim süreçlerinin otomasyonlu hale getirilmesi, sorunların iyileştirilmesi ve örnek uy-

gulamalara değinilmektedir. Günümüzde kullanılan teknolojilerin deprem sonrası geçici konut üretim-

lerine yenilikçi katkısından bahsedilerek çalışma sonlandırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geçici Konut, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Blok Zinciri 
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DERİN ÖĞRENME KULLANILARAK BİLECİK İLİ RÜZGAR HIZI TAHMİNİ 

Berkay ÖZKAY 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan ham saatlik rüzgar hızı verileri, önce-

likle eksik verileri tamamlamak için ön işlemeden geçirildi. Daha sonrasında, Bilecik ili için derin öğ-

renme yöntemiyle kısa vadeli saatlik rüzgar hızı tahmini yapılmıştır. Rüzgar hızının kısa vadeli tahmini 

için derin öğrenme tabanlı modellerin kullanımı son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Rüzgar 

hızları zaman serisi tipinde olduğundan en uygun derin öğrenme yöntemlerinden biri olan LSTM (Long 

Short-Term Memory) modeli kullanılmıştır. Böylece bu yaklaşımla Bilecik ili saatlik rüzgar hızı verileri 

için kısa süreli tahmini elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan LSTM modelleri tek değişkenli çift 

yönlü (Univarate Bidirectional) ve çok adımlı vektör çıkışlı çift yönlü (Multi-Step Bidirectional Vector 

Output) olmak üzere iki farklı LSTM tipidir. Kullanılan modelde, 1 ve 10 yıllık zaman aralıklarında, 

saatlik rüzgar hız verileri ve çeşitli giriş büyüklüklerinde (3, 24, 48 ve 168 giriş) eğitim yapıldı. Eğitim 

sonucunda en iyi tahmin(ler)in hangi kombinasyonlarda ortaya çıktığı incelendi. Eğitimde kullanılan iki 

farklı model için karşılaştırma yapılabilmesi için aynı derin öğrenme mimarisi kullanılmıştır. 3 katman-

dan oluşan modelimizde son yıllarda yapılan çalışmalarda daha en düşük hata değeri veren “ADAM” 

optimizasyonu kullanıldı. Epoch sayısı 20 ve batch size’ı 128 alınıp eğitilmiştir. 1 Yıllık (2019) veriler 

ile 2020 yılının Ocak ayı rüzgar hızı tahminlerinde en iyi sonuç çok adımlı vektör tipli, giriş büyüklüğü 

48 saat olan ve 1 günlük çıkış saatlik rüzgar hızını bulan LSTM modelinde MSE değeri 0.1085 olarak 

bulunmuştur. 10 Yıllık (2010-2019) veriler ile 2020 yılının Ocak ayı rüzgar hızı tahminlerinde ise en iyi 

sonuç çok adımlı vektör tipli, giriş büyüklüğü 24 saat ve 1 günlük saatlik çıkış rüzgar hızını bulan LSTM 

modelinde MSE değeri 0.1612 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara bakılarak yapılan kısa vadeli tahmin-

lerin olağanüstü sonuçlar olduğu görülür. Veri büyüklüğü açısından bakıldığında hem 1 yıllık hem de 

10 yıllık verilerin kullanıldığı bu iki farklı sistemde ki en iyi sonuçlar çok adımlı vektör tipli LSTM 

modelinde elde edilmektedir. Zaman açısından bakılacak olunduğunda tek değişkenli çift yönlü LSTM 

modelleri ile uzun vadeli (1 Hafta) saatlik tahminler daha doğru çıkarken çok çıktılı vektör tipli 

LSTM’lerde ise kısa vadeli (1 gün) saatlik tahminlerde doğruluk oranı artmaktadır. Bilecik ili için daha 

önceden yapılan rüzgar hızı tahmini ile ilgili çalışmalar; M. Recep Minaz ve ark., “Uyarlanır Sinir Bu-

lanık Sistemi (ANFIS) ve doğrusal çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılarak rüzgar hızı, basınç 

ve sıcaklık tahminleri yapıldı.” ve E. Dokur ve ark., “Rüzgar hızı dağılımının modellenmesinde kulla-

nılan Weibull dağılımı için parametre tahmini yaparak Bilecik ili için rüzgar hızı modeli elde edildi.“ 

şeklindedir. Çalışmamız bu iki yaklaşımdan farklı olarak Bilecik ili için kısa vadeli saatlik rüzgar hızı 

verileri tahmini için yeni bir yaklaşım oluşturuldu. Derin öğrenme yaklaşımıyla yapılan çalışmamızın 

daha sonraki çalışmalarda kısa vadeli tahminlere ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Rüzgar Hızı Tahmini, Uzun Kısa-Süreli Hafıza (Lstm), Zaman 

Serileri 
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ET ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONU MEKANİZMASI VE ANTİOKSİDANLARIN 

BİRLİKTE KULLANIMININ LİPİD OKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Berker NACAK 

Türkiye 

Öz: Et ve et ürünlerinde oksidasyon ürünün raf ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Etin 

sahip olduğu yağ veya et ürünlerine sonradan ilave edilen yağlar, ortamda yüksek reaktiviteye sahip 

oksijen molekülünün bulunması durumunda oksijenle kolaylıkla reaksiyona girerek lipid oksidasyonunu 

başlatmaktadır. Et ürünlerinde lipid oksidasyonunun engellenmesi amacıyla pek çok yöntem kullanıl-

maktadır. Bu yöntemlerin başında antioksidanların kullanımı gelmektedir. Oksidasyonun engellenmesi 

amacıyla kullanılan antioksidanlar, genellikle serbest radikallerle reaksiyona girerek lipid oksidasyonu-

nun yavaşlatmakta ürünlerde istenmeye renk, koku ve tat oluşumunu engellemektedir. Bu amaçla kul-

lanılan antioksidanlar sentetik ve doğal antioksidanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Son dönemde sentetik 

antioksidanların sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği bildirilmesi dolayısıyla doğal antioksi-

danlara olan ilgi giderek artmaktadır. Doğal antioksidanlar meyve ve sebze ekstraktları, baharatlar gibi 

pek çok fenolik madde miktarı yüksek kaynaktan sağlanmaktadır. Antioksidanlar gıdalarda oksidasyona 

farklı yollardan etki edebilir; serbest radikallerle reaksiyona girebilir, var olan radikalleri süpürebilir, 

indirgen özellik göstererek zincir reaksiyonlarını kırabilir, metalleri şelatlayabilir veya ara ürünleri par-

çalayarak ikincil antioksidan etki gösterebilirler. Literatürde var olan çalışmalarda birden fazla antiok-

sidatif etkisi olan bitkisel ekstraktların ürünlerin oksidatif stabilitesini artırdığı tespit edilmiş, dolayısıyla 

bir veya birden fazla doğal antioksidanın birlikte kullanımının daha iyi sonuçlar verebileceği önerilmiş-

tir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, et ve et ürünlerinde lipid oksidasyonu mekanizması hakkında bilgi 

verilmiş ve lipid oksidasyonunu engellemek amacıyla farklı antioksidanların birlikte kullanıldığı çalış-

malar derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Oksidasyon, Antioksidan, Antioksidan Kombinasyonu, Et, Et Ürünleri 
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GRAFEN OKSİT TAKVİYELİ AL-ALAŞIM BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE 

YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Berna BÜLBÜL, Mustafa OKUMUŞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, ağırlıkça % 0,5-1 grafen oksit (GO) takviyeli Al10Ni alaşım bazlı kompozitleri farklı 

öğütme sürelerinde mekanik alaşımlama metodu ile toz halinde üretilmiştir. Üretilen toz kompozitlerde 

mekaniksel öğütme süresine bağlı olarak partikül boyutu ve intermetalik faz tayini gibi mikroyapısal 

değişimler X-ışını difraktometre (XRD) ile incelenmiştir. XRD sonuçlarına göre öğütme süresi arttıkça 

partikül boyutlarında azalma olduğu, öğütme süresi 30 saate çıktığında ise Al3Ni intermetalik fazın 

oluştuğu tespit edilmiştir. Toz olarak üretilen kompozitlerin preslenmesi, 400 oC, 500 oC ve 600 oC 

sıcaklıklarda sinterlenmesi, parlatılması ve dağlanması sonrası yüzey morfolojik analizleri optik mik-

roskop (OM) ile yapılmıştır. OM sonuçlarına göre öğütme süresi arttıkça daha homojen bir yapı, tane 

boyutunda küçülme ve tane sınırlarında oluşan boşlukların azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kompozitte 

GO takviye miktarı arttıkça tane sınırlarında boşluk hacminin arttığı gözlemlenmiştir. Sinterleme sıcak-

lığı artışında ise takviye malzemesinin matris malzemesi ile kaynaklaşması sonucunda malzeme sertli-

ğinin arttığı gözlemlenmiştir. Sertlikteki artışın sebebinin daha homojen yapı ve intermetalik fazların 

oluşması olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra kompozitlerin deneysel ve teoriksel yoğun-

lukları da hesaplanmıştır. Yoğunluk analiz sonuçları da öğütme süresi arttıkça yoğunluğun arttığını fakat 

sinterleme sıcaklığı arttıkça yoğunluğun azaldığını göstermiştir. Ayrıca, preslenen kompozitlerin aşınma 

davranışları da 5N, 10 N ve 15 N yük altında incelenmiştir. Yük miktarı arttıkça kütle kaybının arttığı, 

sinterleme sıcaklığı arttıkça kütle kaybının azaldığı tespit edilmiştir. Kompozitte takviye oranı arttıkça 

grafen oksitin kırılgan yapısından dolayı kütle kaybının da arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edi-

len analiz sonuçlarının birbirleriyle ve literatürde rapor edilen çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Metal Matrisli Kompozitler, Grafen Oksit, Mekanik Alaşımlama, Sinterleme, Mik-

royapı 
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METAL MATRİSLİ AL10Nİ/TIO2 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA 

YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Berna BÜLBÜL, Mustafa OKUMUŞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, metal matrisli Al10Ni/TiO2 kompozitleri farklı öğütme sürelerinde (5-20 saat) me-

kanik alaşımlama metodu ile toz olarak üretilmiştir. Preslenen tozlar farklı sıcaklıklarda (300-600 oC) 

sinterleme işlemine maruz bırakılmıştır. Kompozitlerin yapısal özelliklerinin öğütme süresi ve sinter-

leme sıcaklığı ile değişimi araştırılmıştır. Mekaniksel öğütülen toz kompozitlerde mikroyapısal deği-

şimler X-ışını Difraktometre (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ile incelenmiştir. XRD ve 

SEM sonuçları öğütme süresi arttıkça partikül boyutunun azaldığını, daha homojen bir yapı oluştuğunu 

ve 20 saat öğütme sonrasında Al3Ni intermetalik fazının oluştuğunu göstermiştir. Toz olarak üretilen 

kompozitlerin preslenmesi, sinterlenmesi, parlatılması ve dağlanması sonrası, yüzey analizleri optik 

mikroskop (OM) ile incelenmiştir ve ayrıca mikrosertlik ölçümleri de yapılmıştır. OM sonuçlarına göre, 

SEM sonuçları ile uyumlu olarak öğütme süresi arttıkça daha homojen bir yapı, tane boyutunda küçülme 

ve tane sınırlarında oluşan boşlukların azaldığı gözlemlenmiştir. Sinterleme sıcaklığı ve öğütme süresi 

arttıkça mikrosertliğin arttığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin daha homojen yapı ve intermetalik fazların 

oluşması olduğu düşünülmektedir. Üretilen kompozitlerde maksimum mikrosertlik değeri 20 saat 

öğütme ile üretilen ve 500 oC’de sinterlenen Al10Ni/TiO2 kompozit numunesinde yaklaşık 540 HV 

olduğu bulunmuştur. Bunların yanı sıra kompozitlerin deneysel ve teoriksel yoğunlukları da hesaplan-

mıştır. Yoğunluk analiz sonuçları öğütme süresi arttıkça yoğunluğun arttığını fakat sinterleme sıcaklığı 

arttıkça yoğunluğun azaldığını göstermiştir. Ayrıca, elde edilen analiz sonuçlarının birbirleriyle ve lite-

ratür çalışmalarıyla uyum içinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğütme süresindeki ve sinterleme 

sıcaklığındaki sınırlı artış kompozitin yapısal özelliklerinde iyileştirici etkiye neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metal Matrisli Kompozitler, Mekanik Alaşımlama, Sinterleme, Mikroyapı, Xrd, 

Sem 
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BRÜT JANT AĞIRLIĞINI AZALTICI TASARIM UYGULAMALARI 

Bora YAY, Erhan AKINCI 

Türkiye 

Öz: Alüminyum alaşımları, hafifliği, yüksek korozyon direnci, düşük ergime sıcaklığı, geri dönüşüme 

uygun olması gibi birçok özelliği ile endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanım oranı her 

geçen gün artmaktadır. Özellikle otomotiv ve havacılık sektöründe kullanımı git gide artan bu alaşım-

ların birisi de alüminyum alaşımlı jantlardır. Alüminyum alaşımlı jantlar genellikle alçak basınçlı döküm 

yöntemi ile üretilmektedir. Alçak basınçlı döküm yöntemi ile üretilen jantların kalıpları tasarlanırken 

belirli işleme ve çekme payları verilmektedir. Dökülen jantlar brüt jant olarak isimlendirilir ve net jant 

boyutlarına ve ölçülerine getirilmesi için talaşlı imalat yapılır. Brüt jant ağırlığı ile net jant ağırlığı ara-

sındaki fark ne kadar fazla olursa, üretim verimliliği için aynı oranda dezavantaj yaratmaktadır. Daha 

ağır jant dökümü daha fazla malzeme sarfiyatı, daha çok soğutma kullanımı ve döküm kalitesinin düş-

mesine sebep olmaktadır. Jantlar güvenlik ekipmanları olduğu için talaş payı yüksek tasarlanan bölge-

lerde daha geç katılaşma sağlanacağı için mekanik özellikler düşecektir ve döküm hataları sebebiyle 

üretim verimliliği de azalacaktır. Aynı zamanda yüksek talaş payları talaşlı imalat sürelerini de uzatacağı 

için döküm dışındaki diğer üretim süreçlerine de olumsuz etki yaratacaktır. Yapılan bu çalışmada brüt 

jant ağırlığını artıracak kök nedenler incelendikten sonra belirlenen bir model üzerinde veri toplama 

çalışmaları yapılarak ve dökülen brüt jantların taramaları analiz edilerek tasarımda talaş paylarını düşü-

rebilecek tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bir tasarım tablosu oluşturularak uygulama farklı mo-

dellere de yaygınlaştırılmıştır ve ortalama 750 g brüt jant ağırlığında azalma elde edilebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant, Brüt Jant Ağırlık, Jant Tasarım 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

930 

ÇAM TALAŞI BİYOKÜTLESİ VE KÖMÜR KARIŞIMLARININ BİYOKÜTLE PELET 

YAKIT PRESLERİNDE PELETLENEBİLİRLİĞİ 

Büşra EYRİ, İsmet ÇELİK 

Türkiye 

Öz: Günümüzde enerji, insan hayatının sürekliliği, mevcut yaşam standartlarının korunması ve yüksel-

tilmesi için gereken çok önemli bir ihtiyaçtır. Endüstriyel alanlardaki gelişmeler, devam etmekte olan 

değişimler ve dünya nüfusunun artışı gibi etkenler enerjiye olan talebi artırmaktadır. Enerji talebinin 

artmasıyla birlikte fosil yakıtlara olan eğilim de artmakta, bu da rezerv sorunlarına ve çevre sorunlarına 

yol açmaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynakları gelecek için büyük önem taşımakta-

dır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve biyokütle de bu mevcut 

enerji piyasasında önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Karaçam ve Kızılçam tomruklarından işlenme-

sinden elde edilen biyokütle talaşı ve Kütahya-Tunçbilek linyit kömür tozu karışımının mevcut biyo-

kütle pelet yakıt preslerinde peletlenebilirlikleri araştırılmıştır. Belirli oranlarda kömür tozu ve biyokütle 

karışımları oluşturularak peletlenmeleri incelenmiştir. Çalışmada pratikteki uygulama sonuçlarını elde 

etmek için biyokütle pelet yakıt üretiminde kullanılan düz kalıp ve çift rulolu biyokütle pelet presi kul-

lanılmıştır. Kömür karışımlı biyokütlenin preslenmesi ile pelet üretiminde oluşan sorunlar araştırılmış, 

çalışmada ideal kömür tozu ve biyokütle karışımı pelet üretimi için optimum karışım oranının belirlen-

mesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda karışımlardaki kömür oranı arttıkça kalıp deliklerinde sürtün-

menin arttığı ve presin çalışma sıcaklığının yükseldiği gözlenmiştir. Kömür ve biyokütle karışımı için 

optimum üretim, kütlece %10 oranında kömür içeren karışımda elde edilmiştir. Karışımlardaki kömür 

oranı arttıkça makine veriminin ve elde edilen peletlerin kalitesinin düştüğü gözlenmiştir. Kömür ora-

nının artışı ile peletler kırıntılı üretilmiş ve standartlar dışında olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Kömür, Pelet Yakıt, Peletleme, Pelet Presi 
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DESIGN AND ANALYSIS OF A LOW SOOT EMISSION TARGETED COMBUSTION 

CHAMBER DESIGN IN DIESEL ENGINES 

Caner KARACA, Levent YÜKSEK 

Turkey 

Abstract: Diesel engine emission levels are strictly regulated over the years. Meeting these emission 

regulations has always been a challenging job for diesel engine developers. Considering the cost prob-

lems and complexity of diesel engine after-treatment systems, in order to meet the soot and NOx emis-

sion levels, engineers had to come up with alternative design solutions. Since changing the combustion 

chamber design has always been a more cost effective and easily applied solution compared to complex 

diesel engine after-treatment devices, various chamber designs have been researched and tested by en-

gineers. The geometrical shape of the combustion chamber is particularly significant in order to change 

the turbulent flow structures and in-cylinder flow velocities that would effect combustion efficiency and 

engine-out emissions. Two of the most widely used designs are re-entrant and stepped-lip chambers. 

The stepped-lip design in particular, has been widely investigated due to their function of promoting 

recirculating flow structures which enhances fuel-air mixing and resulting with lower soot emission 

levels. The objective of this research is to investigate the effect of stepped-lip combustion chamber 

design and to compare with conventional re-entrant combustion chamber design. A CFD model has been 

carried out for these two chamber designs in order to analyze the flow structures and vortex formation. 

Keywords: Diesel Engine, Combustion Chamber, Stepped Lip, Cfd Analysis, Soot Emission 
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KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ NESİL BİYOMALZEMELERİN ÜRETİM 

TEKNİKLERİ 

Cem ÖZEL, Pelda KIZIL, Ceren EMİR, Sevil YÜCEL 

Türkiye 

Öz: Kemik dokusu, kısmi hasar bölgesinde destek materyal kullanmadan rejenere olabilme kabiliyetine 

sahiptir ancak hasarlı bölge büyük ve kritik boyutta olduğunda normal fizyolojik süreçlerle rejeneras-

yonun desteklenmesi için bölgedeki dokuların ihtiyacına uygun bir niş sağlanması gerekmektedir. Bu 

ihtiyaca yönelik, kemik hasarlarındaki rejenerasyon sürecini başlatan, hızlandıran ve hasta yaşam kali-

tesini arttıran, hasarlı dokuların mimik edildiği “doku iskeleleri” adı verilen biyomalzemeler, biyomü-

hendisler ve doku mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanmaktadır. Kemik doku iskelelerinin amacı 

kemik hücreleri ile hücrelerin büyüme ve farklılaşma faktörlerini içeren biyolojik molekülleri bir arada 

sağlayabileceği hücrelerin rejenerasyon sürecindeki doğal nişini taklit edebilen üç boyutlu biyomalze-

melerdir. Biyomimik bir çevre sağlayan bu yapılara somatik veya kök hücreler de eklenebilmekte, böy-

lelikle kemik dokusu oluşumu başlatılabilmektedir. Aynı zamanda biyoaktif camlar, hidrojeller gibi bi-

yolojik aktif organik/inorganik moleküller de doku iskelelerine eklenerek, kök hücrelerin de farklılaş-

masını uyarabilmektedir. Kemik dokusunun doğal ortamına mükemmel bir şekilde uyan ve klinik kul-

lanım ve maliyet açısından uygun bir kemik doku iskeleleri üretmek için çeşitli üretim ve malzeme 

stratejileri geliştirilmiştir. Kemik doku iskeleleri için bu biyomalzemelerin ve iskele üretim teknikleri 

çeşitliliği kemik yenilenmesinde daha ulaşılabilir ilerleme sağlayacaktır. Bir kemik doku iskelenin baş-

lıca yapısal gereksinimleri; yüksek gözeneklilik, yüksek mekanik özellikler, yüzey topografyası ve ya-

pıya özgü özelleştirilmiş bir şekle sahip olmasıdır. Tüm bu özellikleri karşılamak için farklı üretim yön-

temleri geliştirilmektedir. Doku iskeleleri çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, gaz köpürtme, ısıl et-

kiyle faz ayrımı (TIPS), emülsiyon dondurarak kurutma, elektrospinning, mikroküre sinterleme, katı 

serbest form (SFF) ve 3D biyobaskılama gibi çeşitli üretim teknikleriyle kemik dokusu onarımında kul-

lanmak üzere doku iskelesi üretimleri gerçekleştirilmektedir. Tüm bu yöntemlerin amacı kemik doku-

sunun orijinal yapısına rejenere olabilmesi için gereken ideal nihai bütün özellikleri kendi bünyesinde 

sağlamasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kemik Doku Mühendisliği, Kemik Doku İskelesi, Biyomalzeme 
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KENEVİR (CANNABİS SATIVA L.) BİTKİSİNDEN FARKLI MEKANİK ÖNİŞLEMLER 

KULLANILARAK NANOKRİSTALİN SELÜLOZ (NCC) ELDESİ 

Ceren EMİR, Furkan YAVUZ, Cem ÖZEL, Sevil YÜCEL 

Türkiye 

Öz: Bitkisel kaynaklı doğal ürünler endüstriyel uygulamalarda ve günlük yaşamda tercih edilmektedir. 

Bunların başında selüloz kaynaklı doğal ürünler gelmektedir. Selüloz doğadan kolaylıkla elde edilebil-

mesi, maliyetinin düşük olması, içeriğine eklendiği diğer malzemelere farklı özellikler kazandırması 

sebebiyle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde ve büyük ölçekte üretiminde kullanılmakta-

dır. Selülozun kimyasal yapısındaki fonksiyonel gruplarla ve modifikasyonları ile yenilikçi ve ideal 

özelliklere sahip malzemeler üretilebilmektedir. Selülozun nano boyutlu kristal formu (NCC) eklendiği 

malzemelere yüksek mukavemet ve elektromanyetik tepki gibi birçok farklı özellikler kazandırır. NCC 

ayrıca ince film malzemelerin yüzey morfolojisini etkileyerek, malzemelerin ışık ve su buharı geçirgen-

liğini, mukavemet, esneklik ve optik özelliklerini değiştirdiği bilinmektedir. NCC yeni, toksik olmama 

ve geri dönüştürülebilir olması sebebiyle günümüzde biyomalzeme, ilaç, gıda, kimya ve hatta uzay tek-

nolojilerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada NCC kaynağı olarak yüksek selüloz oranı, kolay yetiştiri-

lebilmesi sebebiyle kenevir bitkisi kullanılmıştır. Elde edilen nanokristalin selüloz numunelerin analiz-

leri FT-IR, XRD ve SEM ile karakterize edilmiştir. Kenevirden elde edilen NCC’lerin FT-IR sonuçla-

rına göre başarılı şekilde nanoselüloz elde edilmiştir. XRD sonuçlarına göre yüksek seviyede saflık ve 

kristaliteye sahip bir selüloz elde edildiği gözlemlenmiştir. SEM sonuçları, elde edilen liflerin yüzeyle-

rininin daha pürüzüz hale geldiğini ve asit uygulamasında sonra liflerin boyutlarında küçülme geldiği 

gözlemlenmiştir. Tüm bu sonuçlar NCC’lerin başarılı bir şekilde sentezlendiği göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Selüloz, Nanoselüloz Kristal, Kenevir, Polimer, Malzeme 
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MİMARİNİN VE ÇEVRENİN FENOMENOLOJİK BAĞLAMDA YENİDEN ÜRETİLMESİ 

VE DENEYİMLENMESİ: TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ 

Dila EVLİYAOĞLU 

Türkiye 

Öz: “Felsefeyi zor buluyorsanız, şunu bilin ki, bu zorluk iyi bir mimar olmak için harcanan çabadaki 

zorlukla karşılaştırılamaz bile.’’ Bu sözler ünlü Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein’a aittir. Filo-

zolar antik çağlardan beri mimarlığı ilgilendiren ve etkileyen konuları da sorgulamakta, felsefenin mi-

mari üzerindeki rolünün öneminden bahsetmektedir. Bu durumun sonucunda mimarlar da felsefeden 

esinlenerek, mimari ve düşünmenin etkileşimiyle mimarlık felsefesi disiplinin doğmasına neden olmuş-

lardır (Örnek, 2015). Batı felsefesini en çok etkileyen, mimarlık ile felsefe arasındaki ilişkiye dair söy-

ledikleri bugün bile hala mimarlar arasında güncel tartışmalara neden olan düşünürlerden biri hiç kuş-

kusuz Martin Heidegger’dir. Heidegger’e göre dünya, sonlu veya sonsuz bir mekanı kaplayan bir varlık 

değildir. Dünya, bir ilişkiler ve bu ilişkiler bütününü anlamlandıran bir örgüdür. Bu anlam bütünüyle 

karşılaşarak onu deneyimleyen de insandır. Dünya ve insan karşılıklı olarak birbirine ihtiyaç duymak-

tadır. (Örnek, 2015). Bu ihtiyaç doğrultusunda dünyanın kapsamına giren her türlü nesne insanın raha-

tını ve mutluluğunu sağlamalı ve onlara dokunmalıdır. Nesneler salt fonksiyon ve formlardan oluşmanın 

ötesinde insanların zihinlerine, duygularına ve duyularına da hitap etmelidir. Bu şekilde anlam ve değer 

kazanarak yaşanmalı, deneyimlenmelilerdir. Mimarlık felsefesi kapsamında insana dair duyular, duy-

gular, algılar, anlamlandırmalar detaylı şekilde irdelenerek ele alındığında, mimarinin insan deneyimiyle 

ilişkisel boyutta ele alınması sağlanacaktır. Mimarlık felsefesi ile yapının ne olduğundan ziyade, yapının 

ne yaptığına odaklanılması mümkün olacaktır. Yapıları, tasarım ve inşa süreçlerinin sonucunda salt ge-

ometrik formlardan ve çeşitli malzemelerden oluşan nesneler olarak tanımlamak yerine, insanın çevre-

siyle kurduğu ilişkide deneyimlenerek, algılanarak anlamlandırılan aktif ve yaşayan ‘yer’ler olarak gör-

mek için mimarlığı düşünsel boyutta ele almak gerekmektedir. Düşünme, felsefe yapma ile mimarinin 

hayata geçirilmesi arasında bir köprü oluşturarak yaşamlarımızı sürdürdüğümüz alanların fiziksel ve 

algısal boyutlarda çok yönlü olarak çözümlenmesine ve yorumlanmasına olanak verecektir. ‘’Mimarlı-

ğın düşünmesi nedir sorusu, mimarlık üzerine düşünmeyle başlamalıdır.’’(Andrew, 2012). Mimarlık 

üzerine düşünmeye başlamak, sadece mimariye bakış açısını genişletmekle kalmayacak, insan ve mekan 

arasındaki ilişkinin daha iyi anlanmasına neden olacaktır. İnsan ve mekan arasındaki ilişkilerin daha iyi 

anlaşılması adına yapılan bu çalışmada Türkiye’nin imgesi haline gelen kolektif kullanıma sahip olan 

Taksim Meydanı’nın mimari formu, fonksiyonları ve kişiler üzerindeki etkisi fenomenolojik ilişkiler 

bağlamında incelenerek, yeniden deneyimlenme, algılanma ve üretilme parametreleri üzerinden değer-

lendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Mekanın Yeniden Üretimi, Duyular, Algı, Deneyim 
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FOTO-FENTON REAKSİYONUYLA KRİSTAL VİYOLE’NİN BOZUNMASINDA CUFE2O4 

NANOPARTİKÜLLERİNİN KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI 

Eda KELEŞ GÜNER 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, foto-Fenton reaksiyonuyla Kristal Viyole (KV) boyar maddesinin bozunması hidro-

termal yöntemle sentezlenmiş CuFe2O4 nanoparçacıklarının varlığında görünür bölge ve UVA ışımaları 

altında incelenmiştir. Sentezlenen CuFe2O4 nanoparçacıkların yapısal ve morfolojik özellikleri X-ışını 

kırınım (XRD), Fourier Dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve enerji dağılımlı X-Işını analizi (EDX) teknikleriyle araştırılmıştır. XRD verileri sentezlenen 

CuFe2O4 nanoparçacıklarının tetragonal yapıda oluştuğunu ve herhangi bir safsızlık içermediğini gös-

termektedir. Bu durum numunenin EDX spektrumunda, sadece Cu, Fe ve O elementlerinin belirlenme-

siyle de desteklenmektedir. Ayrıca numunenin FTIR spektrumu da ferrit fazının oluşumunu doğrula-

maktadır. CuFe2O4 nanoparçacıklarının SEM görüntüleri, parçacıkların düzenli bir şekle sahip olmadı-

ğını ve taneciklerin istiflenmiş yapıda olduğunu göstermektedir. CuFe2O4 nano partiküllerin katalitik 

performansı, hidrojen peroksit (H2O2) kullanılarak KV’nin foto-Fenton benzeri bozunmasında değer-

lendirilmiştir. Fotokataliz deneylerinde; hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonu, başlangıç boya kon-

santrasyonu, katalizör miktarı ve süre gibi parametrelerin KV'nin foto bozunması üzerindeki etkisi araş-

tırılmıştır. Her iki ışık kaynağı altında da hemen hemen benzer sonuçlar elde edilmiş ve en uygun şartlar 

25 mmol L-1 hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonu, 10 mg L-1 başlangıç boya konsantrasyonu ve 

50 mg/L katalizör miktarı olarak belirlenmiştir. Bu şartlar altında KV’nin fotokatalitik bozunma verim-

leri görünür bölge ve UVA ışımaları altında sırasıyla %100 ve %96,4 olarak elde edilmiştir. Fotokataliz 

deney sonuçlarından, bozunmanın yalancı birinci dereceden kinetik ile uyumlu olduğunu göstermiştir. 

KV'nin CuFe2O4 nanoparçacıkları üzerindeki fotokatalitik bozunmasından sorumlu olan reaktif türle-

rinin katkısını belirlemek için radikal süpürücü deneyler yapıldı ve olası mekanizma önerildi. Yapılan 

radikal süpürücü deneylerine göre her iki ışık kaynağı için hidroksil radikallerinin KV’nin fotokatalitik 

bozunmasında başlıca role sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakır Ferrit, Kristal Viyole, Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu, Fotokataliz, Me-

kanizma 
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KEFIR AS ALTERNATIVE CHOICE IN MANY HEALTH DISORDERS 

Eiman ALHSSAN, Songül ŞAHİN ERCAN, Hüseyin BOZKURT 

Türkiye 

Öz: Kefir is a traditional natural acidic fermented probiotic milk that originated thousands of years ago 

in the Caucasus Mountains, made from kefir grains or starter culture incubated with heat-treated milk 

under aerobic conditions. In recent years, studies have shown wide potential effect of kefir on health 

benefits, including physiological, prophylactic and therapeutic properties. Some people prefer healthy 

diet to protect their health for lifelong. In this regard, kefir is one of the best choices as it is a powerful 

probiotic source. Moreover, many researchers have introduced many health beneficial properties of kefir 

such as antiobesity, anti-hepatic steatosis, antioxidative, antiallergenic, antitumor, anti-inflammatory, 

cholesterol-lowering, constipation-alleviating, and antimicrobial properties. 

Keywords: Kefir, Probiotic, Health, Kefir Grains, Fermentation 
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MAKİNE PARÇALARININ TALAŞLI İMALATINDA ETKİN SOĞUTMA YAPMANIN 

MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ekrem AKTAŞ, Osman ASİ 

Türkiye 

Öz: Yüksek dayanım istenilen makine parçalarının talaşlı imalat yöntemiyle imalatında genellikle çelik 

malzemeler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Talaşlı imalat esnasında malzeme seçimi, tezgâh seçimi 

ve talaşlı imalat parametreleri talaşlı imalatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde çok önemli ol-

maktadır. Malzemelerin işlenebilirlik performansı makine parçasının işletme maliyetini de doğrudan 

etkilemektedir. Talaşlı imalat esnasında dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden birisi de soğutma 

işleminin etkin bir şekilde yapılmasıdır. Etkin soğutma, soğutma sıvısın iyi yağlayıcılık yaparak, mal-

zemenin takım tezgâhında işlenmesi esnasında yeterince soğutulması, ısı girdisinin minimum seviyeye 

indirilmesi, talaşın parçadan daha kolay uzaklaşmasını sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu çalış-

mada, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının, üç farklı çelik malzeme kullanılarak, torna takım 

tezgâhında talaşlı imalatı esnasında farklı soğutma ortamları durumunda malzemelerin işlenebilirlik per-

formansları deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; malzemelerin talaşlı imalatı es-

nasında etkin soğutma yapılmasının malzemelerin işlenebilirliğini önemli derecede etkilediği tespit edil-

miştir. Etkin soğutma yapılan parçaların yüzey kalitesi artmış, işleme esnasında ısı girdisi azaldığı için 

ölçüsel bozukluklar azalmış ve kaliteleri artmıştır. Etkin soğutma ile malzemelerin işlenebilirliği iyileş-

tiği için kesici takım sarfiyatı azalmıştır bu da işletme maliyetini düşürmüştür. Etkin soğutma yapılması 

durumunda, talaşlı işlem esnasında ortaya çıkan talaşın işleme yapılan parça yüzeyine yapışmasını ön-

lemesi ve kesici uca sarmasını engellemesi bakımından malzemenin işlenebilirliği bakımından oldukça 

önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik, Etkin Soğutma, Çelik Malzeme 
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ÇELİKLERİN TALAŞLI İMALAT PROSESİNDE İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSI İLE 

İŞLETME MALİYETİ OPTİMİZASYONU 

Ekrem AKTAŞ, Osman ASİ 

Türkiye 

Öz: Makine parçalarının imalat yöntemlerinden en önemlilerden birisi talaşlı imalattır. Talaşlı imalat 

prosesinde makine parçalarının istenilen boyutlarda ve kalitede imalat aşaması uzun ve çok dikkat edil-

mesi gereken proses aşamalarından oluşur. Bütün bu talaşlı işlemleri yaparken pek çok maliyet unsuru 

ortaya çıkar. Makine parçalarının talaşlı imalatı esnasında, maliyet unsurlarını en aza indirmek ve ima-

latı istenen kalitede daha kısa sürede üretmek temel amaçtır. Maliyet unsurlarından en önemlilerinden 

bir tanesi de malzemenin işlenebilirliğidir. Malzemenin talaşlı imalat esnasında işlenebilirliği ne kadar 

iyi ise imalat o kadar kısa sürede gerçekleşir ve maliyetler de o oranda azalır: Ancak, malzemenin işle-

nebilirliği ne kadar zor ise imalat süreleri ve maliyetler de o oranda artmaktadır. Bu çalışmada, tasarımı 

yapılmış olan bir makine parçasının talaşlı imalat yöntemiyle imalatı esnasında, farklı malzemeler kul-

lanarak işlenebilirlik kriterinin işletme maliyeti üzerindeki etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Çalış-

mada, makine parçasının imalatında malzeme olarak, St52 genel yapı çeliği ile AISI 1040 ve AISI 

4140+QT ıslah çelikleri kullanılmıştır. Malzemelerin talaşlı işlemleri esnasında farklı devir, ilerleme ve 

talaş derinliği ile yapılan deneysel çalışmalar sonucu malzemelerin işlenebilirlik performansının işletme 

maliyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kaliteli yüzey elde edilmesi için genel olarak yüksek devir ve 

düşük ilerleme verilmesi gerekmektedir. Deneysel çalışma sonucu, malzemelerin işlenebilirliğine talaşlı 

işlem parametreleri, malzemenin kimyasal bileşimi ve malzemenin ısıl işlem yapılmasının önemli etki-

sinin olduğu, bu durumunda işletme maliyetini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik, Optimizasyon, Maliyet 
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SELÇUKLU KERVANSARAYLARI DENİZLI-DOĞU BEYAZIT GÜZERGÂHI AĞIZ KARA 

HAN YENIDEN KULLANIM ÖNERISI 

Emine YAVUZ PAKİH 

Türkiye 

Öz: Bulundukları dönemde hem ticaretin yapıldığı hem de konaklama işlevi gören han ve kervansaray-

lar zamanla işlevlerini yitirmişlerdir. Döneminin mimari, kültürel, sosyal ve toplumsal değerlerini yan-

sıtan, tarihin yazısız belgelerinden ve taşınmaz kültür varlıklarından olan bu atıl yapıların gelecek ku-

şaklara doğru bir şekilde aktarılması, yeniden işlevlendirme, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon 

yoluyla mümkündür. Son zamanlarda yeniden işlevlendirme en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Ye-

niden işlevlendirme de ise uygun işlev seçimi önemlidir, uygun işlev seçimi için, yapının mimarisi ,çev-

resi ile olan ilişkisi, yeni işlevin ekonomik katkısı, bulunduğu bölgenin sosyal ve kültürel alt yapısı ele 

alınmalıdır. Ülkemizde, Selçuklu döneminde inşa edilmiş Denizli- Doğubayazıt güzergâhındaki kervan-

saraylar UNESCO geçici koruma mirası listesinde bulunmaktadır. Güzergah üzerinde bulunan 13.yy 

kervansaraylarından olan Ağızlara han yapıldığı dönemin ve Selçuklu mimarisinin izlerini yansıtan 

önemli yapıtlardan biridir. Araştırma; nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yapılmış, nitel araş-

tırma yöntemlerinden de etnografi yaklaşımı benimsenmiştir. Benimsenen bu yöntem dahilinde araş-

tırma deseni oluşturulurken yapının çevresi ve mimari özellikleri incelenmiş, çalışmada araştırma aracı 

olarak literatür verileri incelenmiş, elde edilen veriler sonucunda SWOT analizi yapılmıştır. Analiz ne-

ticesinde yapının bulunduğu çevrede turizmin canlı olduğuna ve bölgenin tanıtımının yeterince yapıl-

madığı kanısına varılmıştır. Yapının mimarisi de göz önüne alındığında bölgenin tanıtımının yapılabi-

leceği bir sosyal merkez işlevinin uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında ihtiyaç haritası 

oluşturulmuş ve yapı için sosyal merkez önerisi getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Kervansaraylar, Yeniden İşlevlendirme 
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LIGHTWEIGHT DESIGN OF OUTER TIE ROD BY UTILIZING NON-LINEAR 

OPTIMIZATION METHOD 

Emre HASANOĞLU,Buğra ÇETİN,Naz BUDAK 

Turkey 

Abstract: Tie rod is one of the critical components in automotive steering mechanism, which provides 

mechanical connection between knuckle and steering rack. It is subjected to time varying and static 

loads during its service life, leading to failures like fatigue and buckling. Therefore, determination of 

optimum design that can compensate these loads is an important aspect for vehicle weight in product 

development cycle. One of the main concerns is buckling behavior of Tie-rod, which is mostly determi-

ned by Outer Tie Rod shape. Due to the movement of other chassis components (e.g. control arm, wheel) 

in vehicle kinematic, Outer Tie Rods are designed in a limited space. Furthermore, it is requested to 

have enough mechanical strength in order to transmit steering gear force to the wheels properly. In 

consideration of these restrictions, it is always desired Outer Tie Rod to have an optimum design in 

terms of weight and strength. In this study, design and weight optimization of Outer Tie Rod made of 

micro-alloyed steel is conducted. First, the pre-determined design is created according to vehicle requi-

rements. In order to find an optimum design, the cross-section dimensions affecting buckling behavior 

are defined as design parameters and then, Finite Element analysis is conducted based on GRSM (Global 

Response Search Method) optimization approach by using HyperStudy. Several analyses by optimizing 

the cross section of Outer Tie-Rod are solved to obtain the intended value of buckling force. First and 

optimized designs are compared in terms of weight and buckling behavior. Consequently, a lightweight 

Outer Tie rod design that can also fulfill the buckling requirement is proposed. 

Keywords: Tie Rod, Buckling Behavior, Lightweight, Non-Linear Optimization, Fea 
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ASENKRON CER MOTORLARINDA KULLANILAN ÇELİK SACLARIN MOTOR VERİM 

DEĞERİNE OLAN ETKİLERİ 

Enes ULU, Kamuran Nur BEKİROĞLU, Fatma KESKİN ARABUL 

Türkiye 

Öz: Asenkron motorlar geçmişten günümüze kadar birçok farklı alanda kullanılan; basit yapıları, ucuz 

maliyetleri ve bakım masraflarının az olması sebebiyle her daim kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edi-

len bir motor tipidir. Sektörde asenkron motorlar kompresör, asansör, yürüyen merdiven, pompa, vinç 

ve konveyör uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılmış, raylı sistem uygulamaları da asenkron 

motorların bu kullanım alanlarından biri olmuştur. Bu çalışmada, asenkron cer motorları için yüksek 

manyetik geçirgenlikli, düşük kayıplı ve/veya farklı kalınlıklarda çelik sac malzemelerinin kullanılması 

durumunda motor verimi ve motor toplam kayıplarında meydana gelen değişim, bilgisayar destekli ta-

sarım programlarından biri olan ANSYS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çelik sac malzemesi 

seçimi için yapılan analizler sırasında sac tipinin motor verimi ve toplam kayıplara etkisinin net bir 

şekilde görülebilmesi için sac tipi dışındaki diğer mevcut motor parametreleri sabit tutulmuştur. Dene-

nen farklı çelik sac malzemeleri arasından referans cer motorundan maksimum verim değerinin elde 

edilmesine imkân sağlayan en uygun sac tipi belirlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda belirlenen nihai 

çelik sac malzemesinin, motor performans değerleri üzerinde meydana getirdiği değişimler, referans cer 

motoru performans değerleriyle karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, referans motorda 

kullanılan 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg olan 0,50mm 

kalınlığındaki 50JN600 sac tipi yerine yine aynı manyetik akı yoğunluğu ve frekanstaki nüve kaybı 

değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac tipinin kullanılmasıyla motor verim değeri-

nin yaklaşık %1,3 oranında artması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde asenkron cer mo-

torunda kullanılan sac malzemesi için nüve kaybı ve kalınlığı daha düşük sac tiplerinin kullanılması 

halinde motor verim değerinin arttırılabileceği ve kayıpların minimize edilebileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Raylı Sistemler, Asenkron Cer Motoru, Motor Tasarımı 
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U ŞEKİLLİ METALİK SÖNÜMLEYİCİLERİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ 

DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI 

Enes YURTERİ, Oğuz DÜĞENCİ 

Türkiye 

Öz: Yapı mühendisliğinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri depremler ve kuvvetli rüzgarların 

etkilerine karşı daha iyi bir tasarım yapmaktır. Sismik sönümleyici kullanımı, yapıları bu tip etkilerden 

korumada yenilikçi ve etkili bir yöntemdir. Bu sistemler yapı üzerinde depremin veya rüzgârların neden 

olduğu titreşimi sönümleyerek ya da izole ederek göçmeye varan yapısal davranışı ve olası hasarları 

azaltırlar. Geleneksel yapı tasarımında yapılar, yüklere dayanabilecek kadar dayanıklı ve sünek bir dav-

ranış sergileyerek deforme olacak ve enerji sönümleyecek şekilde dizayn edilirler. Bu yaklaşımla dizayn 

edilen yapı şu nedenlerden dolayı sınırlı kapasiteye sahiptir; düşük malzeme sönümü, sabit yük direnci, 

sınırlı deplasman ve yük taşıma kapasitelerinin tamamen rijitliklerine bağlı olması. Sismik enerji sö-

nümleyicileri kullanmak bu nedenlerden dolayı malzeme tasarrufu ve yapı inşasında pratiklik sağlar, 

sonuç olarak yapı yükünü dolayısıyla maliyeti azaltır. Bu çalışma pasif enerji sönümleyiciler sınıfında 

olan metalik sönümleyiciler üzerinedir. Çalışmada dikey ve yatay boyutta farklı derinliğe sahip iki farklı 

U biçimin ölçüleri değiştirilerek, bu değişimlerin U biçimin histeretik özelliklerine etkisi incelenmiştir. 

U biçimlerin kalınlık, genişlik, kol uzunluğu ve yükseklik boyutlarının ölçüleri değişkendir ve U biçim-

lere sadece eksenel kuvvet alacak şekilde yükleme yapılacaktır. Analizler için ABAQUS sonlu eleman-

lar programı kullanılmıştır. Metallerin plastik davranışını modellemede Chaboche malzeme modeli kul-

lanılmıştır. Malzeme sınıfı S275 yapısal çeliktir. Sonlu elemanlar modelinde C3D8R elemanı kullanıl-

mıştır ve integrasyon yönteminde, plastik deformasyondan kaynaklı okumaların daha doğru olması için, 

açık yöntem tercih edilmiştir. Elde edilen histeretik eğri sonuçları ile maksimum kuvvet, eşdeğer rijitlik, 

toplam plastik sönüm enerjisi ve toplam plastik sönüm enerjisinin, maksimum eşdeğer plastik gerinime 

oranı gibi sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metalik Sönümleyiciler, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Histeretik Davranış 
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BİYOMİMİKRİYİ ANLAMAK 

Esra ERŞAHİN, İkbal ÇETİNER 

Türkiye 

Öz: Enerji başta olmak üzere çevresel sorunların her geçen gün hızla arttığı günümüzde, kaynakları 

sonraki nesillere en az zararla ulaştırmayı, başka bir deyişle, onların da insan haklarını korumayı hedef 

edinen mimarlık anlayışı önemli bir yer kazanmıştır. Bu anlayış içerisinde, mimarlığın amaçlarını daha 

iyi bir şekilde yerine getirmek hedeflenmekte ve bunun için belli yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. 

Mimari tasarımlarda karşılaşılan, enerji yükünü azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, karbon emisyo-

nunu düşürmek gibi problemlerde, doğanın sağlamış olduğu çözümlere başvurulmaktadır. Doğaya yö-

nelim olarak isimlendirilen bu yaklaşımlardan biri ve hatta belki de en eskisi, Antik Yunanca bios (ya-

şam) ile mimesis (taklit) kelimelerinden türetilen ve yaygın anlayışa göre "doğanın taklit edilmesi" şek-

linde ifade edilen biyomimikridir. Doğa hangi şekilde olursa olsun taklit edilmelidir demek, biyomimik-

rinin özüne uyan bir düşünce değildir. Böyle ele alındığı takdirde, biyomimikri de postmodernizmin 

pençeleri arasına düşen ve moda haline gelen bir akım olmakla kalacaktır. Bu kapsamda; biyomimikri-

nin mimarlık alanına uygulanabilirliği, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yaklaşım ile açıklanmakta 

ve uygulamanın ne şekilde gerçekleştirildiği üç taklit seviyesi (organizma, davranış, ekosistem) ile iliş-

kilendirilerek belirlenmektedir. Bildiri kapsamında; biyomimikri kavramı açıklanmakta ve biyomimetik 

bina örnekleri sözü edilen yaklaşımlar ve taklit seviyeleri esas alınarak incelenmektedir. Sonuç olarak, 

farklı yaklaşımların ve taklit seviyelerinin sağladığı faydalar belirlenerek, biyomimikrinin mimarlıkta 

karşılaşılan problemleri gidermede oynadığı rol ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Biyomimesis, Biyomimetik Mimarlık, Doğa, Taklit, Esin 
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ANKARA’DA 1950’Lİ YILLARDA İNŞA EDİLMİŞ İKİ İŞHANI: ÖNCÜL TASARIM 

KARARLARI VE ÖNERDİKLERİ TEKNOLOJİK YENİLİKLER 

Ezgi Çağla UÇARI, Adile Nuray BAYRAKTAR 

Türkiye 

Öz: Türkiye’de 1950 yılında tek parti iktidarının sona ermesi ile devletçi ekonomik yaklaşımların yerini 

özel sektör ağırlıklı ekonomik yaklaşımlar almış; buna bağlı olarak gelişen uluslararası ilişkiler, artan 

ticaret hacmi ve değişen ihtiyaçlar, Ankara’da hızlı bir biçimde yeni yapıların inşa edilmesine yol aç-

mıştır. Bu yapılar içinde İşhanları öncül tasarım kararları ve önerdikleri teknolojik yenilikler açısından 

önemli bir tipoloji oluşturmaktadırlar. Bu bildiride, Ankara’da Ulus Merkezdeki Ulus İşhanı ve Çar-

şısı(1955-63) ve Kızılay Merkezdeki Emek İşhanı (1959-65) dönemin yeni yapı tipolojisinin temsili 

olarak ele alınmıştır. Her iki yapının da inşa edildikleri dönemde, biçim kararları, plan kurguları, kent 

ve yakın çevre ile kurdukları ilişki açısından yeni mimari yaklaşımlarla ele alındıkları, dönemin değişen 

ekonomik, kültürel, toplumsal yapısına referansla gerçekleştirildikleri görülmektedir. Öte yandan her 

iki yapının da dönem açısından yeni teknolojik yaklaşımlarla inşa edildikleri, yeni malzeme kullanım-

larına olanak sağladıkları bilinmektedir. Yapıldığında kentin en yüksek yapısı olan ve havalandırma 

sisteminin ilk projelendiği ve uygulandığı yapı olarak bilinen Ulus İşhanı ve Çarşısı’nda aynı zamanda 

yüksek standartta beton kullanılmıştır. Geleneksel yapım teknolojilerinden farklı olarak ilk kez kullanı-

lan betonarme perde duvar ve alüminyum cam giydirme cephe sistemi ile inşa edilen Emek İşhanı ise 

havalandırma, ısıtma ve asansör sistemleri ile ele alınmış Türkiye’nin ilk gökdelenidir. Bu bildiride, iki 

İşhanı yapısının mimari temsil nitelikleri ve yenilikçi teknolojik çözümleri açısından değerlendirilmesi 

ve dönemdeki etkin rollerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ankara, Mimarlık, Teknoloji, Ulus İşhanı, Emek İşhanı 
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ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK GLUTENSİZ KEK ÜRETİMİNDE KENEVİR UNU 

KULLANIMININ FİZİKSEL VE DUYUSAL ETKİSİ 

Fatma HAYIT, Soner BEŞCANLAR 

Türkiye 

Öz: Çölyak hastalığı gluten intölerasına bağlı olarak gelişen genetik bir rahatsızlıktır. Bireylerin buğday 

proteini olan gluteni tüketmeleri ile bağırsak villusları zarar göremekte, ileri seviyelerde düzeleşerek 

sindirim işlevini gerçekleştirememektedir. Gluten intöleransına sahip bireylerin hayatları boyunca glu-

tensiz diyet yapmaları hastalığın tedavisi için tek çözüm yoludur. Son zamanlarda çölyak hastalığı ile 

ilgili farkındalığının artmasına rağmen bu hastalara yönelik üretilen ürün yelpazesi yeterli değildir. Has-

taların en büyük sorunu besinsel içeriği arttırılmış, taze, kabul edilebilir ürüne ulaşmadaki zorluktur. 

Glutensiz ürünler çoğunlukla nişasta bazlı ürünlerden elde edildiği için diyet lif, mineral madde ve pro-

tein gibi besin içeriklerinden yoksun olmaktadır. Yeni ürün geliştirmede bu durum dikkate alınarak glu-

tensiz gıdaların besin içeriği arttırılmalıdır. Bu çalışmada çölyak hastalarına yönelik glutensiz kenevirli 

kek üretimi yapılarak ürünlerin fiziksel ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Pirinç ununa yer değiştirme 

prensibine uygun olarak %10, %20, %30,%40 ve %50 oranlarında kenevir unu ilave edilmiştir. Toplam 

un ağırlığı 100 g olacak şekilde un formülasyonları ayarlanarak üretim yapılmıştır. Ürünlerin ağırlık, 

hacim, hacim indeksi, simetri indeksi, tekdüzelik indeksi, kabuk görünümü, kalınlığı, elsatikiyet, teks-

tür, aroma, tat, kabul edilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi duyusal ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda çölyak hastaları için üretilecek glutensiz kenevirli kek formülasyonuna kek kalite-

sini ve kabul edilebilirliği değiştirmeden %50 ye kadar kenevir unu ilavesinin duyusal ve fiziksel olarak 

kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak, Glutensiz Kek, Kenevir 
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YOZGAT’IN GELENEKSEL EKMEĞİ PARMAK ÇÖREK 

Fatma HAYIT, Soner BEŞCANLAR 

Türkiye 

Öz: Ekmek özellikle buğday unu olmak üzere farklı tahıl ya da baklagil unları kullanılarak üretilen saç 

üzerinde, tandırda ya da fırında pişirilerek tüketilen toplumların vazgeçilmez gıda ürünüdür. Ekmek 

üretiminde ekşi maya kullanımı ile fitik asit içeriği azaltılarak, ekmeğin besin değeri iyileştirilmektedir. 

Yozgat mutfağı testi kebabı, arabaşı çorbası ile tanınmasına rağmen bu lezzetlere ek olarak madımak 

yemeği, düğürcük çorbası, incir uyutması gibi çeşitli geleneksel yemek ve tatlılara da ev sahipliği yap-

maktadır. Parmak çörek de Yozgat mutfağının zenginliklerinden biri olan önemli bir ekmek çeşididir. 

Çörek denilmesine rağmen aslında sadece un, su, maya ve tuzdan üretilen bir ekmektir. Parmak çöreğin 

normal ekmekten farkı maya olarak ekşi maya kullanılması ve parmak şeklinde üretilmesidir. Ekşi maya 

ile kendine özgü bir lezzet kazanan ekmek daha uzun süre tazeliğini korumakta, besinsel nitelikleri ve 

duyusal değerleri artmakta, ekmek kalitesi iyileşmekte aynı zamanda sağlık açısından da faydalı hale 

gelmektedir. Yozgat halkının özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan parmak çörek 100 yıldan 

daha uzun süredir üretilip tüketilmektedir. Yozgatlıların hediye olarak il dışına dahi götürdükleri bu 

önemli lezzet Yozgat belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsünden patenti alınarak resmen tescille-

tilmiştir. Bu çalışmada Yozgat’a özgü bir ekmek türü olan parmak çöreğin bileşimi, üretim metodu ve 

üretim aşamaları ile ilgili bilgiler verilerek bu ekmeğin sağlık üzerindeki olumlu etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Ekşi Maya, Parmak Çörek 
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MEKANİK DİVİZÖR SİSTEMİNDE PERVANE TASARIMININ OPTİMİZASYONU 

Furkan KILAVUZ, Binnur GÖREN KIRAL 

Türkiye 

Öz: Bulaşık makinalarında divizörlü ve divizörsüz olmak üzere iki farklı su dağıtım sistemi bulunmak-

tadır. Divizörsüz sistemde su alt ve üst fıskiyelere aynı anda gönderilerek yıkama sağlanır. Divizörsüz 

sistemde alt ve üst fıskiye birlikte çalışmaktadır. Divizörlü sistemde, divizör sayesinde alt ve üst fıski-

yeye ayrı ayrı su gönderilebilir. Alt ve üst fıskiyeye belli periyotlarda suyun gelmesi sağlanarak alt ve 

üst sepetlerde yıkama performansının iyileştirilmesi mekanik divizörle sağlanmaktadır. Divizör yıkama 

pompasından gelen yaklaşık 0.5 bar basıncına maruz kalmaktadır. Mekanik divizörde basınçlı su mer-

kezdeki dişli pervaneye çarpar. En fazla yüke maruz kalan parçası merkezdeki kanatlı pervane parçası-

dır. Bulaşık makinalarında kullanılan suyun yıkamayı sağlayan fıskiyelere gönderimini sağlayan meka-

nik divizör sistemlerinde suyun yönlendirilmesi sistemdeki pervane tasarımıyla sağlanmaktadır. Dişli 

elemanlardan oluşan sistem su dağıtımını sağlayan bir çeşit pompa olarak çalışmaktadır. Basınçlı su 

sayesinden farklı kanat sayısına sahip pervane dönmeye başlar. Pervaneye bağlı olarak çalışan diğer 

dişli elemanlar sırasıyla dönerek sistemin merkezindeki milin hareketini sağlamaktadır. Bu sayede milin 

dönüşüne bağlı olarak bu mekanik divizör sistemi suyun alt ve üst fıskiyelere ayrı ayrı yönlendirmesine 

olanak sağlamaktadır. Böylece geleneksel divizörsüz bulaşık makinalarına göre mekanik divizörlü sis-

temde yıkama başına yaklaşık %25 su tasarrufu elde edilmektedir. Bu çalışma kapsamında mekanik 

divizörde bulunan pervane tasarımı incelenmiştir. Farklı pervane kanat tasarımları yapılarak pervane 

kanat sayısı değişiminin sistem üzerindeki statik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. 3 kanatlı ve 6 kanatlı 

pervane tasarımı yapılmıştır. Statik analiz programında aynı sınır koşullarında yapılan analizler sonu-

cunda 6 kanatlı pervanenin sürtünmeyi arttırdığı ve sistemin çalışmasını olumsuz etkilediği aynı za-

manda 3 kanatlı pervanede optimum kanat sayısı ile sistemin çalıştığı yapılan deneysel ömür testlerinde 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik Divizör, Pompa, Pervane, Dişli Eleman 
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İKİ YÖNLÜ BATARYA ŞARJ ÜNİTESİ SİMULASYONU 

Galip KIZILKAYA, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ, Ali AĞÇAL 

Türkiye 

Öz: Küresel ısınma sorunu ile baş etmek amacıyla dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelim ve elektrikli araç kullanımı her geçen gün artmaktadır. Batarya teknolojileri hem yenilenebilir 

enerji sistemleri için hem de elektrikli araç teknolojileri için önemli bir rol oynamaktadır. Yenilenebilir 

enerji sistemlerinde üretimin yüksek olduğu zaman dilimlerinde bataryalarda depolanan enerji, ihtiyacın 

üretimden fazla olduğu zamanlarda tekrar kullanılmaktadır. Aynı şekilde elektrikli araçların bataryaları 

da üretimin fazla olduğu zamanlarda şarj edilerek şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanılmak 

üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu durum bataryaların bağlı olduğu şarj ünitelerinin iki yönlü çalışması 

ile mümkün olmaktadır. Şarj üniteleri şebekenin uygun olduğu zaman dilimlerinde bataryaların şarj iş-

lemini yaparken, şebekenin ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinde ise bataryadan şebekeye enerji aktarımı 

yapmaktadır. Bu çalışmada iki yönlü enerji aktarımı yapabilen interleaved DA-DA batarya şarj ünitesi 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Devrede şebeke tarafında 225V DC, batarya tarafında ise 360V DC 

gerilim alınarak çalışmalar 3kW gücünde bir sistem için gerçekleştirilmiş ve devre elemanları buna göre 

boyutlandırılmıştır. Devre, yükseltici modda çalışırken batarya şarjı görevi görmekte; düşürücü modda 

çalışırken ise bataryadan şebekeyi besleme yönünde görev yapmaktadır. Anahtarların kontrolünde, basit 

olması sebebiyle Single Phase Shift (SPS) kontrol sistemi benimsenmiştir. Transformatördeki kaçak 

endüktanstan meydana gelebilecek kayıpları önlemek ve ekipman sayısını minimumda tutmak amacıyla 

ve basit bir mimariye sahip oldukları için izolesiz bir dönüştürücü tercih edilmiştir. Anahtarlardaki akım, 

gerilim stresleri, pasif devre ekipmanlarının boyutları ve giriş çıkış akım dalgalanmaları MATLAB/Si-

mulünk benzetim programı kullanılarak geleneksel yapıdaki dönüştürücü devre ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Batarya Şarjı, Da-Da Dönüştürücü, Çift Yönlü Dönüştürücü 
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CBS İLE YER SEÇİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ANALİZLER ÜZERİNE 

Gİzem GÜVLÜ, Gülcan SARP 

Türkiye 

Öz: Artan teknolojik olanaklara bağlı olarak gelişen ve birçok meslek disiplini için önem arz eden Coğ-

rafi Bilgi Sistemleri (CBS), belirli bir amaca yönelik verileri birleştirme, depolama, analiz etme ve gö-

rüntüleme gibi işlevleri gerçekleştiren araçların tümünü ifade etmektedir. Mekansal ve mekansal olma-

yan çokça veriyi birlikte sunan CBS, verilerin daha hızlı ve en az hata oranı ile sentezlenmesine olanak 

sağlaması nedeniyle önemli bir karar destek modülüdür. CBS’nin en çok kullanıldığı uygulama alanla-

rından birisi ise ‘en uygun yer seçiminin’ belirlenmesidir. CBS alternatif yer seçimlerinin ortaya konul-

ması sürecinde birbirinden farklı çok sayıda veriyi analiz ederek karar vericiler için doğru bir değerlen-

dirme olanağı sağlamaktadır. Yer seçim kararlarının oluşturulmasında, analizlerin etkin ve hızlı bir şe-

kilde uygulanması için geliştirilen Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yönteminden faydalanılmaktadır. 

ÇKKV yöntemleri arasında yer alan ve Thomas Saaty tarafından 1970’li yıllarda geliştirilen Analitik 

Hiyerarşi Yöntemi (AHP), içerisinde birden çok ölçüt barındıran, belirlenen kriterlerin ağırlıklarının 

hesaplanmasına olanak veren çok ölçütlü bir karar verme yöntemidir. Bu yöntem ile belirlenen kriterler 

ve ağırlıklar ArcGIS programında Ağırlıklı Çakıştırma (Weighted Overlay) Analizi kullanılarak farklı 

tabakalardaki mekânsal verileri çakıştırılır, en uygun yer seçimine ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu çalış-

mada, CBS ile yer seçim faaliyetleri yürütülürken son beş yılda AHP yöntemi kullanılarak yapılan farklı 

çalışmalar analiz edilmiş, bu çalışmalarda kullanılan veri setleri, veri setlerine uygulanan analiz yön-

temleri ve veri setlerinin ağırlıklandırma ölçütleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Hızla kentleşen 

dünyada, kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve planlama sürecine mekânsal analizler ile doğru yön ver-

mek amacıyla CBS’nin önemi ele alınmış, gelecekte yapılacak olan çalışmalara temel bir bakış açısı 

oluşturmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs), Yer Seçimi, Ağırlıklı Çakıştırma Analizi, Ahp 
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DÜNYA KENTLERİNDEKİ GECEKONDU DÖNÜŞÜM ALANLARINDA MEKANSAL 

AYRIŞMA/ SOSYAL DIŞLANMA ÜZERİNE 

Gİzem GÜVLÜ, Sıdıka ÇETİN 

Türkiye 

Öz: Hızlı kentleşme ve kapitalizm gibi nedenler ile az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

konut sorunu beraberinde gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma kavramlarını getirmiştir. Plansız ve kont-

rolsüz kentleşme ile artan gecekondularda bugün, dünya nüfusunun altı da biri yaşamaktadır. Kent içe-

risinde bulunan çöküntü alanları yeniden canlandırmak ve kent yaşamına dahil etmek amacıyla gelişen 

kentsel dönüşüm kavramı, gecekondu alanlarında yoğunlaşmış yıkım ve yenileme çalışmaları ile bu 

alanların dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Dönüşüm sürecinde göz ardı edilen mevcut halk ise alandan ya 

ayrılmak zorunda kalmış ya da prestijin çektiği üst gelir grubu ile birçok anlamda baş etmeye çalışmıştır. 

Yan yana yaşayan zengin ve fakir halkın sosyal mücadelesine ek kentsel ve doğal ortamları arasında da 

süregelen önemli bir çatışma bulunmaktadır. Dünya ölçeğinde, kentsel kümelenmelerin eğitim, sağlık, 

altyapı gibi alanlarda yaşadığı adaletsizlik ciddi bir düzeyde olmasına rağmen çok az görünür durumda-

dır. Bu alanlardaki mevcut sorunların ortaya çıkarılması ve dönüşüm uygulamalarında yer alan her nok-

tada yerli kullanıcıların bu sürece entegre edilmesi gerekmektedir. Çalışmada, ırk temelli politikaların 

ve varlık eşitsizliğinin çarpıcı bir örneği ve aynı zamanda dünyadaki adaletsizlik kavramının yüksek 

seviyelere ulaştığı alandan birisi olan Güney Afrika başta olmak üzere Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya 

kentlerinden örnek alanlar seçilerek bu alanlar üzerinden mekânsal ayrışma ve sosyal dışlanma kavram-

ları örneklendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası ölçekte gecekondu ile kentsel dönüşüm alanları arasındaki 

mekansal ayrımın aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik dışlanma faktörlerinin de temel noktasını 

oluşturduğu ve bu konunun üzerinde özellikle durulması gerektiği yargısına ulaşılmış, tüm örnek kentler 

ve benzeri alanlardaki sorunları çarpıcı şekilde gözler önüne seren görsellerin önemine değinilmiştir. 

Gelecekte yapılacak olan kentsel dönüşüm ya da benzeri uygulamalara yerli halkın katılımının sağlan-

ması gerektiği ve bu sürecin daha ciddi planlamalar dahilinde yürütülmesi gerektiği yargısına ulaşılmış-

tır. 

Anahtar Kelimeler: Gecekondu, Mekansal Ayrışma, Sosyal Dışlanma 
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YAYLI DENGELEYİCİ MEKANİZMASI TASARIMINDAKİ TEORİK 

HESAPLAMALARLA TEST SONUÇLARI ARASINDA OLUŞAN FARKLILIKLARIN 

NEDENLERİNİN İNCELENMESİ 

Gökhan AYDOĞAN, Osman Selim TÜRKBAŞ 

Türkiye 

Öz: Silah kulesi (Taret), bir silahın kontrolünün sağlandığı (Ateşlenebildiği), yan ve yükseliş eksenlerde 

hareket edebilen insanlı veya insansız platformlardır. Taret sistemlerinde yükseliş eksende oluşan yük-

sek dengesizlik momentlerini ortadan kaldırmak (Azaltmak) amacıyla dengeleyici mekanizmalar kulla-

nılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan dengeleyici mekanizmalar ise yaylı, pnömatik, yaylı hidrolik ve 

hidropnömatik dengeleyicilerdir. Uygulama yöntemlerine göre çekme tipi ve itme tipi olarak sınıflandı-

rılmaktadırlar. Çekme tipi, zincir-kam, zincir ve doğrudan çekme tipi olarak da kendi içinde ayrılmak-

tadır. İtme tipi dengeleyiciler ise doğrudan itme tipi dengeleyici olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca 

yaylı dengeleyiciler de kendi içinde, helezon yaylı, burulma çubuklu ve zemberek yaylı olarak ayrılırlar. 

Belirtilen dengeleyici sistemlerinin seçimi ve tasarımı ise analitik hesaplamalara göre yapılmaktadır. 

Ancak gerçek hayatta yapılan uygulamalarda sistem performansının analitik hesaplamalardan sapmalar 

gösterdiği görülmektedir. Bu sapmaların ana sebepleri ise gerçek sisteme ait yükseliş eksen dengesizlik 

momentinin tasarım sırasında tam olarak hesaplanamaması (Üretim toleransları kaynaklı), gerçek sistem 

dengesizlik verilerini okuyan devrelerdeki kayıplar, yükseliş eksen sürüş hattındaki ayar problemleri ve 

yükseliş eksendeki sürtünmelerdir (Rulmanlar, sızdırmazlık contaları ve dengeleyici bağlantısı arasın-

daki sürtünme). Yaylı dengeleyicideki sapmalar ise dengeleyici ana bileşeni olan yayın tasarımı ile üre-

timi arasındaki farklılıklar (Yay ana boyutları ve yay katsayısı), yay üzerindeki ön yüklemenin üretim 

kaynaklı değişkenlik göstermesi ve mekanizma üzerindeki öngörülemeyen sürtünmelerdir (Yayın bu-

lunduğu kovan içindeki sürtünme). Yapılan bu çalışmada örnek bir taret sisteminde analitik hesaplama-

larla tasarımı yapılan yaylı dengeleyicinin, üretimi ve performans testleri gerçekleştirilerek bahsedilen 

sapmalara sebep olan faktörler incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taret, Kule, Silah Kule Sistemi, Dengeleyiciler, Yaylı Dengeleyici 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

952 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF REDUCED GRAPHENE 

OXIDE/MULTIWALLED CARBON NANOTUBE MIXTURES ON THE PROPERTIES OF 

POLYCARBONATE / POLY (LACTIC ACID) BLEND 

Gözde ÖNCEL, Gizem URTEKİN, Ayşe AYTAÇ 

Turkey 

Abstract: Poly (lactic acid) (PLA) is a biodegradable polymer that can be used as an alternative to 

petroleum-derived polymers. In addition to having good mechanical strength, it has some disadvantages 

such as brittleness and low toughness. To improve the weak properties of PLA, various fillers, and 

polymers such as polyethylene, polypropylene, and polycarbonate (PC) as the blend of PLA have been 

studied in the literature. PC/PLA mixtures have attracted attention in the electronics industry in recent 

years and have been used in products such as mobile phones. Therefore, high mechanical and electrical 

properties are expected from the PC/PLA blend as well as biodegradability. In this study, the 70/30 ratio 

PC/PLA blend was used as a matrix. Reduced graphene oxide (rGO) and multi-walled carbon nanotube 

(MWCNT) were used as fillers to improve the properties of the PC/PLA matrix. The nanocomposites 

were produced by adding rGO and MWCNT fillers as a mixture (hybrid) form in equal amounts of 0.5-

1-3 wt% into the PC/PLA matrix. Nanocomposites were prepared by using twin-screw extruders and 

injection moulding. Tensile, differential scanning calorimeter, thermogravimetric analysis and thermal 

conductivity tests were applied to determine the mechanical and thermal properties of nanocomposites. 

According to the tensile test results, the best tensile strength and elongation at break values were obtai-

ned by adding 0.5 wt% MWCNT-rGO mixture to the PC/PLA matrix. While Tg increased with the 

addition of hybrid fillers by 0.5 wt% and 1 wt%, a decrease in Tg value was observed with the addition 

of 3 wt% hybrid fillers. The authors thank Scientific Research Projects Unit of Kocaeli University (KO-

UBAP) for financial support under Project number FYL-2021-2481. 

Keywords: Poly (Lactic Acid), Polycarbonate, Rgo, Mwcnt 
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OVERALL PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AS SURROGATE 

MODELS FOR STRUCTURAL OPTIMIZATION 

Hakan ÖZBAŞARAN 

Turkey 

Abstract: Since classical optimization methods are excessively cumbersome, structures are optimized 

with metaheuristics in engineering practice. Metaheuristic algorithms do not require gradient informa-

tion and explicit mathematical definitions; however, these magical features come with a drawback. 

Structural optimization with metaheuristics is an iterative process. A large number (mostly thousands) 

of design candidates should be evaluated to discover near-optimal results. A structural optimization 

process of 50000 candidate evaluations will take more than a half day assuming the evaluation time of 

one candidate as 1 second. And what is worse, structural analysis of a design candidate may take minutes 

depending on its size. Therefore, researchers are looking for accurate methods to predict structural analy-

sis results instead of calling finite element solvers and trying to decrease the runtime of the structural 

optimization processes. Since the relationship between the design variables (elasticity modulus, section 

area etc.) and the structural constraints (element stresses, node displacements etc.) is too complex for 

classical linear or nonlinear regression models, various promising methods such as kriging and artificial 

neural networks attract researchers’ attention. In all prediction methods, the accuracy of a prediction is 

mostly better if all the variables are within the range of the training data. Unfortunately, this case is not 

guaranteed during structural optimization; the design candidates of the next iteration may include design 

variables outside of the range of the training data. Therefore, both interpolation and extrapolation capa-

bilities are important measures for surrogate models. This preliminary study discusses the overall (both 

interpolation and extrapolation) performance of the artificial neural networks as a surrogate model for 

simultaneous shape, size, and topology optimization of trusses through a numerical example. 

Keywords: Structural Optimization, Surrogate Model, Artificial Neural Network, Interpolation, Extra-

polation, Activation Functions 
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EXAMINATION OF TORQUE VALUE FOR PRESSED PARTS WITH DIFFERENT CLOSE 

FIT TOLERANCES 

Harun KOÇAK 

Turkey 

Abstract: In this study, the rotation moment at the interfaces of tightly fitted parts with different tole-

rances for the shaft and hole system (sabil sized hole - shaft with different dimensions) was investigated. 

The steel part with a diameter of 15mm was drilled 0.282 "(7.163 mm fixed hole diameter) and prepared 

for interference fit. In order for the tightly fitted parts to be turned with a torque wrench, they must have 

a hex head and for this, a cylindrical insert piece was obtained by turning M8 bolts. Cylindrical parts 

were machined in different diameters (Ø 7.17-7.18-7.19) with different tolerances. Afterwards, the parts 

(hole-shaft) were tightly inserted in the press. Press pressure was measured and thrust force was calcu-

lated during the interference fit. One side of the parts joined by tight fit is fixed and turned with a torque 

meter until the interface slips. After the process, the thrust force and torque were examined for each 

tolerance value. At the specimen with a diameter of 7.17 mm, the press pressure could not be determined, 

but it was provided a tight fit and when a torque of 4.8 Nm was applied, the interface slipped. It was 

determined that the part with a diameter of 7.18 mm could be passed tightly with a force of 3460 N and 

the sliding at the interface was 11.59 Nm. Finally, it was founded that the part machined with a tolerance 

of 7.19 mm was pressed with a force of 6530 N and when the torque of 25.29 Nm was reached, it was 

found that slipping occurred. 

Keywords: Press Fit, Torque, Tolerance 
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DÜNYA’DAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI VE GELECEK VİZYONLARI 

Hatice YILDIRIM, Latif Gürkan KAYA 

Türkiye 

Öz: İnsanoğlu ilk yıllarında avcı ve toplayıcı yaşam biçimiyle hayatına başlamıştır. Devamında ilk alet-

lerin keşfiyle beraber toprak kullanılmaya başlanmış, yerleşik düzene geçilmiş ve yerleşim kültürü or-

taya çıkmıştır. Yerleşik düzene geçişte günün imkânlarından faydalanarak yaşam alanları yaratmışlardır. 

İnsan yaşamının merkez noktalarından biri haline gelen şehirler insanlarla birlikte gelişip büyüyerek 

günümüze ulaşmıştır. Geçmişten günümüze şehirlerin düzeni de o dönemin sosyal düzeni ve teknoloji-

siyle farklı evrelerden geçmiştir. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son çalışmalara göre dünya nüfusunun 

yarısı 2014 yılı sonrası kentlerde yaşamaya başlamıştır. Mega kent olarak tanımlanan büyük kentler 

başta olmak üzere artan nüfus yoğunluğu kentsel sorunların ve hizmet problemlerinin de yaşanmasına 

neden olmaktadır. Akıllı şehirler kavramı her ülke için farklı gelecek hedefleriyle tanımlanmaktadır. 

Yapay zekanın şehir yaşamına entegre edilmesiyle enerjinin daha verimli kullanılması, fosil yakıtların 

kullanımının azaltılması, atıkların enerji zincirine dahil edilmesi, trafiğin kontrol edilebilir ve düzenli 

hale getirilmesi, karbon emisyon oranlarının düşürülmesi akıllı şehirleşmede temel hedefler olmuştur. 

Bu çalışmada, akıllı şehir kavramının literatür incelemesi yapılarak Dünya’dan Amsterdam, Kopenhag, 

Singapur ve Dubai incelenmiştir. En başarılı akıllı proje ve uygulamalar üzerinden şehirlerin akıllı olma 

yolunda uyguladıkları çalışmalar ve gelecek vizyonları ele alınmıştır. Bu sayede Türkiye kentlerinin 

günümüz koşullarından geleceğin teknolojisini kullanabilir hale geleceği ve kentsel problemleri mini-

muma düşürerek yeni planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla akıllı kent olma yolunda yapılması gereken-

ler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Sürdürülebilir Şehir, Teknoloji, Amsterdam, Kopenhag, Singapur, Du-

bai 
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ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE POST ENDÜSTRİYEL MİRASIN İŞLEVSEL 

DÖNÜŞÜMÜ 

Hatice YILDIRIM, Latif Gürkan KAYA 

Türkiye 

Öz: 1970’li yılların sonlarında nüfusun hızla artması, tarımın azalması ve makine kullanımının ilerle-

mesiyle endüstrileşme dönemine adım atılmıştır. İngiltere’de başlayan endüstrileşme hareketiyle halkın 

çalışma alanları ve yaşam merkezleri de hızla yön değiştirmeye başlamıştır. Buhar gücüyle çalışan ma-

kineler ve ulaşım araçları Sanayi Devrim’inin ilerlemesini sağlamıştır. Sanayi devrimiyle yapımları hız-

lanan ve yeni merkezler oluşmasına neden olan sanayi yapıları 20.yy ın başlarında eski görkemli günle-

rini kaybetmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte çağa ayak uyduramamış ve işlevlerini kay-

betmeye başlamışlardır. Yeni gelişimlere ayak uyduramayarak eskiyen ve işlevini yitiren bu yapılar 

20.yy ın ikinci yarısına kadar büyük çoğunluğuna dokunulmadan terk edilmiştir. Onarım ve bakım ya-

pılmadan geçen yıllar sonucunda yakın çevrelerinde kurulan yerleşimleri de etkileyerek kentlerde çö-

küntü alanlar olarak kaderine terk edilmişlerdir. Döneminin teknik, kültürel ve sosyal özelliklerini gü-

nümüze taşıyan bu özgün yapılar 20.yy ın ikinci yarısında endüstriyel miras olarak incelenmesi gerektiği 

görülmüştür. Kaderine terk edilmiş bu alanların taşıdığı değer ve potansiyellerin yeniden anlamlandırılıp 

işlevsel hale gelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Uluslararası Endüstri Mirasını Ko-

ruma Komitesi (1973) tarafından endüstri mirası bir dönemin sanayi kültürünü yansıtan; tarihi, sosyal, 

mimari veya bilimsel değeri olan alan ve yapılar olarak ifade edilmiştir. Mimarlar Odası da bu alanların 

geçmişe tanıklık ettiği dönemin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel özelliklerini günümüze ulaştırdığını 

ve bu özgün değerlerinden dolayı korunması gerekli kültür mirası olduğunu açıklamıştır. Türkiye’de 

post endüstriyel alanların korunmasına ve atıl hale gelen yapıların yeniden tasarlanmasına ihtiyaç du-

yulmaktadır. Geçmişin kültür ve mimarisinin geleceğe miras kalması ve günümüz çevresiyle dinamik 

bir ilişki kurabilmesi amacıyla bu alanların yeniden tasarlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Post-Endüstriyel Peyzaj, Tarihi Endüstriyel Yapılar, Endüstri Mirası, Yeniden İş-

levlendirme, Yeniden Kullanım, İşlevsel Dönüşüm 
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PETROL İLE KONTAMİNE OLMUŞ ALANLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN 

MALDI-TOF MS YÖNTEMİ KULLANILARAK TANIMLANMASI 

Hatice ÖĞÜTCÜ, Yasemin NUMANOGLU CEVİK 

Türkiye 

Öz: Dünyada çok sık karşılaşılan çevresel sorunlardan birisi de toprakların polisiklik aromatik hidro-

karbonlar (PAHs-petrol hidrokarbonları) ile kontaminasyonudur. PAH'lar, organik bileşiklerin geniş ve 

çok fazla çeşitini içermektedir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 16 PAH'ı canlılarda toksik, kanse-

rojen ve mutajenik etkilere neden olduğundan öncelikli tehlikeli maddeler kategorisinde sınıflandırmış-

tır. PAH’lar canlıların bir kısmında toksik etki gösterir iken bazılarının ise besin maddesini oluşturmak-

tadır. Mikroorganizmalar özellikle de bakteriler bu kirletici ajanları karbon kaynağı olarak kullanmakta 

ve metabolik faaliyetlerinde gerekli olan enerjiyi de bu maddelerden sağlamaktadır. Son yıllarda biyo-

lojik iyileştirme çalışmalarında kullanılmaları oldukça önem kazanmış olup özellikle PAH’ları en iyi 

oranda parçalama özelliğine sahip yeni yerel bakteri türlerini araştırmaya yönelik çalışmalara da yoğun-

luk verilmiştir. Petrol hidrokarbonlarını biyolojik yolla degredasyonunu yapan mikroorganizmalar farklı 

ortamlardan özellikle de petrol ile kirlenmiş alanlardan izole edilmektedir. PAH’ları parçalayan bakte-

riler ise; toprak, deniz, tatlı su habitatlarında yoğun bir şekilde yayılış göstermekte ve özellikle hidro-

karbonlarla kirlenmiş toprakların biyoremediasyonunda (biyolojik yolla parçalanmasında) kullanılmak-

tadır. Bu çalışmada eski petrol rafineri bölgesinde petrol ile kontamine olmuş alanlardan toprak örnek-

leri alınmıştır. Toprak örneklerinden elde edilen izolatlar MALDI-TOF MS yöntemi kullanılarak tanım-

lanmıştır. Çalışma sonucunda 9 cinse ait 16 farklı bakteri türü; Sphingobacterium thalpophilum, Aero-

monas enteropelogenes, Cupravidus necator (2), Brevibacterium casei, Thauera linaloolentis, Acineto-

bacter baumannii, Acinetobacter calcoaliticus , Bacillus pumilus, Bacillus megaterium, Bacillus altitu-

dinis, Bacillus sonorensis, Bacillus subtilis ssp. spizizenii, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter 

cloacae, Bacillus subtilis ve Acinetobacter pittii tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bu izolatlar petrol hid-

rokarbonları ile kirlenmiş topraklarda yaşayabilir. Bu nedenle tanımlanan izolatların petrol kirliliği olan 

toprakların biyoremediasyonunda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol, Bakteri, Maldı Tof Ms, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Pahs), Biyore-

mediasyon 
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İSTANBUL’DAKİ TÜRK İNANÇ KAYNAKLI MOTİFLİ TARİHİ MEZAR TAŞLARININ 

BOZULMA NEDENLERİ VE RESTORASYON YÖNTEMLERİ 

Hayri YILMAZ, Osman ŞİMŞEK, Can DEMİREL 

Türkiye 

Öz: İstanbul tarihi Türk mezarlıkları, Osmanlı dönemi ve sonrası mezarlıklarıdır. Bu mezarlıklarda bu-

lunan mezar taşları taşınabilir kültür varlıklarındandır. Türklerin İslam dinini kabul ettikten sonra ortak 

İslami motifleri kullanmaları yanında eski kültürlerinden gelen motifleri de terk etmedikleri görülmek-

tedir. İstanbul’daki tarihi mezar taşları üzerinde inanç kaynaklı ve sembolik motifler mevcuttur. Yazma 

eserlerden bu motifler araştırılmıştır. Bu inanç kaynaklı ve sembolik motiflerin başında çiçek motifleri 

(lale, gül, sümbül, çark-ı felek) gelmektedir. Diğerleri sırasıyla hat yazıları, ağaç, meyve ağacı ve meyve 

motifleri, geometrik motifler (hilal, ay, yıldız), hançer ve kandil motifleri gelmektedir. Bu çalışmada 

İstanbul tarihi Türk mezar taşları ve bozulma nedenleri araştırılmıştır. İstanbul tarihi mezar taşlarının 

bozulma nedenleri iki gruba ayrılabilir. Bunlar sırasıyla iç (bünyesel) bozulma nedenleri ve dış etkilerle 

oluşan bozulma nedenleridir. Bozulma nedenlerinin başında atmosfer etkileri ve canlılara bağlı bozulma 

gelmektedir. Tarihi mezar taşlarının temizlenmesi mekanik ve kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Ta-

rihi mezar taşlarının restorasyon aşamaları ise projelendirme, belgeleme (görünür belgeleme), bozulma 

nedenlerinin teşhisi, çevre temizliği, tarihi mezar taşının temizlenmesi (mekanik, kimyasal), tarihi mezar 

taşı sağlamlaştırma yöntemleri, tarihi mezar taşlarında yüzeysel koruma (çevresel, kimyasal) ve bakım 

yöntemleri olmak üzere yedi aşamada yapılmaktadır. Tarihi mezar taşlarının temizlenmesi mekanik 

veya kimyasal yöntemlerden biriyle veya birkaçıyla yapılır. Temizlenen mezar taşının daha uzun süre 

yaşayabilmesi için gerekirse taşa kimyasal sağlamlaştırıcı ve koruyucu malzemeler sürülmeli, düzenli 

aralıklarla bakımları yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Mezar Taşı, İnanç Kaynaklı Motif, Mezar Taşı Bozulma Nedeni, Mezar Taşı 

Restorasyonu 
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ENERJİ TASARRUFLU HİDROLİK DEVRE UYGULAMALARI 

Hayriye Sevil ERGÜR 

Türkiye 

Öz: Hidrolik sistem bileşenlerinin ve kavramının geliştirilmesi, son yıllarda enerji verimliliği ve kontrol 

edilebilirliğe açık bir odak olmuştur. Pompalar, motorlar, valfler ve elektronik kontrol sistemleri gibi 

günümüz elemanları ile hidrolik teknolojisinin önemli ölçüde artması, iyi kontrol edilebilen enerji tasar-

ruflu hidrolik sistem oluşturmak için farklı fırsatlar sunmaktadır. Enerji tasarruflu sistemlerin uygulan-

ması basit değildir. Sistem kavramının, makine-araç birincil güç kaynağının dışında çevrim ve perfor-

mans talepleri ile eşleşmesi ve sürtünme kayıplarının karşılanması için hidrolik sistemin mekanik üni-

telerle uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, mobil ve endüstriyel uygulamaların enerji-tasarruf potansiyeli 

açısından önerilen sistem çözümleri incelenmelidir. Bu aşamada, geleneksel sistemler enerji tasarruflu 

sistemlerle karşılaştırılarak hem valf hem de pompa kontrollü mobil sistemler değerlendirilir. Akümü-

latörlerin enerji depolama ve enerji geri kazanımı için kullanılması ve sistem verimliliği üzerindeki hid-

rolik etkisi, ele alınacak alanların diğer örnekleri olabilir. Analizler, çok sayıda uygulamanın geleneksel 

sistemle karşılaştırıldığında % 20-50 arasında bir güç potansiyeline sahip olduğunu gösterirken bazı 

endüstriyel sistemlerde % 80'e varan enerji tasarrufu sağlayan hız kontrollü sabit debili pompalar ve 

akümülatör kullanılır. Bu durum, özellikle mevcut uygulamaların enerji tüketimini iyileştirmek ve ye-

nilikçi çözümler oluşturmak için sıvı gücü üreten makinelerin mevcut teknolojisini geliştirmek için bü-

yük bir fırsat sunmaktadır. Akışkan güç sistemlerinin enerji verimliliğini artırmak için azaltma kayıpla-

rının azaltılması ve potansiyel enerji geri kazanım stratejileri gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Hidrolik Verimlilik, Valf Kontrollü Sistemler, Hidrolik Çevirici 
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HİDROLİK SİSTEMLERİN DİNAMİK PERFORMANSI 

Hayriye Sevil ERGÜR 

Türkiye 

Öz: Hidrolik sistemler, yüksek performans gerektiren, küçük hacimlerde yüksek moment, kuvvet ve 

hassas konum kontrolü ihtiyacı duyulan birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılır. Meka-

nik enerjiyi transfer etmek için hidrolik enerjiye dönüştüren hidrolik sistemler, farklı mekanik sisteme 

enerji sağlayan en önemli Ar-Ge alanlarından biridir. Hidrolik sistemlerde enerji tasarrufu ile ilgili ya-

pılan birçok çalışma, daha verimli sistem tasarımlarını adım adım geliştirmektedir. Hidrolik sistemlerde 

kullanılan devrelerin verimlilik analizi, dinamik performans ve enerji tasarrufu açısından incelenmelidir. 

Özellikle, konum ve hız kontrol sistemlerinin en önemli parametresi dinamik performanstır. Hidrolik 

sistemin dinamik performansı, devre kurulumu ve bileşen seçimi gibi birçok faktöre bağlı olarak değiş-

kenlik gösterir. Hortumlar veya akümülatörler gibi hidrolik bileşenler ve aktüatörler arasında bulunan 

sıvı hacmi, çıkış aktüatörünün çalışma koşullarına ulaşıncaya kadar geçici bir süre yavaşlamasına neden 

olur. Hidrolik bileşen olarak servo valf kullanılan sistemde selenoid valfin tercih edildiği hidrolik sis-

teme göre geçici süre kısalarak sistemin daha hızlı dinamik tepki göstermesi sağlanır. Oransal valfler ve 

servo valfler gibi hidrolik kontrol bileşenleri ile sistemin dinamik performansını artırmak mümkündür. 

Ayrıca, sistemdeki yükleme koşulları ve seçilen aktüatör performansının da tüm sistemin dinamik tep-

kisi üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle, hidrolik bileşenin seçimi, hidrolik sistemin performansında doğ-

rudan etkiye sahiptir. Enerji tasarrufu sağlayan hidrolik sistemlerdeki araştırmaların gelişimi için günü-

müzde tercih edilen farklı enerji tasarruf yöntemlerini anlamak ve araştırma boşluklarını belirlemek ge-

rekir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Bileşen, Hidrostatik Çevirici, Mekik Valf, Şarj Pompası, Dinamik Perfor-

mans 
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LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE BİR 

UYGULAMA 

Hilal ZAİM, Süleyman ERSÖZ 

Türkiye 

Öz: Rekabet koşullarının giderek yoğunlaştığı günümüz işletmelerinde, maliyetler her geçen gün daha 

detaylı sorgulanmakta ve yalın tekniklerin etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

Lojistik sektöründe yalın tekniklerin uygulanması ya da verimliliğin ve etkinliğin artırılması doluluk 

oranları ile güzergah minimizasyonuna bağlıdır. Diğer bir ifadeyle bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi 

ve bilgi ağlarının kurulması sektördeki temel hedefler arasında yer almaktadır. Bilişim hedeflerinin ger-

çekleştirilmesi doğrultusunda firma ile müşteriler arasında iyi bir eşgüdüm oluşturmak ve herkes açısın-

dan kullanım kolaylığı sağlamak oldukça önemlidir. Gerçekleştirilen çalışmada, bir lojistik firması için 

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) çalışması yapılmıştır. İlgili firma karayolu taşımacılığı yapmaktadır. Bi-

lindiği üzere karayolu taşımacılığı en yaygın olarak kullanılan taşıma türüdür. Bu nedenle rekabet ko-

şullarında karayolu taşımacılığı yapan firmalar, kendisini daha üst seviyeye taşımak istemektedirler. 

Müşteriler ile kurulacak etkin bir iletişim, uçtan uca gerçekleşen lojistik sürecini de etkilemektedir. Lo-

jistik firmasının, müşteriler ile yürüttükleri işlerin daha etkin, daha hızlı ve dijital ortamda yürütülmesi 

için web sitelerine entegre edilmiş bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 

SDLC Modeli kullanılarak uygulanmıştır. Analiz çalışması, SERQUAL anket modeli ve lojistik firma 

çalışanları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak tamamlanmıştır. Analiz çalışması sonucunda önerilen sis-

tem tasarımının prototip çalışması için analiz ekibi tarafından, birden fazla kişinin aynı anda tasarım 

yapabileceği program olan Axure RP 8 Team programı kullanılmıştır. Tasarlanan sistemin gerçek hayata 

geçmesiyle müşteri, firma ile en çok etkileşimde bulunduğu süreçleri, geliştirilen mobil uygulama ile 

yapabilecektir. Müşterilerin, firma hakkındaki olumsuz düşünceleri ve iletişimsizlikten kaynaklı hatalar 

minimum seviyeye gelmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemi (Ybs), Bilgi Sistemleri, Taşımacılık Sistemleri, Bilgi Yöne-

timi, Sistem Tasarımı 
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THE USAGE OF GREEN CORROSION INHIBITOR IN INDUSTRIAL APPLICATION 

Hüsnü GERENGİ, Ertuğrul KAYA 

Turkey 

Abstract: Metals have been employed in a variety of industries because of their processability, manu-

facturability, and durability. For these metals to remain stable, they tend to reverse back to their original 

state (ore). The resultant effect is called corrosion, and is defined as the deterioration of metals due to 

interaction with their environment. Huge investments could be lost if the required measures are not 

taken. The global cost of corrosion is estimated to be US$2.5 trillion annually. Unfortunately, as a result 

of indirect corrosion losses, this economic table is growing every year. Corrosion is a problem that 

scientists are continually attempting to solve. In 2020 only, 30.490 academic papers in this field were 

published, according to the ScienceDirect® research portal. A corrosion inhibitor can be an organic or 

inorganic compound. The corrosion rate is greatly reduced when an appropriate concentration is used. 

Many commonly used synthetic substances, despite their high efficiency, are often poisonous, carcino-

genic, or allergic. Because of rising environmental consciousness and stringent environmental restricti-

ons, attention is now being paid to the development of nontoxic alternatives to supplant the harmful and 

environmentally unfriendly corrosion inhibitors. As a result, a need for biodegradable, ecologically ac-

ceptable inhibitors derived from fruits, leaves, biomass wastes, and other natural items has emerged. 

The evaluation of scientific papers linked to ecological corrosion inhibitors published in respectable 

journals by our own group is presented in this study for your consideration. 

Keywords: Corrosion, İnhibitor, Ecological 
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CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN INVESTIGATION OF CORROSION 

EFFECTS ON FUEL TANKS AND OIL PIPES 

Kamal Eddin ISMAEIL, Senai YALÇINKAYA 

Turkey 

Abstract: One of the most common corrosion protection methods is cathodic protection. Cathodic pro-

tection is a procedure used to protect metal structures and pipelines embedded in an electrolytic envi-

ronment against the electrochemical corrosion process. An external current cathodic protection system 

was designed in the study and its performance was evaluated at the end of the study.The system consists 

of a DC power source and a group of electrodes (anodes), the resulting electrical circuit,Balances have 

been created for the natural potential that exists between the surrounding environment and the protected 

building metal.In addition, the study presents a direct method by designing a cathodic protection system 

for tanks and transport pipelines. To achieve the least corrosion and to provide adequate protection for 

the life of the protected structure, a negative impact was made on the soil around the surface of the metal 

structure. With the study, measurements were made using a measuring cell consisting of a copper rod 

dipped in sulfate, at most (-0.85V) ferrous metal.Copper is a standard cell (CuSO4 / Cu), in addition, 

potential differences between any point on the surface of the protected metal structure and any point on 

the surface of the protected metal structure were measured.It has been ensured that the hydrogen gas 

accumulation on the metal surface does not exceed the soil (-2.5V) in order to prevent cracks in the 

packaging materials. When required for current DC, cathode protection, sufficient data and information 

about the metal structure, it's the coating, and the soil buried in it were collected and compared mathe-

matically. In this study Measurement results proved that the cathodic protection system is suitable and 

effective in keeping the pipeline negative potential used within internationally valid standards. 

Keywords: Keywords: Cathodic Protection, Corrosion, Fuel Tank, Oil Pipe, System Design 
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DETERMINATION OF OPTIMAL PIPE DIAMETER AND PERFORMANCE ANALYSIS OF 

MARINE SCR SYSTEMS 

Kubilay BAYRAMOĞLU, Güner ÖZMEN 

Turkey 

Abstract: Various regulations have been introduced by International Maritime Organisation (IMO) to 

reduce NOX emissions of ships. There is a variety of emission reduction methods of these ships, which 

play an active role in the maritime industry. In this study, the design and NOX reduction performance 

of the SCR, which is a highly efficient after-treatment system in reducing NOX emissions, has been 

investigated. The investigation has been focused on the effect of the exhaust velocity and the Reynolds 

number change on the system performance for a marine diesel engine operating under two-stroke high-

pressure conditions. The velocity and the Reynolds number in the model change depending on the SCR 

system diameter. The study was carried out numerically with the Computational Fluid Dynamics (CFD) 

method. The CFD method has been implemented under the experimentally taken operating conditions. 

As a result of the study, the pressure drop of the system, diameter-dependent velocity change and NOX 

reduction performance of the SCR have been determined. It was observed that due to the increase in the 

SCR system diameter, the exhaust velocity and the pressure drop decreased. Thus, the NOX reduction 

performance can be improved. The study has provided important information on determining the opti-

mal SCR system diameter based on NOX reduction performance. 

Keywords: Nox Emissions, Marine Diesel Engine, Hp-Scr, Uws 
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EKOLOJİK KENT MOBİLYALARINDA EKO-TASARIM İLKELERİ 

Leila AKBARISHAHABI 

Türkiye 

Öz: Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı sonucunda, ekolojik çevre zarar görmekte ve do-

ğal kaynakların sınırsız ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi, ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini tehli-

keye atmaktadır. Bu sorunlar, insanları doğadan ayrı ve ondan üstün gören modern kent planlama ve 

tasarım paradigmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda, bu sorunların çözümlenmesine yönelik, 

kentsel planlama ve tasarım sürecinde, sürdürülebilir gelişme kavramı gündeme gelmiştir. Sürdürebilir-

lik sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç önemli bileşenden oluşmaktadır. Sürdürülebilir geliş-

menin en önemli boyutu doğal kaynak kullanımı ve çevresel yönetim olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

bağlamda, ekolojik kent olgusu öne çıkmaktadır. Ekolojik kentlerdeki planlama ve tasarım yaklaşımla-

rının amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, doğayı ve doğal varlıkları sömürmeden, insan eko-

sistemi ile doğal ekosistem arasındaki dengeyi sağlamaktır. Dünyada, ekolojik kentlerde birçok tasarım 

yaklaşımları önerilmiş ve uygulanmıştır. Kent mobilyaları, ekolojik kent yapısının önemli bir parçasıdır. 

Bu çalışmada, ekolojik kent mobilyalarının tasarımında, daha dengeli bir insan-çevre ilişkisine dayanan, 

peyzajın önemini vurgulayan ve kentleri dinamik sosyo-ekolojik sistemler olarak kavrayan yaklaşımlar 

önerilmektedir. Çalışmada, “Ekolojik kent” kavramı detaylı olarak incelenmiş ve bu kentlerin ilke ve 

hedefleri açıklanmıştır. Daha sonra, ekolojik anlayışla tasarlanan kent mobilyaları kapsamlı ve ayrıntılı 

bir şekilde ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda uygulanan eko-tasarım örnekleri bir araya getirilmiş 

ve ekolojik kent mobilyalarının tasarımı için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, kentsel mobilyaların 

tasarım ilkeleri ekolojik, işlevsellik, verimlilik, dayanıklılık, sadelik ve esneklik olmak üzere altı ilke 

üzerinden tanımlanmış ve örnekler ile somutlaştırılmıştır. Sonuç olarak, kent mobilyalarının tasarımında 

ekolojik tasarım ilkelerinin tanımlanması, kentlerin sürdürülebilir gelişmelerine katkı sağlayacağı düşü-

nülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekolojik Kent, Kent Mobilyaları, Eko-Tasarım İlkeleri 
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KENTSEL MEKANLARDA İNSAN ÖLÇEĞİ VE AİDİYET DUYGUSU ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Leila AKBARİSHAHABİ 

Türkiye 

Öz: Kentsel mekanlarda, binalar, peyzaj öğeleri ve donatı elemanları gibi bileşenlerin niteliği mekânın 

tasarım kalitesini etkilemektedir. Bu bileşenlerin fiziksel nitelikleri arasında ölçüt ve boyut yer almak-

tadır. İnsan ölçeği önemli bir tasarım kriteri olarak kentsel çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. Mekânın 

ölçü birimi insan olduğundan, bileşenlerin insan ölçeğine bağlı olarak tasarlanması, bireye “benim gibi” 

hissi vermekte ve buda insan-mekân ilişkisini güçlendirerek aidiyet duygusunun oluşması ve gelişme-

sine neden olmaktadır. Ancak, günümüz modern kentlerde geniş yollar ve devasa yapılar gibi sadece 

tek ölçekli tasarımlar görülmekte, küçük, orta ve büyük ölçekli kentsel elemanlardan oluşan mekansal 

hiyerarşi kaybolmaktadır. Mekânda, özellikle 1 cm ile 1 m boyutunda olan bitiklerin, kentsel mobilya-

ların ve bina cephelerindeki süsleme, girinti-çıkıntı, eklemeler ve detayların var olması mekânı insan 

ölçeğine indirgemektedir. Bu çalışmada, insan ölçeğindeki tasarımlar ve kent sakinlerinin aidiyet duy-

guları arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Çalışmanın hipotezine göre, kentsel mekanlarda insan ölçe-

ğinde tasarlanan elemanların yoğunluğu arttıkça, kent sakinlerinin aidiyet duyguları gelişmektedir. Ça-

lışmada, 300 katılımcı ile bir anket çalışması yapılmış ve katılımcıların kentsel mekanlarda dolaşırken 

fark ettikleri “kentsel elemanlar” ve ayrıca, mekâna “aidiyet duygu”ları sorgulanmıştır. Daha sonra, 

“kentsel elemanlar” bağımsız ve “aidiyet duygusu” bağımlı değişkenler olarak tanımlanmış, çoklu reg-

resyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların aidiyet duyguları ve kent mobilya-

ları, peyzaj elemanları ve bina cephelerindeki detaylar gibi elemanlar arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların aidiyet duyguları ve farkettikleri eleman olarak ara-

balar arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kentsel çalışmalarda 

yayalara yönelik mekanların tasarlanması ve bu mekanlarda 1 metreden küçük elemanların bulunması 

bireylerin aidiyet duygularını geliştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, İnsan Ölçeği, Aidiyet, Kent Mobilyaları, Peyzaj Elemanları, Bina 

Cepheleri 
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MİKRO FREZELEMEDE SON GELİŞMELER VE GELECEKTEKİ EĞİLİMLER 

Mehmet Alper SOFUOĞLU, Selim GÜRGEN 

Türkiye 

Öz: Frezeleme işlemi, uzun zamanlardan beri kullanılan en önemli geleneksel talaşlı imalat yöntemle-

rinden biridir. Özellikle karmaşık geometrili parçaların imalatında başvurulan en önemli imalat yönte-

minden biri frezeleme olmaktadır. Frezeleme işlemindeki geniş kabiliyetlerin yanı sıra hassas parça üre-

timi gibi zorlu koşullar, bu talaşlı imalat işleminde bazı problemlere sebep olmaktadır. Buna rağmen, 

teknolojik gelişmelerle birlikte bu geleneksel yöntemde de birçok ilerleme kaydedilmiştir. Daha hassas 

işleme kabiliyetleri, geleneksel frezelemeden mikro frezelemeye doğru bir geçiş sağlayıp, bu işleminin 

verimli bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Özellikle karmaşık ve küçük ölçülü 

parçalarda, mikro frezeleme işlemi büyük öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yüksek hassasiyet içeren 

ürünlerin imalatı için de mikro frezeleme işlemi iyi bir yöntemdir. Son yıllarda mikro frezeleme işlem-

leri; metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler de dâhil olmak üzere birçok farklı tür malzemelerin 

talaşlı imalatında kullanılmaktadır. Mikro frezeleme işlemi, işlenecek ürünlerden beklenen özelliklerin 

verimli bir şekilde elde edilmesi için en umut verici mikro üretim süreçlerinden biridir. Mikro frezeleme 

teknolojisi, savunma, havacılık, otomotiv gibi birçok yüksek teknolojili endüstriyel sektörde geniş çapta 

adapte edilmiştir. Ancak, güvenilirliği ve öngörülebilirliği daha fazla araştırma ve geliştirmeye açık du-

rumdadır. Bu çalışmada, mikro frezeleme üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişmeler gözden ge-

çirilmiş ve tartışılmıştır. Mikro frezeleme ve mikro işleme alanlarında, gelecekteki olası eğilimler ve 

araştırma yönleri vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mikro Frezeleme, Talaş Oluşumu, Çapak Oluşumu, Mikro Freze Takımları 
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MASİF BİR KERESTE ÜRÜNÜ OLAN CLT AHŞAP YAPI MALZEMENİN SERA GAZI 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet Oğuz DURU, Sevde Gülizar DİNÇER, İlhan KOÇ 

Türkiye 

Öz: Küresel enerji kullanımın yaklaşık %36’sına ve enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının %39’una etki 

eden yapı sektörü, büyük miktarda sera gazı üreten başlıca endüstrilerden biridir. Bu nedenle, yapı sek-

törü karbon emisyonlarının azaltılması ve küresel iklim değişikliğinin hafifletilmesi için önemli bir po-

tansiyel barındırmaktadır. Günümüzde yapı sektöründen kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için iki ana 

yaklaşım benimsenmektedir. Birinci yaklaşım yapı malzemelerinin bilinçli seçilmesi, ikinci yaklaşım 

ise yapıların hizmet ömrü boyunca kullanım enerjisinin optimize edilmesidir. Yapılan araştırmalarda 

kullanım enerjisi kaynaklı karbon salınımı %45-%80 arasında değişmektedir. Geriye kalan %55-%20 

arasında değişen karbon salınımı ise yapıların üretilebilmesi için kullanılan malzemelerin elde edilme-

sinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, yapı üretim ve kullanımından kaynaklanan sera gazı (GHG) sa-

lınımı, yapı malzemesi seçiminden önemli ölçüde etkilenmektedir. Çeşitli teknikler ile inşa edilen ahşap 

yapılar, birçok ülkede çelik, betonarme ve kagir biçimde üretilen yapılardan daha uzun bir geçmişe sa-

hiptir. Günümüzde Çapraz Lamine Ahşap (CLT-cross laminated timber) gibi masif kereste ürünlerin-

deki teknolojik gelişmelere paralel ahşap malzemelerin kullanımı yapılarda yaygınlaşmıştır. Ahşap bi-

nalar, diğer yapım sistemlerine göre daha düşük karbonlu (daha az fosil yakıt yoğun) olarak kabul edil-

mektedir. Yapıların çevresel etkilerinin tahmini için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA-life cycle 

assessment) metodolojisini kullanan hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu hesaplama araçları ile yapı-

nın tüm dönemlerinde salınan sera gazı (GHG) değeri tahmin edilebilmektedir. Bu bildiride, Yaşam 

Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kavramı üzerinden bir araştırma yapılarak, orta ve yüksek katlı yapı-

larda kullanılan ve diğer yapı malzemelerine göre daha az sera gazı salınımı ortaya çıkaran CLT malze-

menin iki farklı LCA yazılımındaki (Tally ve Athena IE) sonuçları irdelenmiştir. Yazılımlarda kullanı-

lan hesaplama yöntemleri, ön kabul ilkeleri gibi değişen etkenlerinin sonuçlar üzerindeki etkisi karşı-

laştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Salınımı, Enerji Korunumu, Sera Gazı Etkisi, Clt (Cross Laminated Tim-

ber), Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Lca), Lca Hesaplama Araçları 
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SODYUM KARBONATLA AKTİVE EDİLMİŞ CÜRUF ESASLI SİSTEMLERDE 

BAĞLAYICI TÜRÜNÜN VE ISIL KÜRÜN ERKEN YAŞ DAYANIMINA ETKİSİ 

Mehrnosh ABOLFATHI, Serhan ULUKAYA, Ahmet Beşer KIZILKANAT, Büşra AKTÜRK 

Türkiye 

Öz: Alkaliler ile aktive edilmiş sistemler (AAS), çimento esaslı malzemeler ile karşılaştırıldığında, ben-

zer mekanik özelliklere ve üretimi sırasında daha düşük karbon salınımına sahiptir. Bu nedenle, çevre 

dostu beton üretimi için AAS’ler alternatif bir bağlayıcı faz olarak kullanılabilir. Öte yandan, ısıl kürün 

geopolimer bağlayıcıların polikondensasyonunu uygun bir sıcaklık aralığı ve süresi içinde geliştirdiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla, alkaliler ile aktive edilen malzemeler kullanılarak yapılan çalışmalarda, kür 

sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi, enerji tüketimi ve maliyet açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, cüruflu ve %15 MgO ve metakaolin (MK) ikameli sodyum karbonatla (SK) aktive edilmiş 

harç serileri üretilmiştir. SK aktivatörünün, cüruf esaslı bağlayıcılarda diğer aktivatörlere nazaran daha 

düşük erken yaş dayanımlarına sebep olduğundan dolayı, kür sürelerinin bu sistemler için tespiti daha 

da önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada farklı kür sürelerine maruz bırakılan harç numune-

lerin 3. ve 7. günlerdeki basınç dayanımları belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonuçlarına göre artan or-

tam ve ısıl kür süresinin basınç dayanımı üzerinde olumlu etki yaptığı, ancak bağlayıcı sistemde katkı 

olarak kullanılan MgO ve MK’nın harçların basınç dayanımında bir miktar düşüşe neden olduğunu gö-

rülmüştür. 24 saat boyunca laboratuvar ortamında kalan, ardından 48 saat boyunca ısıl küre maruz bıra-

kılan numunelerin hem 3 günlük hem de 7 günlük basınç dayanımları dikkate alındığında, MgO ikameli 

harçların dayanımında, cürufun tek başına bağlayıcı olarak kullanıldığı harçlarınkine göre artış belirlen-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Alkalilerle Aktive Edilmiş Malzemeler, Sodyum Karbonat, Cüruf, Basınç Daya-

nımı, Isıl Kür 
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GOFRET FIRINLARINDAKİ BİR KALIP KİLİTLEME MEKANİZMASININ 

PARAMETRİK TASARIM OPTİMİZASYONU 

Mesut BİTKİN, Abdullah Sadık TAZEGÜL, Murat MAYDA 

Türkiye 

Öz: Gıda makineleri sanayi, yüz yılı aşan geçmişiyle birlikte sürekli gelişmekte olan bir sektördür. Gof-

ret üretim hattının en önemli kısımların biri de gofret pişirme fırınıdır. Bu fırınların en önemli bileşeni 

ise pişirme kalıplarıdır. Gofret hamuru, önceden belirli dereceye kadar ısıtılmış döküm kalıplar arasında 

dökülerek pişirilmektedir. Bu hamurun %50’den fazlası su olması sebebiyle pişme esnasında kalıp içe-

risinde oluşan yüksek basınç, gofret pişirme kalıplarından maşalara ve dolayısıyla kilitleme sistemine 

önemli miktarda yük olarak etki etmektedir. Pratikte, maşa takımlarının sık kilitlenme ve açılma hare-

ketini yerine getirmesinden ötürü, özellikle kilitleme sisteminde beklenmedik deformasyonlar oluşmak-

tadır. Bu yüzden hali hazırda kullanılan kilit sistemlerinin tasarımları maruz kaldığı sınır ve yük şartla-

rında optimize edilmelidir. Mekanik bileşenlerin tasarım optimizasyonunda, parametrik tasarım optimi-

zasyonu sıkça kullanılmaktadır. Burada genellikle Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ile birlikte senaryo 

araştırma yaklaşımı bütünleşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, benzetim tabanlı yöntem kulla-

nılarak gofret fırınları içerisinde bulunan döküm pişirme kalıbına ait bir kilitleme mekanizmasının tasa-

rım optimizasyonu amaçlanmıştır. Takip edilen tasarım optimizasyon işleminde öncelikle gerekli tasa-

rım değişkenleri, sınırlandırmalar ve optimizasyon hedefleri belirlenmiş olup SolidWorks yazılımının 

tasarım etüdü modülü kullanılmıştır. Tasarım optimizasyonunda maksimum Von Mises eşlenik gerilme 

sınırlandırmasına bağlı olarak en düşük kütle değeri tasarım çıktısı olarak hedeflenmiştir. Tasarım opti-

mizasyonu sonucunda, kilitleme mekanizmasının kütlesi %33.5 hafifletilmiş; Von Mises maksimum 

eşlenik gerilme değeri ise %29 azaltılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gofret Fırını, Gofret Pişirme Kalıbı, Sonlu Elemanlar Analizi, Tasarım Optimizas-

yonu 
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GÖMÜLÜ MIKNATISLI SENKRON MOTORLARDA TORK KONTROLÜNÜN 

SİNÜZOİDAL DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU TABANLI SİMÜLASYONU 

Mikail KOÇ 

Türkiye 

Öz: Sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) yüksek verim, düşük akustik gürültü, küçük hacim 

gibi üstün özelliklerinden dolayı günümüzde yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Özellikle elektrikli araç 

uygulamalarında üstün özellikleri tercih sebebi olmaktadır ki son yıllarda üretilen elektrikli araçların 

önemli bir kısmında SMSM’ler tercih edilmektedir. SMSM’ler rotorlarındaki mıknatıs yerleşimine göre 

gömülü mıknatıslı ve yüzey mıknatıslı senkron motorlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Gömülü mıkna-

tıslı senkron motorlar (GMSM) mıknatıslardan kaynaklanan tork değerine ek olarak rotor çıkıntısından 

kaynaklanan relüktans torku üretebilirler. GMSM’lerin tork üretme kapasiteleri relüktans torkun doğru 

bir şekilde optimize edilerek kontrol edilebilmesi ile artırılabilir. Bu amaçla akım başına maksimum tork 

(ABMT) stratejisi kullanarak motordan talep edilen tork değerinin en küçük akım büyüklüğü ile sağlan-

ması sürücü verimini artırır. Bu çalışmada elektrikli araç uygulamaları için GMSM sürücü sistemi si-

mülasyon ortamında gerçeklenmiştir. Öncelikle sistem motor koordinat dönüşümleri vasıtasıyla doğru 

akım motoru gibi basit kontrol edilebilir hale getirilmiş ve PI kontrolörleri ile kontrol sistemi gerçek-

lenmiştir. ABMT stratejisinin torku maksimize etmek için üreteceği referans akım değerleri önceden 

hazırlanmış arama tablolarına kaydedilerek işlemci üzerindeki hesaplama yükü azaltılmıştır. Eviriciyi 

sürmek için sürücü sistemlerinde uygulama basitliği sebebiyle yaygın olarak kullanılan sinüzoidal darbe 

genişlik modülasyonu (SDGM) kullanılmıştır. Simülasyon ortamında evirici ve SDGM tekniği kullanıl-

madan motor sürülebiliyor olsa da gerçek hayatta bu mümkün değildir. O sebeple evirici ile modülasyon 

stratejisi geliştirilerek simüle edilen sürücü sistemi gerçek hayattaki sistemleri daha doğru bir şekilde 

temsil edebilmektedir. Sürücü sisteminin referans tork değerlerini karşıladığı ve başarılı bir şekilde kont-

rol işleminin tamamlandığı simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gmsm, Smsm, Abmt, Sdgm 
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YÜZER FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN TEKNO-EKONOMİK 

ANALİZLERİNİN YAPILARAK 2 MW’LIK GÜÇ KURULUMUNUN TASARLANMASI 

Mithat SERİM, Sunay TÜRKDOĞAN, Bayram KILIÇ 

Türkiye 

Öz: Fosil kaynakların giderek azalması, buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması ve enerjide dışa 

bağımlılığı azaltmak için Türkiye başta olmak üzere neredeyse tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynak-

larına yatırımlarını arttırmaktadır. Konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklanan 

ve küresel ısınmanın etkileriyle artan çevre kirliliği tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple yenilebilir enerji 

kaynaklarına yapılan yatırımlar güneş enerjisi açısından zengin olan ülkemiz için gün geçtikçe artmak-

tadır. Türkiye enerji potansiyelini kullanarak güneş enerji santralleri kurmakta ve santrallerin kurulması 

için teşvik modellerini desteklemektedir. Güneş enerjisi santralleri genellikle karasal ve çatı tipi sistem 

uygulamaları için tercih edilmektedir. Buna ilave olarak, son yıllarda Yüzer Güneş Enerji Santrali olarak 

tanımlanan deniz ve barajlar üzerine kurulan güneş enerjisi santralleri de yoğun olarak çalışılmaya baş-

lanmıştır. Yüzer güneş enerjisi santrallerinin kurulu olduğu bölgede alandan tasarruf sağlaması, sıcaklık 

sebebiyle düşen panel veriminin iyileştirilmesi ve en büyük sorunlardan biri olan buharlaşmadan kay-

naklı özellikle tatlı su kayıplarını engellemek adına yüzer güneş santralleri giderek önem kazanmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre su kıtlığı açısından Türkiye su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasındadır. Bu 

araştırma çalışmasında su sıkıntısına alınabilecek tedbirler ve enerji üretimine yenilenebilir kaynaklar 

ile katkıda bulunmak amacıyla Yalova ilinde bulunan Gökçe Barajı üzerine 2 MW güce sahip Yüzer 

GES kurulumunun analizi yapılmış olup yıllık 2562 MWh elektrik üretimi, buharlaşma ile meydana 

gelebilecek 16,558 m3’lük tatlı su kaybının önüne geçildiği hesaplanmıştır. Karasal sistemlere göre pa-

nel verimleri karşılaştırıldığında %6 oranında verim artışı olup 2 MW’lık bir santral için yllık 145 MWh 

fazla enerji üretiminin sağlanacağı bulunmuştur. Ayrıca PVsyst, PVGIS ve Skelion gibi analiz program-

larından yararlanılarak kurulan santralin detaylı tekno-ekonomik incelemeleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzer Güneş Santrali, Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi 
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MAKİNE ÖĞRENİMİNİ KULLANARAK COVİD-19 SALGINININ YAYILMA ORANINA 

İLİŞKİN ÖNERİ SİSTEMİ 

Mohammad Halim AMİNİ, Parvaneh SHAMS 

Türkiye 

Öz: Dünyanın çeşitli yerlerinde Yeni Koronavirüs veya COVID-19 salgını bir bütün olarak dünyayı 

etkilemiş ve tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olmuştur. Bu, halk sağlığı için uğursuz bir uyarı 

olmaya devam ediyor ve dünya tarihindeki en büyük salgınlardan biri olarak işaretlenecektir. Covid-19, 

dünyanın karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından biridir. Halk sağlığı politika yapıcıları, tıbbi tesisleri 

planlamak için gelecekte doğrulanmış vakaların güvenilir bir şekilde tahmin edilmesine ihtiyaç duyar. 

Ancak bu virüs Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgın olarak bildiriliyor ve tüm ülkeler her yeri 

kontrol etmeye ve kilitlemeye çalışıyor. Bu makale, çeşitli Makine Öğrenimi Algoritmalarının gerçek 

dünyadaki durumlarda nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Makine öğrenimi 

Algoritmaları tarihsel verilerden öğrenir ve olaylar hakkında tahminlerde bulunur. Onaylanmış Covid-

19 vakalarının sayısını tahmin etmek için makine öğrenimi Algoritmaları kullanılmıştır. Bu yazıda, 

onaylanmış Covid-19 vakalarının tahmini için makine öğrenimi algoritmalarının performansını iyileş-

tirmek için dört Makine Öğrenimi Algoritması kullandık. Dünyadaki pozitif Covid-19 vakaları için epi-

demiyoloji etiketli veri setini kullanan Rastgele Orman, Destek Vektör Makinesi, Karar Ağacı ve K-En 

Yakın Komşuları içeren Makine Öğrenimi Algoritmaları. Eğitim veri setinin% 80'i modelleri eğitmek 

için kullanıldı ve% 20 veri seti modelleri test etmek için kullanıldı. Algoritmaların performans değer-

lendirme sonucu, Covid-19 tahmini için Rastgele Orman Algoritmasının% 92,59 ile en yüksek doğru-

luğa sahip olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Veri Analizi, Makine Öğrenimi Algoritmaları, Rastgele Orman, Destek 

Vektör Makinesi, Karar Ağacı, K-En Yakın Komşular 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

974 

DAİRESEL KESİTLİ BOŞLUKLU ÇELİK MOMENT BİRLEŞİMLERİN TASARIMI 

Muhammed Altar HANÇERLİ, Alirıza İlker AKGÖNEN 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda mimarlar, çelik taşıyıcı sistemlerindeki estetik güzelliği açığa çıkaran mimari tasarım-

lara (Architecturally Exposed Structural Steel-AESS) daha çok rağbet göstermektedirler. Mimari olarak 

açığa çıkarılmış yapısal çelik sistemler arasında ise en çok Dairesel Kesitli-Boşluklu (DBK) çelik taşı-

yıcı sistemler tercih görmektedir. DBK çelik moment birleşimlerin tasarımı üzerine sınırlı sayıda kaynak 

rehber bulunması ve bu rehberlerinin birçoğunun yabancı menşeili olması, mühendislerin bu tür sistem-

leri tercih etmelerini ve güvenilir birleşimler tasarlayabilmelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, boşluklu 

kesitlerin genel olarak yerel burkulmaya karşı I kesitli profillere göre daha hassas olmaları ve birleşim 

bölgesinde meydana gelebilecek zımbalama riski DBK çelik taşıyıcı sistemlerde hesap esaslarının çok 

daha iyi anlaşılması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmamızda Çelik Yapıların Tasarım, Hesap 

ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2018 ve EUROCODE3 yönetmelikleri çerçevesinde T ve Y for-

munda düzlem içi ve düzlem dışı yüklenmiş dairesel boşluklu moment birleşimlerinin eğilme momenti 

kapasiteleri detaylı olarak araştırılmıştır. Eğilme kapasitelerinin tespitinde kolon yüzü plastikleşme mo-

ment kapasitesi ve zımbalama kapasitesi dikkate alınmıştır. Y formundaki birleşimler de farklı birleşim 

açıları için detaylı olarak incelenmiş ve bu açısal değişikliklerin moment kapasiteleri üzerine etkisi tespit 

edilmiştir. İncelenen tasarım parametrelerinin moment kapasitelerine etkisinin incelemek amacı ile 

Excel programı oluşturulmuş ve tespit edilen moment kapasite değişimleri ile incelenen parametreler 

arasındaki etkileşim grafikler yardımıyla sunulmuştur. Çalışma sonucu elde edilen sonuçların Dairesel 

boşluklu çelik taşıyıcı sistemlerde hesap esaslarının anlaşılmasına yönelik mühendislere katkı sunacağı 

kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Dairesel Boşluklu Kesitlerin Birleşimi, Moment Birleşimleri, Birleşim Tasarımı 
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SİO2 KATKISININ PET ŞİŞE MALZEMESİNİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Muhammed Cüneyt ARITÜRK, Ali YARAŞ, Bilal DEMİREL 

Türkiye 

Öz: Bu bildiride SiO2 katkısının PET şişenin mekanik ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi gözlemler 

sonucu derlenmiştir. Saf olan PET şişe malzemesinin bazı mekanik ve kimyasal değerleri ölçülmüştür. 

PET şişe malzemesinin mekanik ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilmek adına SiO2 katkılı PET şişe 

üretilmiş ve elde edilen SiO2 katkılı PET şişenin özelliklerini görmek için deneyler yapılmıştır. SiO2 

katkı ilaveli PET şişe üretimi ile hedeflenen malzemenin mekanik değerlerini iyileştirmek, malzeme 

ömrünü arttırabilmek ve PET şişe endüstrisinde kullanılabilecek daha güçlü malzemeler üretebilmektir. 

Bu amaca binaen SiO2 katkısı çeşitli yüzdesel oranlarda(0,0125-0,025-0,05-0,1) saf PET malzemeye 

uygulanarak deneyler yapılmıştır. SiO2 katkısının oldukça düşük oranlarda olan kullanımı sonucu PET 

şişe malzemesinde mekanik iyileşmeler gözlemlenmiş ve bu iyileşmelerin kullanılan SiO2 katkısının 

oranına göre gösterdiği değişim analiz edilmiştir. Yapılan deneylerde saf PET şişe malzemesinin özel-

likleri belirlenirken bunun yanı sıra çeşitli oranlarda ilave edilen SiO2 katkı maddesinin PET şişe mal-

zemesi üzerindeki etkileri gözlemlerle aktarılmıştır. Yapılan deneyler sonucu iyileşmenin düşük katkı 

maddesiyle daha iyi sonuç verdiği ve artan katkı miktarı ile bu iyileşmenin azaldığı gözlemlenmiştir. 

Üretilecek olan PET şişenin kullanım alanına göre istenen özellikleri kazandıracak ve istenmeyen etki-

leri azaltacak katkı maddeleri seçilerek üretimin yapılması önerilmektedir. Bu katkı maddelerinin belir-

leyebilmek için ise çok sayıda katkı maddesi ile ve farklı katkı oranları ile deneyler yapılması önerile-

bilir. 

Anahtar Kelimeler: Pet, Sio2 , Mekanik Özellik 
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ASİT YAĞMURLARININ CAM ELYAF TAKVİYELİ BETONLARIN MONTAJINDA 

KULLANILAN ANKRAJ ELEMANLARININ KOROZYON MEKANİZMASINA ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Muhammed MARAŞLI, Kader DİKMEN, Volkan AKMAZ, Menderes KAM, Hüsnü GERENGİ 

Türkiye 

Öz: Fosil yakıtlarının kullanımına bağlı olarak, kükürt oksit (SOX), ve azot oksit (NOx) atmosfere sa-

lınır. Bu hava kirleticileri su, oksijen ve diğer maddelerle tepkimeye girerek havada H2SO4 ve HNO3 

oluşturarak yağan yağmurun daha asidik (pH < 4.5) olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; çevre ve 

canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkileri iyi bilinen asit yağmurları, cam elyaf takviyeli betonların ana 

yapıya montajında kullanılan elektro galvanizli ve galvanizsiz metal ankraj elemanının korozyon meka-

nizmasına etkisi elektrokimyasal korozyon belirleme yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Elektrokim-

yasal Empedans Spektroskopisi (EIS) verileri elektro galvaniz işleminin toplam korozyon direncini yak-

laşık iki kat arttırdığını ve elektro galvaniz işlemi ile yüzeyde oluşan çinko kaplamanın, yapay asit yağ-

muru etkisiyle zamanla çözülerek, çok etkili bir koruma sağlamadığı görülmüştür. Potansiyodinamik 

Polarizasyon (TP) yöntemi ile elde edilen korozyon akım yoğunluğu (Icorr) değeri de bu bulguları des-

teklemektedir. Açık devre potansiyeli (OCP) ölçümleri; elektro galvaniz kaplamanın ilk bir saat yapay 

asit yağmuru ile reaksiyona girerek 1128 mV olan ilk potansiyel değerinin anodik yönde kaymasına 

neden olmuştur. İlk bir saatin sonunda elde edilen 1114 mV değeri, deney sonuna kadar sabit kalması 

metalin yüzeyinde tekrar oluşan bir oksit filminin varlığını işaret etmektedir. Ters metal mikroskobuyla 

elde edilen optik resimler uygulanan elektrokimyasal verilerin sonuçlarını desteklemektedir. Elektro 

galvaniz işlemi uygulanmamış metalin yüzeyinde de çok daha fazla korozyon oluştuğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Asit Yağmurları, Cam Elyaf Takviyeli Beton, Korozyon, Ankraj Elemanı 
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L TİPİ PERDELİ YAPILARDA PERDE YERİ DEĞİŞİMİNİN YAPISAL DAVRANIŞA 

ETKİSİ 

Muhammet Zeki ÖZYURT, Sedat ACAR 

Türkiye 

Öz: Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu Türkiye gibi aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke için 

büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda, betonarme perde 

duvar kullanımı yaygın olarak başvurulan yollardan biridir. Yapının taşıyıcı sistemi tasarlanırken; beto-

narme perde duvarların kesit alanı, kesit şekli ve perdelerin planda yerleşimi önemli bir unsur haline 

gelir. Bu çalışmada; deprem etkisindeki betonarme yapılarda daha çok yatay yük taşıma kapasitesi sağ-

lamak ve yapının yatay rijitliğinin arttırılmasını temin etmek amacıyla taşıyıcı sistemin düşey taşıyıcıları 

arasında öngörülen L tipi perdelerin, planda yerlerinin değiştirilmesinin yapısal davranışı nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Simetrik bir geometri ile planlanan ve dolayısıyla burulma düzensizliği bulunmayan be-

tonarme bir binada, L Tipi perdelerin planda farklı yerleşimleri sağlanarak, incelenen yapıların dinamik 

analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar yardımıyla yapının deprem davranışı üzerinde taşıyıcı sistem 

tasarımı bakımından perde yeri değişiminin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda; en kesit şekli 

L olarak belirlenen perdelerin planda farklı yerleşimlerine bağlı olarak iki farklı tip model oluşturulmuş-

tur. Yapının zemin katının farklı kullanım amaçları göz önünde bulundurularak dört farklı zemin kat 

yüksekliği için toplamda sekiz farklı model oluşturulmuş ve bu modellerin ayrı ayrı dinamik analizleri 

yapılmıştır. Oluşturulan farklı tipteki modellerde, betonarme perdeler SAP 2000 programı ile Shell (ka-

buk) eleman modeli kullanılarak modellenmiştir. İncelenen bütün yapı tiplerine ait modellerin yapısal 

analizleri “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçları karşılaştır-

mak amacıyla; taban kesme kuvveti- tepe noktası yer değiştirmesi, yumuşak kat düzensizlikleri ve tip 

modellerin hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: L Tipi Perde Duvar, Yatay Rijitlik, Dinamik Analiz, Eşdeğer Deprem Yükü 
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BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILAR İLE MERKEZ ÇEKİRDEK PERDELİ YAPILARIN 

DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Muhammet Zeki ÖZYURT, Süeda BABUR 

Türkiye 

Öz: Geçmişten günümüze ülkemizde can ve mal kaybına neden olan birçok deprem meydana gelmiştir. 

Binaların taşıyıcı sisteminin; deprem yüklerinin temel zeminine, sürekli ve güvenli şekilde aktarılmasını 

sağlamak için yeterli rijitlik, dayanım ve süneklilikte olması deprem güvenliği bakımından önem taşı-

maktadır. Bu kriterlerin, betonarme perdelerin tasarımında da dikkate alınması gereklidir. Perdelerin 

planda yerleşimine ve kesit şekline göre taşıyıcı sistemin burulma rijitliği de değişir. Dolayısıyla beto-

narme perde duvarların kesit alanını, kesit şeklini, perdelerin planda yerleşimini belirlemek, taşıyıcı sis-

tem tasarımı açısından önemlidir. Bu çalışmada; taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik olan dolayısıyla 

burulma düzensizliği bulunmayan, toplam beş katlı, kirişli döşeme sistemli ve planda her iki yönde kat 

alanının yüzde biri kadar toplam kesit alanına sahip merkezde çekirdek tipi perde bulunan betonarme 

bir yapı ile çerçeveli betonarme yapı, SAP2000 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan mo-

dellerde; kolon, kiriş ve perde kesitleri 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin sınır değerlerini 

sağlayacak şekilde boyutlandırılmış, donatılar da minimum şartları sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

TS500’e göre minimum boyut esasları dikkate alınarak döşeme kalınlığı belirlenmiştir. Betonarme 

perde duvarlar kabuk (Shell) eleman olarak üç boyutlu şekilde modellenmiştir. Yapının zemin katının 

garaj, işyeri veya konut olarak kullanılabilmesi durumu düşünülerek; 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m zemin 

kat yükseklikleri için tasarlanan modellerin dinamik analizleri yapılmıştır. Toplamda sekiz farklı tipte 

oluşturulan modellerin deprem davranışı incelenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. İncelenen bütün yapı 

tiplerine ait modellerin analizlerinde “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılmıştır. Analizler sonucu, 

taban kesme kuvveti - tepe noktası yer değiştirmesi, yumuşak kat düzensizlikleri ve oluşturulan model-

lerin hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çekirdek Perde, Çerçeveli Yapı, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Doğal Titreşim 

Periyodu 
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KIRŞEHİR İLİ MUCUR İLÇESİNDEN ALINAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDEN BİTKİ 

GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN (PGPR) BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE BAZI 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Murat GULER, Hatice ÖĞÜTCÜ 

Türkiye 

Öz: Bitkilerin tüm gelişim evresi boyunca toprak ve mikroorganizmalar arasında bir işbirliği vardır. Bu 

ilişki, rizosferdeki mikrobik topluluğun, bitkiler ile etkileşimine dayanır. Rizosferde gerçekleşen “bitki-

bakteri etkileşimleri” bitki sağlığının ve toprak verimliliğinin belirleyici faktörleridir. Rizosferdeki bazı 

bakteriler bitki büyümesine teşvik etmekte bunun sonucunda ise bitki sağlığını geliştirerek yararlı etkide 

bulunmaktadır. Bitki için yararlı etkide bulunan bakteriler Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri 

(PGPR-Plant Growth Promoting Rhizobacteria) olarak nitelendirilir. Bu çalışmada; 2019 yılı Mayıs ve 

Haziran aylarında Kırşehir ili Mucur ilçesinden farklı bitkilere ait (Triticum aestivum L.(Buğday), Hor-

deum vulgare L.(Arpa), Avena sativa L.(Yulaf), Cicer arietinum L.(Nohut), Medicago sativa L.(Yonca), 

Phaseolus vulgaris L.(Fasülye) rizosferik toprak örnekleri alınarak PGPR’lerin izolasyonu yapılmış, 

toplam 47 adet izolat elde edilmiştir. Bu izolatlara morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla çeşitli testler (Gram Boyama, Katalaz, Oksidaz, %3 lük KOH, Sitrat kullanımı, 

Amilaz, Proteaz, Jealatinaz) uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda; 47 izolatın 6 tanesinin Gram (-), 

41 tanesinin Gram (+) olduğu; 47 izolatın tamamının Katalaz (+) olduğu; 26 tanesinin Oksidaz (+), 21 

tanesinin Oksidaz (-) olduğu; 6 tanesinin KOH(+), 41 tanesinin KOH(-) olduğu; 9 tanesinin Sitrat kul-

lanımı(+), 38 tanesinin Sitrat kullanımı (-) olduğu; 14 tanesinin Amilaz(+), 33 tanesinin Amilaz(-) ol-

duğu; 20 tanesinin Proteaz (+), 27 tanesinin Proteaz(-) olduğu; 16 tanesinin Jelatinaz(+), 31 tanesinin 

Jelatinaz(-) olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin değerlendirilmesiyle PGPR 

özellikli bakterilerden oluşacak mikrobiyal gübre geliştirme çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. Bu 

sayede ülke genelinde yerel mikrobiyal gübrelerin kullanılmasının yaygınlaşacağı ve yoğun olarak kul-

lanılan kimyasalların uygulamadaki miktarının azaltılacağı öngörülmektedir. Bu sayede hem toplumun 

kendi zirai geleceğini güvence altına alabilmesine katkı sağlanacak hem de tarımda kullanılan kimya-

salların ortaya çıkardığı çevre zararlarının önüne geçilecektir. Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversi-

tesi Bilimsel Araştırmalar Müdürlüğü, ZRT.A4.20.012 No’lu proje ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rhizobakteri (Pgpr), Rizosfer, Bitki, Toprak 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

980 

POPULER BESLENME TRENDLERİ: VEJETARYENİZM VE VEGANİZM 

Müberra ABLAY, Kevser ÇAY, Buket AYDENİZ-GÜNEŞER 

Türkiye 

Öz: Vejetaryenlik, kısaca beslenmede hayvansal ürünlerin (balık ve diğer deniz hayvanları, kırmızı et, 

süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et vb.) tüketilmemesi veya ikincil hayvansal ürünlerin (süt ve süt 

ürünleri, yumurta) tercihe göre ya da belirli miktarlarda tüketilmesi, esas olarak bitkisel besinlerin tercih 

edilmesi durumudur. Vejetaryenler de kendi içlerinde gruplara ayrılarak beslenme şekillerinde farklılık 

oluşturmuşlardır. Vejetaryenlerin bir alt grubu olan ancak vejetaryen beslenmeye göre daha sınırlayıcı 

beslenme şekline sahip vegan beslenme ise sadece hayvansal besinlerin tüketilmemesi olmamakla bir-

likte, hayvanlardan elde edilen deri giysilerin, hayvansal yağları içeren sabunların, yün ve ipekten elde 

edilen ürünlerin hatta deney hayvanlarının kullanıldığı kozmetiklerin dahi tercih edilmediği bir yaşam 

tarzıdır. Vejetaryenlik ve veganlığı sadece sağlıklı bir yaşam şekli olarak benimseyenlerin yanı sıra eko-

lojiyi ve hayvan haklarını korumak, canlı eşitliğini savunmak amacıyla tercih eden kişilerde bulunmak-

tadır. Genel olarak vegan/vejetaryen beslenmede, özellikle de veganlarda, yeterli ve dengeli besin alımı 

gerçekleşmediğinde anemi, osteoporoz, B12 eksikliği vb. kronik olabilecek sağlık problemleriyle karşı-

laşılabileceği belirtilmektedir. Her iki tür beslenmede tercih edilen besinler C vitamini, folik asit, E vi-

tamini, karotenoidler, Mg, diyet lifi bakımından zengin iken, omega-3 yağ asitleri, protein, doymuş yağ 

yönünden nispeten daha zayıftır. Bu beslenme düzenlerinde sağlık bakımından olumlu sonuçlar veren 

çalışmalarla karşılaşıldığı gibi, protein ve yağlara kıyasla karbonhidrata ağırlık veren bireylerde çok 

daha olumsuz sağlık durumlarının geliştiğini gösteren klinik çalışmalar da mevcuttur. Bu derlemenin 

amacı, dünyada her geçen gün artmakta olan ve bir yaşam tarzı haline gelen vejetaryen ve vegan bes-

lenme hareketlerinin sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Vejetaryen, Vegan, Beslenme, Sağlık 
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İSTANBUL’UN AHŞAP KONUT MİRASI 

Münevver Ebru ZEREN, Melek Özlem KOLUSAYIN 

Türkiye 

Öz: Ahşap konut, yüzyıllar boyunca Osmanlı geleneksel sivil mimarisinin en önde gelen ve en çok 

benimsenen konut biçimi olmuştur. İmparatorluk başkenti olarak İstanbul’da ahşap konutların en güzel 

örnekleri verilmiş ve her dönemde bu sivil mimarlık tarzının gelişip değiştiği gözlemlenmiştir. Ne yazık 

ki, doğal felaketlerden ve beşeri ihmallerden ötürü günümüze bu değerli mirasın ancak belli dönem 

örnekleri oldukça az sayıda kalabilmiştir. Erken dönem örnekleri ise yalnızca bazı yazılı ve görsel bel-

gelerden değerli mimarlık tarihçilerimizin araştırmaları ile belirlenebilmiştir. İstanbul konut mimarisini 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yayıldığı coğrafi alanlarda özgün mimarisi ile beliren “Eski Türk Evi”nden 

soyutlamak mümkün değildir. Hatta çoğu kaynak Anadoluhisarı’ndaki 17. yüzyıla tarihlenen Amcazade 

Hüseyin Paşa Yalısı (Köprülü Amcazade Yalısı)’nı Türk Evi’nin günümüze gelen en eski örneklerinden 

biri olarak kabul etmektedir. Ancak coğrafi koşullar ve tarihten gelen yapı gelenekleri “Türk Evi”nin 

temel ilkeler aynı kalmak koşuluyla farklı bölgelerde farklı nitelikler taşımasına yol açmıştır. Bir kültür 

üretim merkezi olarak İstanbul üslup olarak sivil mimaride en gelişmiş örnekleri vermiş ve 19.yüzyıldan 

itibaren batı etkisinde değişen mimari akımların öncülüğünü üstlenmiştir. İstanbul’un sivil mimarisi her 

ne kadar anıtsal mimari örneklerinin gölgesinde kalsa da yapılış üslubu, felsefesi, iç ve dış mekan dü-

zenlemeleri, süslemeleri ile bize çok zengin bir miras bırakmıştır. Bu mirastan öğreneceğimiz ve sahip 

çıkabileceğimiz pek çok değer ve varlığın bilincine varılması bu mirası gelecek nesillere aktarmak için 

gerekli en büyük unsurdur. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Ahşap Konut, Kültürel Miras 
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INCINERATION OF HOUSEHOLD SOLID WASTES IN TEKİRDAĞ: AN ANALYSIS OF 

THE CO2 EMISSION POTENTIAL 

Nesli AYDIN 

Turkey 

Abstract: The need for energy resources continues to increase dramatically in the world. Especially in 

developing regions, energy demand is expected to rise in parallel with population growth, industrialisa-

tion, and technological developments. As it is known that fossil energy resources cause serious environ-

mental problems, the use of renewable energy has gained importance in the world. As a result of this, 

energy production from waste has started to meet most of the energy need locally. This project aims to 

determine the CO2 production potential of household wastes produced in Tekirdağ through incineration, 

between 2020 and 2045 by using the greenhouse gas inventory calculation method. This method takes 

calorific values, dry matter contents and fossil carbon fractions of different waste components into ac-

count as published by the Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines for National Green-

house Gas Inventories. The scope of this study includes CO2 emissions from the combustion of waste 

components, such as plastics and certain textiles, but excludes biogenic CO2 emissions as they are not 

of fossil origin. It was found that the CO2 emission of household solid waste in this period is approxima-

tely 25 million tonnes and the total electricity generation potential is almost 27,868 GW in the province 

when the efficiency of the combusting process was assumed as 20% overall. 

Keywords: Biogenic Emissions, Co2 Emission Potential, Energy Production, Household Waste, Incine-

ration 
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TÜRKİYE’DE MODERN MIMARI MIRASIN KORUNMASI SORUNSALINA YAPISAL 

RISKLER VE ÖZGÜNLÜK (AUTHENTICITY) KAVRAMI BAĞLAMINDA BIR 

İNCELEME 

Nida NAYCI 

Türkiye 

Öz: Kültürel mirasın korunmasına ilişkin geliştirilen uluslararası kuramsal tartışmaların gündemine gi-

ren güncel konulardan biri modern mimarlık ürünlerinin korunması olgusudur. 1980’lerin sonundan iti-

baren DOCOMOMO, UNESCO, ICOMOS ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler tarafından ge-

liştirilen yaklaşımlar ışığında modern mimarlık akımını temsil ettiği kabul edilen pekçok kamusal, sos-

yal, kültürel, eğitim ve konut işlevine sahip yapı örnekleri, ulaşım yapıları, yerleşke ölçeğinde tasarlanan 

lojman yerleşimleri, bir kısmı sanayi mirası kapsamında da değerlendirilen sanayi üretim alanları ko-

runması gerekli kültürel miras kapsamına alınmaya başlanmıştır. Günümüzde modern mimarlık mirası-

nın korunmasına yönelik teknik, sosyal, ekonomik ve yasal ilkeler tartışılmaya devam etmekte, farklı 

ülkelerde farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Modern mimarlık mirası ürünlerinin önemli çoğunluğu-

nun dönemin yaygın yapım sistemi olan betonarme yapım tekniği ile inşa edilmiş olmaları; kimi örnek-

lerde petrokimya bazlı yapı malzemelerinin kullanılmış olması gibi sebeplerle, bu yapıların korunma-

sına yönelik geliştirilecek yöntemsel ve ilkesel yaklaşımları, kültürel mirasın diğer alanlarından daha 

farklı kılmaktadır. Diğer taraftan kentsel planlama ve dönüşüm yaklaşımlarına ilişkin geliştirilen politi-

kalar, mimarlık mirası potansiyeli olan birçok yapının koruma altına alınamadan yıkılmasına sebep ol-

makatdır. Bu bildirinin amacı, Türkiye’de modern mimarlık mirasının korunmasında yapım sistemle-

rinden kaynaklanan sorunların tanımlanması ve geliştirilen yaklaşımların mevcut yasal mevzuat bağla-

mında değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, Mersin’den örneklem araştırma için seçilen 1950-80 dönemi 

çok katlı konut yapıları üzerine gerçekleştirilen araştırma sonuçları; yapısal riskler ve özgünlük (authen-

ticity) ilkeleri bağlamında tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Modern Mimarlık, Kültürel Miras, Yapım, Özgünlük, Koruma 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

984 

CONSERVATION OF WATER HERITAGE: AN ANALYSIS ON ANCIENT ATER SUPPLY 

SYSTEM IN ERDEMLI-SILIFKE REGION W 

Nida NAYCI 

Turkey 

Abstract: Being the main source of life for humankind, ‘water’ had different vital, cultural and symbolic 

values throughout ages. Conservation of historic water structures and interpretation of past hydraulic 

engineering and architectural technologies that had been embedded into city planning principles is one 

of the important missions of cultural heritage studies. Today; there is a high number of historic water 

heritage sites enlisted in UNESCO World Heritage List in order to transmit their information - to next 

generations and integrate them into sustainable water management systems for future studies. Erdemli-

Silifke coastal region, which had developed as the Olbian Territorium between Lamas (Limonlu) and 

Kalykadnos (Göksu) rivers since 3 century BC, possess rich and diverse context of archaeological set-

tings defining a wide and continous cultural heritage context today. Due to its natural, geographical and 

political advantages within the Mediterranean basin, the region housed high number of ancient settle-

ments located in economical and strategical relation with each other. Supplying fresh water for the sett-

lements and agricultural activities had been a challenging task. Draught and rainless climatic condition 

of the region was coped with hydraulic engineering and architectural merits. There were two techniques 

of water supply systems in the region: springwater transmitting systems and rainwater harvesting met-

hods. The purpose of this study is to display hydraulic principles and architectural edifices of ancient 

water systems in Erdemli-Silifke region with a specific focus on Lamas-Korykos waterwork. The paper 

continues with discussions on protection and management problems that threaten the integrity of this 

significant water heritage. Finally, it concludes with proposals related to development of sustainable 

conservation and heritage interpretation strategies for the recognition of this valuable cultural heritage 

remains as the significant water heritage resource of the region. Site surveys, which have provided im-

portant data basis for the discussions carried out in this paper, have been conducted under the imple-

mentation project TR62-18-TG-0020 “Development of Culture Routes and Rural Tourism Focuses in 

Ancient Olba Region” supported by Mersin University, Erdemli Chamber of Commerce and Trade and 

Çukurova Regional Agency. 

Keywords: Water, Heritage, Conservation, Management, Erdemli, Silifke 
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DİYARBAKIR GELENEKSEL EVLERİNDEKİ YAPISAL SORUNLARIN MALZEME VE 

YAPIM SİSTEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Nursen IŞIK 

Türkiye 

Öz: Diyarbakır kenti, bünyesinde birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi ve geleneksel yapıların bu-

lunduğu önemli yerleşim merkezi olmuştur. Medeniyetlerin hüküm sürdüğü dönemlerden bugüne kadar 

kentte, sur, cami, kilise, hamam, han, köprü vb. birçok tarihi, anıtsal ve sivil mimari örneklerini bünye-

sinde barındıran zengin bir yapı çeşitliliği bulunmaktadır. Diyarbakır Geleneksel evleri, kentin kimliğini 

ve kültürünü yansıtan sivil mimari örneklerdendir. Yapım sistemi, kullanılan malzeme çeşitliliği ile gü-

nümüze ulaşan Diyarbakır Geleneksel evlerinin boyutları, kullanımlarına göre değişkenlik göstermek-

tedir. Diyarbakır’da yazları sıcak, kışları soğuk geçen karasal iklim özellikleri hakimdir. Bu nedenle, 

geleneksel evlerdeki mekan düzenlemeleri iklime göre şekillenmiştir. Sokaktan görünmeyen yüksek du-

varlarla çevrili, ortada avlusu bulunan Diyarbakır geleneksel evlerinde yazlık ve kışlık mekan düzenleri 

bulunmaktadır. Mekanların cepheleri avluya bakan bu evlerin, iki katlı olan örneklerinde sadece cum-

balar sokağa bakmaktadır. Evlerdeki odaların kalın duvarları yöresel bazalt taştan yapılmış, çatıları ah-

şap kirişlerle geçilmiş toprak dam ile örtülüdür. Diyarbakır Geleneksel Evleri yığma yapım tekniğiyle 

inşa edilmiş olup, yapı malzemesi olarak yöresel özelliği bulunan bazalt taş, tuğla, kalker ve ahşap kul-

lanılmıştır. Ayrıca ahşap bağdadi duvar tekniğinde yapılmış bazı duvarlarda kerpiç malzeme kullanıla-

rak malzeme çeşitliliği arttırılmıştır. Bu çalışmada, Geleneksel Diyarbakır evlerinin genel özellikleri, 

yapım sistemi ve bu evlerde kullanılan malzemeler ile yapısal sorunları incelenmiştir. Geleneksel evler-

deki yapısal sorunlar ve mevcut durumları her yapıda değişiklik göstermiş ve meydana gelen yapısal 

sorunlar genel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda öneriler sunularak, gele-

neksel evlerdeki mekan kurgusu ve malzeme bütünlüğü ve mevcut yapısal sorunlarının bulunduğu gün-

cel örnekler verilerek çalışmamız tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Geleneksel Evler, Yapım Sistemi, Malzeme, Yapısal Sorunlar 
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TARİHİ HAMAMLARDA KULLANIMA BAĞLI OLUŞAN YAPISAL SORUNLAR: 

DİYARBAKIR MELİK AHMET PAŞA HAMAMI ÖRNEĞİ 

Nursen IŞIK 

Türkiye 

Öz: Diyarbakır geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Suriçi 

Bölgesi, tarihi Diyarbakır surlarıyla çevrilmiş ve farklı türdeki anıtsal ve geleneksel yapıları bünyesinde 

bulunduran kentin önemli merkezi olmuştur. Diyarbakır Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusunda Çardaklı 

Hamamı, Paşa Hamamı, kuzeybatısında Vahap Ağa hamamı, Kadı Hamamı güneybatısında Melik Ah-

met Paşa Hamamı ve Deva Hamamı bulunmaktadır. Vahap Ağa Hamamı ve Deva Hamamı Gazi Cad-

desi, Melik Ahmet Paşa Hamamı ise Melik Ahmet Caddesi üzerindeki ticari aksta yer almaktadır. Çar-

daklı Hamamı, Vahap Ağa Hamamı Kadı Hamamı ve Paşa Hamamının restorasyonları tamamlanmıştır. 

Bölgede bulunan tüm hamamlar günümüzde özgün işlevinde kullanılmamakta olup, boş ya da ticari 

mekana dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamı, Melik Ahmet Caddesi üzerinde günümüze sa-

dece soğukluk bölümü ulaşmış ve ticarethane olarak kullanılmaktadır. Hamamda, kapsamlı bir onarım 

ve restorasyon yapılmamış, kullanıcıların yapmış olduğu hatalı müdahalelerle yapım sistemi değiştiril-

miştir. Hamamın soğukluk kısmındaki tüm iç duvar ve taşıyıcılar yıkılmış kolon ve kirişler eklenerek, 

hamam yapısı karkas sisteme dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamının yapım sisteminin de-

ğiştirilmesi ve özgün işlevi dışında kullanılmaması nedeniyle, hamamın dış duvarları, fener ve iç bö-

lümlerinde yapısal sorunlar meydana gelmiştir. Özellikle hamamın dış cephe duvarlarındaki malzeme 

kayıplarına bağlı açılmalar oluşmuştur. Hamamın iç bölümlerinin aktif olarak ticari mekan olarak kul-

lanılması ve herhangi bir onarımının yapılmaması nedeniyle bu hamamdaki hasarlar artmaya devam 

etmiştir. Bu çalışmada, Melik Ahmet Paşa Hamamındaki mevcut yapısal sorunları incelenmiş, inceleme 

sonrasında değerlendirmeler yapılarak, hamamın yapısal sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Suriçi Bölgesi, Melik Ahmet Paşa Hamamı, Yapısal Sorun 
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OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS FOR MINIMIZATION OF WRINKLE AND 

TEARING IN DEEP DRAWING PROCESS USING TAGUCHI APPROACH 

Oğuz KOÇAR, Serpil KARAKUŞ, Erhan BAYSAL 

Turkey 

Abstract: Deep drawing process is widely used in parts of automobile, plane and computer, fuel tanks 

and household goods. During deep drawing process, the process parameters and mechanical properties 

of material directly affect product quality. If the process parameters and mechanical properties of mate-

rial are not selected suitable, the formed part is occurred defects. The principal defects are wrinkle and 

tearing. So, these parameters should be optimized to improve product quality and reduce wastes. Aim 

of this study to investigate effect of process parameters on product quality in deep drawing process and 

to determinate optimum process parameters using Taguchi method. At the same time relationships 

among the process parameters are to examine. The deep drawing tests were realized with three level die 

radius, lubricants, punch velocity and blank holder force. The most effective variable on product quality 

in deep drawing process was determined as blank holder force which effect on wrinkle and tearing. Die 

radius, lubrication and punch velocity exert a effect on the wrinkle and tearing. Also The interactions of 

Die radius (A) / Lubrication (B) present significant percentage contributions on the wrinkle and tearing 

of sheet metal. The estimated S/N ratios using the optimal testing parameters for wrinkle and tearing 

were calculated and a good agreement was observed between the predicted. 

Keywords: Deep Drawing, Taguchi Method, Optimum Process Parameters, Anova 
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A356-T6 OTOMOTİV JANTININ DİNAMİK VİRAJLI YORULMA DAYANIMININ SONLU 

ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 

Okan CEYLAN, Ferhat AYDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Jant araçlar için emniyet,estetik, yakıt tüketimi açısından oldukça önemli ekipmandır. A356-T6 

malzeme günümüzde hem ağırlık avantajı hem de yüksek mukavemet özellikleri nedeniyle otomotiv 

jant üretiminde en çok tercih edilen aluminyum alaşımlarından biridir. Yüksek dayanım ve minimum 

ağırlık jant tasarımında ele alınan en önemli parametrelerdir. Jant çalışma koşullarında esnasından bir-

birinden farklı tekrarlı yüklere maruz kalmaktadır. Jantların bu zorlu koşullara uygunluğu standartize 

edilmiş mekanik testlerle belirlenmektedir. Dinamik virajlı yorulma testi ISO 3006 standartına uygun 

olarak, Döktaş Test Merkezinde bulunan MAKRA BUP 760 ve BUP 750 virajlı yorulma test makinele-

rinde yapılmaktadır. Dinamik virajlı yorulma testinde janta göbek(offset) bölgesinden 760mm uzaklıkta 

bir kaçık kütle oluşturularak, eğilme momenti uygulanır. Standarta uygun olarak hesaplanan, maksimum 

eğilme momentinin 0,75 katı ile 200.000 çevrim, 0,5 katı ile 1.800000 çevrim olmak üzere kısa ve uzun 

yorulma testi yapılmaktadır. Virajlı yorulma testi esnasında jant yüzeylerinde çatlak başlangıçları gö-

rülmekte olup, çatlaklar ilerledikçe jantta hasarlara neden olmaktadır. Jant yüzeyine çinko-gliserin sü-

rülerek yorulma testi sırasında oluşan kusurlar gözlemlenmektedir. Jantların virajlı yorulma dayanımla-

rının bilgisayar ortamında simüle edilerek tasarımların doğrulanması deneme,işçilik,üretim gibi mali-

yetlerin azaltılmasına ve proje süresinin kısalmasına imkan sağlayacaktır. Jant katı modeli CATIA prog-

ramında oluşturularak, sonlu elemanlar paket programı ANSYS 2021 R1 versiyonuyla simülasyon ça-

lıştırılmıştır. A356-T6 malzemesine ait gerilme-çevrim eğrisi ANSYS paket programına tanımlanarak, 

uygun yüklemeler altında dinamik virajlı yorulma ömürleri elde edilmiştir. Simülasyon çıktıları ile vi-

rajlı yorulma makinesinde test edilen A356-T6 jantlar karşılaştırılarak, sonuçların birbirine paralel ol-

dukları ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jant, Virajlı Yorulma, A356-T6 
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DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRONLARLA YAPILMASI İÇİN KARINCA 

KOLONİSİ OPTİMİZASYONU ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

Oktay YILMAZ, Nezir AYDIN 

Türkiye 

Öz: Depremde hasar gören bölgelerin süratle tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin etkili kullanıl-

ması ve can kaybının en aza indirilebilmesi açısından çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Dronlar ile 

deprem sonrası hasarı en kısa sürede tespit ederek karar vericilerin arama kurtarma ekiplerini etkin ve 

verimli bir şekilde görevlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu konu ile alakalı olarak uydu ya da hava fo-

toğraflarının çeşitli yöntemlerle analizi, sismik verilerin analizi ya da binalara yerleştirilen GPS verile-

rinin analizi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu tarz çalışmaların yanı sıra literatürde dronlarla hasar 

tespiti yapan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmanın literatürdeki dron kullanarak hasar tespiti ya-

pan diğer çalışmalardan farklarının birincisi, bölgelerin eşit boyutlarda karelere bölünerek zaman kay-

bını en aza indirebilmek maksadıyla karelere hasar görme olasılığı olan bina sayısı ile kapsadığı hastane, 

okul ve itfaiye sayılarına göre farklı önem puanı verilmesi. İkincisi, depoların daha önceden belirlenmiş 

aday depolar arasından belirlenmesi ve dronların kalkış yaptıkları depolara inme zorunluluğunun bulun-

maması. Üçüncüsü, dronların kareler üzerinde ihtiyaç duydukları sürenin belirsiz olması ve normal da-

ğılıma göre belirlenmesi. Son olarak, kesin çözüm yöntemine alternatif olarak Karınca Kolonisi Opti-

mizasyonu çözüm yöntemlerinin geliştirilmesidir. Sonuçlara incelendiğinde; kesin çözüm yönteminin 

sadece çok küçük boyutlu örneklemlerde en iyi sonuca ulaşabildiği ancak bu boyutlarda tüm Karınca 

Kolonisi Optimizasyonlarının da aynı sonuçları çok daha kısa CPU süresi içerisinde bulabildiği görül-

müştür. Ayrıca geliştirilen tüm Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemleri de daha büyük bo-

yutlu örneklemlerde iyi sonuçlar bulabilmektedir. Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemleri 

ile kesin çözüm yöntemi CPU süresi ve çözüm kalitesine göre karşılaştırılmaktadır. Bu araştırma İstan-

bul ilçeleri için geliştirilmiş olsa da, kolay uyarlanabilir olması ve esnekliği sayesinde dünyadaki diğer 

karar vericiler tarafından kendi ilçelerine uyarlanarak rahatlıkla kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Destek-

lenmiştir. Proje Numarası: FYL-2021-4222. 

Anahtar Kelimeler: Deprem Sonrası Hasar Tespiti, Yerleştirme ve Rotalama, Karınca Kolonisi Opti-

mizasyonu, Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama, Dronlar 
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PRİMER TARAF REGÜLASYONLU GERİ DÖNÜŞLÜ DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN 

ANALİZİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

Olcay SARIBIYIK 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda tüketici elektroniğinin çok yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bu sorunların başında kullanılan cihazların ihtiyaç duyduğu enerjilerin dönüşümü ve verimi gelmekte-

dir. Günümüzde kullandığımız elektronik cihazların hemen hemen hepsi sabit doğru gerilim ile çalış-

maktadır. Cihazları beslemek için kullandığımız şebekedeki gerilim ise alternatif gerilimdir. Bu nedenle 

gerilimin dönüşümü için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Klasik olarak şebekeden alınan alter-

natif gerilimin doğru gerilime dönüştürülmesini sağladıktan sonra sabit bir doğru gerilim elde etmek 

için çeşitli dc-dc topolojileri geliştirilmiştir. Geri dönüşlü dc-dc dönüştürücü yalıtımlı olma, düşük ele-

man sayısı, düşük maliyet ve nispeten yüksek verim gibi özellikleriyle en çok tercih edilen dc-dc dö-

nüştürücü türüdür. Çok fazla kullanıldığı için geri dönüşlü dönüştürücü maliyet ve yer kaplama açısın-

dan çok fazla geliştirilmiş durumdadır. Bu nedenle klasik yöntem ile tasarlanan geri dönüşlü dönüştü-

rücülerin maliyet ve performans iyileştirmeleri çok zorlaşmıştır. Bu bağlamda klasik regülasyon yön-

temlerinin aksine primer taraf regülasyonlu dc-dc dönüştürücü tasarımları yapılmıştır. Bu yöntem saye-

sinde çıkış gerilim regülasyonu primer taraftaki yedek sargı üzerine yansıyan çıkış gerilimi ile sağlana-

bileceği gösterilmiştir. Böylece optokuplör gibi izole bir eleman kullanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır. 

Bu çalışmada geri dönüşlü dönüştürücünün çalışma prensibi açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücü-

nün sürekli ve kesikli modda çalışması açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücüde primer taraftan geri-

lim bilgisinin nasıl sağlandığı açıklanmıştır. Klasik yöntemle kullanılan regülasyon yöntemi ile primer 

taraflı regülasyon yöntemi karşılaştırılarak, devre üzerinden eksiltilebilecek elemanlar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşlü Dönüştürücü, Dc-Dc Dönüştürücüler, Primer Taraf Regülasyonu 
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IN OPERANDO NONINVASIVE LITHIUM-ION BATTERY HEALTH DIAGNOSES 

UTILIZING SOUND WAVES 

Onur ERGEN 

Turkey 

Abstract: Lithium-ion batteries (LIBs) are considered the key energy storage technology of the 21st 

century and have revolutionized the portable electronics and e-mobility segments. However, degradation 

mechanisms of LIBs, including lithium plating, conductivity, and active material loss, are very challen-

ging to monitor for the Battery Management Systems (BMSs). Even though various non-invasive battery 

health diagnosis techniques are available, including impedance spectroscopy, pseudo open circuit vol-

tage, differential thermal voltammetry, incremental capacity differential voltage, etc., these methods 

have difficulty detecting early and sudden battery failures and determining the true state of health (SOH) 

at a given instant. For this reason, there is still a continued need for other non-invasive, cheap, and 

reliable monitoring methods that can provide real time SOH and degradation information to the BMSs. 

In this purpose, we developed a sound vibration-based sensing technique for monitoring the commercial 

lithium-ion battery’s SOH. The pulse vibrations are directly applied to positive and negative terminals 

and analyzed by artificial intelligence to identify degradation patterns. Thus, full operando experiments 

are able to conduct to determine new battery health indicators for the BMSs. This proof of concept study 

outlines pulse based sound vibrations and is a very effective method to achieve accurate degradation 

assessments along with early failure indications in LIBs. 

Keywords: Lithium Ion, Batteries, Energy, Renewable Energy, Operando Diagnosis 
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KALP KRİZİ RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE TAHMİNLENMESİ 

Onur SEVLİ 

Türkiye 

Öz: Kalp sağlığı yaşam için son derece büyük bir öneme sahiptir. Kaslı bir yapıya sahip olan kalp daki-

kada ortalama 70 defa kasılıp gevşeyerek vücuda besin ve oksijence zengin kanın ulaştırılması ve kirli 

kanın vücuttan toplanmasını sağlamaktadır. Tüm vücudu besleyen kalp, odacıkları içerisinde yer alan 

kandan kendi yararlanamamakta, kalp dokusunun kanlanması koroner arterler ile sağlanmaktadır. Bu 

damarlarda meydana gelen tıkanma, kalp dokusunun yeterince beslenememesi sonucu kalp krizlerine 

neden olmaktadır. Kalp krizleri dünya genelinde yaygın olarak görülen sağlık sorunları olup, ölümler 

ve ağır hasarlarla sonuçlanmaktadır. Kalp krizine sebep olan çok sayıda etken bulunmakta ve bu nedenle 

teşhisi karmaşıklaşmaktadır. Pek çok insan kalp krizine sebep olan belirtileri kriz anına kadar fark ede-

memekte ve kalp krizinin teşhisi uzmanlar için de zor bir hal alabilmektedir. Bu nedenle kalp krizi ris-

kinin tespiti ve olası kalp hastalıklarının erken teşhisinde uzmanlara karar desteği sağlayacak sistemlere 

ihtiyaç doğmaktadır. Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı gelişmeler farklı alanlarda olduğu gibi sağlık 

alanında da sorunlara alternatif çözümler sunmaktadır. Mevcut veriler üzerinden öğrenerek yeni durum-

lar hakkında başarılı tahminler üretebilen makine öğrenmesi teknikleri, hastalıkların erken teşhisi konu-

sunda uzmanlara destek sağlamaktadır. Bu çalışmada kalp krizi riskinin erken teşhisine yönelik olarak 

14 farklı özellikten oluşan ve 303 adet örnek içeren veri seti üzerinde Rastgele Orman, Lojistik Regres-

yon ve Naive Bayes teknikleri kullanılarak karşılaştırmalı bir sınıflama çalışması gerçekleştirilmiştir. 

En yüksek doğruluk değeri %90.32 olarak Rastgele Orman tekniği ile elde edilmiş, bunu %87.10 ile 

Lojistik Regresyon ve %83.83 ile Naive Bayes izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp Krizi, Erken Teşhis, Makine Öğrenmesi 
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İNME (FELÇ) RİSKİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK TESPİTİ 

Onur SEVLİ 

Türkiye 

Öz: İnme beyne giden kan akışının çeşitli nedenlerle azalması ya da kesilmesi sonucu, beyin dokusunun 

oksijen ve besinden yoksun kalması ile meydana gelen beyin krizleridir. Oksijen ve besin alamayan 

beyin hücreleri hızla ölmeye başlar ve beynin belirli bölgelerinde geçici ya da kalıcı olarak meydana 

gelen hasarlar sonucunda fonksiyon kayıpları oluşur. İnme küresel ölçekte ölümlerin ikinci önde gelen 

nedeni olup toplam ölüm vakalarının yaklaşık %11’ine sebep olmaktadır. Yanlış beslenme, aktivite ye-

tersizliği, sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon ve kolestrol, diyabet, obezite gibi pek çok etken 

inmenin oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 60 yaş üzerinde risk daha da artmaktadır. Pek çok farklı 

etkene bağlı oluşu ve semptomlarının ayırt edilememesi gibi nedenlerle inmenin zamanında tespiti ya 

da erken tahminlenmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Oysa erken belirlenmesi halinde ortaya 

çıkacak ölüm ya da hasarların %80’e varan oranda önlenmesi mümkündür. Sağlık alanında toplanan 

verilerin anlamlandırılması ve başarılı çıkarımların yapılabilmesi için çeşitli veri madenciliği teknikle-

rinden yararlanılmaktadır. Bunun yanında yapay zekâ teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, eldeki 

mevcut veriler arasındaki örüntüleri tespit ederek geleceğe dönük başarılı tahminler üretebilen makine 

öğrenmesi teknikleri medikal alanda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada inme hastalığının 

erken teşhisi ve tahminlenmesine yönelik olarak 11 özellik ve 5510 adet örnekten oluşan veri seti üze-

rinde bir sınıflama çalışması gerçekleştirilmiştir. Eldeki veri setinin dengesiz olmasından dolayı yeniden 

örnekleme tekniği kullanılmıştır. Rastgele Orman yöntemi ve aşırı örnekleme tekniği ile gerçekleştirilen 

sınıflamada %98.84 doğruluk elde edilmiştir. Sınıflama işlemi sonucunda inme durumunun tahminlen-

mesinde girdi özelliklerin etki değerleri ortaya konmuştur. En belirleyici özelliklerin yaş, vücut kitle 

indeksi ve kandaki ortalama glikoz seviyesi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnme (Felç) Risk Tahminlemesi, Makine Öğrenmesi, Yeniden Örnekleme 
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MODELING AND DYNAMIC ANALYSIS OF A BEAM-MASS-CART SYSTEM 

Onur ULUAĞ, Levent MALGACA 

Turkey 

Abstract: The use of mobile robots is increasing in production facilities due to benefits such as produc-

tivity and human safety. Advances in technology allow engineers to develop robots specific to manu-

facturers' operational requirements and applications. The point-to-point movement of mobile robots can 

cause vibrations due to their flexibility while carrying different equipment on them. Unwanted vibrati-

ons affect sensitivity at the endpoint of the equipment. Trying to minimize these vibrations may result 

in cost-up in design by making the system heavier while making it more rigid or requires complex cont-

rol systems, more sensors and, actuators. In this study, a cart carrying a payload with a rigid beam is 

modeled in MATLAB/SimScape. Bodies and joints are created for multibody dynamic analysis. The 

flexibility of the system is provided by the stiffness and damping elements defined in the rotary joint 

between the cart and rigid beam. Trapezoidal velocity profiles applied to the cart on a straight path and 

dynamic responses of the mass are examined. Suppressing of endpoint vibration is achieved by calcula-

ting different deceleration times depending on the damped natural frequency of the flexible system. 

Significant reductions in endpoint vibrations for undamped and lightly damped cases have been obser-

ved by choosing appropriate deceleration times. 

Keywords: Beam-Mass-Cart, Velocity Profile, Dynamic Analysis, Residual Vibration, Simscape 
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HİDROLİK BLOKLARIN İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELERİN 

İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY 

Türkiye 

Öz: Hidrolik sistemler gemi, baraj, pres, demir- çelik üretim sanayi, maden, inşaat ve savunma sanayi 

gibi pek çok yerlerde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hidrolik sistemlerin en önemli ekipman-

lardan birisi de hidrolik bloklardır. Hidrolik sistem ekipmanlardan olan hidrolik silindirlerin istenilen 

çalışma şartlarında ve performanslarında çalışabilmesi hidrolik blokların doğru malzeme seçimine, ta-

sarımına ve imalatına önemli derecede bağlıdır. Hidrolik bloklar, hidrolik sistemlerde kullanılan pompa, 

silindir ve diğer elemanlar arasındaki sıvı akışını düzenleyen bir hidrolik ekipmandır. Hidrolik bloklar 

ile sistemde kullanılan sıvının hızı, yönü ve debisi kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistemin devre 

şeması ve çalışma şartlarına göre blokların içyapısı tasarlanır ve genellikle CAD-CAM programları kul-

lanılarak CNC tezgâhlarında imalatları yapılmaktadır. Hidrolik blok yüzeyleri üzerine oturma yüzeyli 

valfler veya blok içinde açılmış özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri monte edilir. 

Hidrolik blokların imalatında genellikle dökme demir malzemeler ve çelik malzemeler tercih edilmek-

tedir. Hidrolik blokların talaşlı imalatı sırasında kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standart 

olarak bulunamayan özel tasarlanmış rayba-senker ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı 

için farklı boyut, kalite ve teknolojide delik delme ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yu-

vaların işlenmesinde güncel olarak kaba işleme için kademeli senker, hassas işleme için kademeli ray-

balar kullanılmaktadır. Hidrolik blokların imalatında çelik malzemelerin kullanımı, çelik malzemelerin 

işlenebilirlik performanslarından dolayı, Türkiye'de ve hatta dünyada çok düşük seviyededir. Tasarımı 

yapılan blokların imalatı sırasında yapılan en ufak bir hata, blok malzemesinin kullanılamaz duruma 

getirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca hidrolik blokların tasarımını ve imalatını yapan işletmeler için 

hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en önemli kriterdir. Bu durumda, hidrolik 

blokların imalatında kullanılan malzemenin işlenebilirlik performansı çok önemli olmaktadır. Bu çalış-

mada, hidrolik blok imalatında kullanılan dökme demir ve çelik malzemelerden örnek malzemeler seçi-

lerek, farklı yuvaların talaşlı işlemle işlenmesi yapılmıştır. Talaşlı işlem esnasında farklı devir, ilerleme 

ve takım seçimi durumlarında malzemelerin işlenebilirlik performansları incelenmiştir. Dökme demir 

malzemelerin talaşlı işlemde işlenebilirlik performansının daha iyi olduğu, çelik malzemelerin işlenebi-

lirlik performansında takım tasarımının ve işleme parametrelerinin çok önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Blok, Malzeme, Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik 
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ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI İLE YETKİNLİKLERİN 

ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KAMU BANKASI ÖRNEĞİ 

Rumeysa MÜSTAKİM, Cevriye GENCER 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda yetkinlik kavramı iş yaşamında giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Yetkinlik, 

yüksek performansı ortalama performanstan ayıran bilgi, beceri ve özellikler olarak tanımlanmaktadır. 

Kuruluşlar, yetkinlikleri geliştirerek işe alım sürecine, eğitim faaliyetlerine, performans yönetimine, na-

killere veya terfilere, yönetici yedekleme programlarına, yetenek envanterlerine, çalışan kariyer gelişi-

mine ve genel insan kaynakları uygulamalarını yönetme fırsatına sahip olmaktadırlar. Yetkinlikler 3 

gruba ayrılmaktadır. Bunlar temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler ve göreve dayalı yetkinliklerdir. Bu 

çalışmada, bir kamu bankasında tüm çalışanlarda bulunması beklenen yetkinliklerin belirlenmesi ve 

AHP yöntemi ile çalışanlar ve yöneticiler için önceliklendirilmesi; bu sayede tüm çalışanların daha fazla 

odaklanmaları beklenen alanların belirlenerek; ik süreçlerinde daha doğru ve detaylı bir uygulama sağ-

lanması amaçlanmaktadır. Çalışma temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama çalışanlarda bu-

lunması beklenen yetkinliklerin belirlenmesidir. Yetkinliklerin belirlenmesi için bankada kullanılan yet-

kinlik seti, yetkinlik tanımları ile birlikte çeşitli unvanlardaki çalışanlara gönderilmiş ve yetkinlikleri 

gruplandırmaları istenmiştir. Ardından alınan bilgiler neticesinde çalışanlarda en çok bulunması bekle-

nen yetkinliklerden en az bulunması beklenen yetkinliklere doğru bir sıralama yapılmıştır. Görev tanım-

ları içerisinde yetkinliklerin yer aldığı birim ile görüşülerek en uygun yetkinlik sayısı “5” olarak belir-

lenmiştir. İkinci aşama hiyerarşinin oluşturulması ve verilerin temin edilmesidir. Yetkinliklerin belir-

lenmesinin ardından hiyerarşi kurulmuştur. Kurulan hiyerarşiye göre ikili karşılaştırma matrisleri oluş-

turulmuş; ekiplere gönderilerek ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Üçüncü aşamada AHP yöntemi adım-

ları uygulanmış ve tutarlılık analizleri hesaplanmıştır. Hesaplamaların sonucunda tüm ik uygulamala-

rında kullanılmak üzere yetkinlikler ve ağırlıklandırılmalar belirlenmiştir. Bu sayede daha çok nitel uy-

gulamalar kullanılan ik alanına matematiksel bir yaklaşım sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Yetkinlik 
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INVESTIGATION OF INTERLAMINAR STRENGTH OF FIBER METAL LAMINATES 

INCLUDING 6061-T4 ALUMINUM SHEET SURFACES PROCESSED WITH FIBER LASER 

TECHNIQUE 

Rıdvan AKSÜT, Mustafa Özgür BORA, Erhan AKMAN 

Turkey 

Abstract: Fiber metal laminates (FML) as a type of composite materials are obtained from the produc-

tion of low-thickness metal sheet and resin-impregnated glass, carbon or aramid fabrics in sandwich 

form using vacuum bagging, hot pressing and autoclave etc. production techniques. FML materials rep-

lace traditional non-ferrous metals or laminated composites, especially in the main structural parts of 

new generation civil aircraft due to their lightness, resistance to impact loading and high fatigue strength. 

Before production, mechanical (sanding etc.) or chemical (acid etching, anodization, etc.) surface pret-

reatments are traditionally applied to the metal material surface to improve the interlaminar strength 

properties between metal and prepreg fabric in FML materials. As an alternative to these surface pret-

reatment techniques, there are also some studies in which metal material surfaces are pretreated with 

laser technique in recent years. The ability of the laser to transfer a large amount of energy to the material 

in a region close to the surface, within the specified limits and in a very short time, provides the oppor-

tunity to change the properties of the material locally. The amount of heat transferred by the laser beam 

to the surface where today's laser technologies come from can be controlled with many different para-

meters to be different pulse durations, pulse energies and repetition rates. In addition, the response of 

the materials to the laser wavelength also varies. Therefore, determining the appropriate laser parameters 

depending on the material is very important to achieve high quality in the final product. In this study, it 

is aimed to improve the interlaminar strength properties between metal and prepreg fabric by performing 

surface pretreatments under different laser parameters (such as laser speed, power and frequency) on the 

surface of metal materials before the production of FML materials. For this purpose, 6061-T4 aluminum 

sheet plates were treated with a pulsed fiber laser under different laser parameters before the 2/1 confi-

gurated FML materials were produced with the hot press technique. In order to determine the effect of 

laser parameters on the metal/prepreg fabric interlaminar strength of FML materials, three point bending 

tests were performed on the samples according to the ASTM D790 standard. The flexural strength, 

flexural modulus and displacement rates of FML samples were determined from the three point bending 

tests. The obtained results showed that the surface pretreatments using the fiber laser technique applied 

to 6061-T4 aluminum sheet plates improved the interlaminar strength at metal/prepreg fabric. The 

flexural strength and flexural modulus values also increased due to the improvement of interlaminar 

strength at metal/prepreg fabric compared to the untreated FML samples. 

Keywords: Fiber Metal Laminates, Fiber Laser Technique, Flexural Properties, Metal/Prepreg Fabric 

İnterface 
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ELEKTRO-MANYETİK KARIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE AA7050 ALAŞIMINDA 

TİKSOTROPİK ÖN-MALZEME ÜRETİMİ 

Seda ATAKUL, Melika ÖZER, Seyfettin VADİ, ALPAY ÖZER 

Türkiye 

Öz: Uzay ve havacılık sektöründe kullanım alanı oldukça fazla olan AA7050 Al alaşımından nihai parça 

üretimi çoğunlukla talaşlı imalat yöntemi ile veya alçak/yüksek basınçlı döküm yöntemi ile yapılmak-

tadır. Nihai parça üretimi için hem fire parça hem de zaman kaybı oldukça fazladır. Bu durum üretilen 

parçada maliyet açısından kazanç kaybına sebep olmaktadır. Son zamanlarda yüksek mekanik özellik-

leri ve net şekle yakın parça üretimi gibi üstün özelliklerinden dolayı parça üretiminde yarı-katı şekil-

lendirme yöntemi kullanılmaktadır. Yarı-katı şekillendirme için kullanılan ön-malzemenin tiksotropik 

özelliğe sahip olması gerekir. Tiksotropik özelliklere sahip ön-malzeme üretimi için birçok yöntem bu-

lunmaktadır. Bu çalışmada tiksotropik ön-malzeme üretimi için elektromanyetik karıştırma yöntemi kul-

lanılmıştır. AA7050 Al alaşımından elektro-manyetik karıştırma yöntemi ile tiksotropik ön-malzeme 

üretimi yapılmıştır. Elektromanyetik karıştırma ünitesi özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile 

kontrol edilmiştir. Elektromanyetik karıştırma parametreleri olarak frekans 50 Herz, gerilim 380 volt, 

tork 160 N/m kullanılmıştır. Yarı-katı sıcaklık aralığındaki katılaşma esnasında elektro-manyetik karış-

tırma yöntemi ile numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla elektro-manyetik 

karıştırma yapılmadan da aynı şartlarda grafit kalıba döküm gerçekleştirilmiştir. Üretilen tüm numune-

lerin mikroyapıları incelenmiştir. Yapılan mikroyapı incelemeleri sonunda elektro-manyetik karıştırma 

yöntemi ile üretilen tiksotropik AA7050 numunelerde α-Al dendrit kollarının kırıldığı ve mikroyapıdaki 

α-Al tanelerinin rozet ve/veya nadiren küremsi şekle sahip olduğu gözlenmiştir. Elektro-manyetik ka-

rıştırma yapılmadan grafit kalıba döküm yöntemi ile üretilen numune incelendiğinde ise mikroyapıdaki 

α-Al tanelerinin dendritik olarak oluştuğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yarı-Katı Şekillendirme, Elektro-Manyetik Karıştırma, Ön Malzeme Üretimi, 

Tikso Şekillendirme 
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TÜRKİYE, IĞDIR İLİNDE 

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ İÇİN PİLOT ALAN BELİRLENMESİ 

Seda TÜRK 

Türkiye 

Öz: Dünya nüfusunun sürekli artması, enerji arzında da sürekli bir artış yaratmıştır. Sınırlı fosil kaynaklı 

rezervlerin azalması ve 30-40 yıl içinde bu rezervler Dünya’nın ihtiyaçlarını karşılayamayacak olması 

bunlarla birlikte fosil kaynak kullanımının zararlı etkileri olması sebebiyle var olan enerji kaynaklarını 

mümkün olduğunca verimli kullanmaya ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim olmuştur. Yapı sektö-

ründe de çevre dostu malzemeler tercih edip, enerji ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik sürdürebilir binalara 

yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Yeşil çatı sistemlerinin, enerji verimliliğini artırması, hava kalitesini 

iyileştirmesi, karbon emisyonunu azaltması, su tutulumunu artırması ve kentsel ısı adasını hafifletmesi 

gibi birçok faydası bulunmaktadır. Yeşil çatı, tüm dünyada şehirlerde sıcaklık artışına, kuraklıklara, 

kentsel alanlarda su baskınlarına ve hava kirliliğine neden olan iklim değişikliğini azaltmak için en 

önemli çözümlerden biri olarak algılanmaktadır. Ayrıca Iğdır ili, Türkiye’de karbon emisyonu ve çevre 

kirliliği en yüksek illerden biridir. Bu nedenle, yeşil çatı sistemi altyapısı, Iğdır’da insan kaynaklı kar-

bondioksit ve diğer “sera” gazlarının emisyonlarının etkilerini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Bu 

çalışmada, kurulum için bir pilot alan bulmak amacıyla nüfus yoğunluğuna göre seçilen 5 mahalleyi 

değerlendirmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanıl-

mıştır. Bu yöntemle 5 mahalle, ekonomik, çevresel ve sosyal yapı ile ilgili belirlenmiş 12 kritere göre 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yaklaşımın Bağlar mahallesinin yeşil çatı sistemi inşa etmek için pilot 

olarak en iyi alan olduğunu ortaya çıkardığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Binalar, Yeşil Çatı Sistemleri, Çok Kriterli Karar Verme Metotları, 

Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) 
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18.YÜZYIL SIBYAN MEKTEPLERİ MİMARİSİ: ELHAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN 

MEKTEBİ ÖRNEĞİ 

Seda ÖZTEKİN 

Türkiye 

Öz: Kuran okumayı öğretmek ve din eğitimini vermek amacıyla kurulan sıbyan mektepleri islam dün-

yasında başlayarak, Selçuklular ve Beylikler Dönemi’yle birlikte Osmanlılar’ a kadar taşınmıştır. Med-

reselerin yanı sıra, tekil yapı olarak mahalle aralarında, cami yakınlarında ya da bir külliye içerisinde 

konumlanmış olan sıbyan mekteplerinde erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrencilere de eğitim veril-

mekte olup, kimsesiz ve fakir çocuklara öncelik tanınmaktaydı. Eğitim 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’ na kadar devam etmiştir. Bu yasanın ardından sıbyan mektepleri özgün durumlarından uzak-

laşmış, uygun olmayan işlevlere tahsis gibi nedenlerle ciddi bakım ve onarım sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmışlardır. 1728 yılında inşa edildiği bilinen Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, İstanbul’ un 

Fatih İlçesi, Babahasan Alemi Mahallesi’ nde Horhor Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bir 18. yüzyıl 

yapısı olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi cephe özellikleriyle günümüze kadar büyük ölçüde 

taşınmış bir yapı olmasının yanında, dikdörtgen plan şemasını da korumaktadır. Yapının çalışma konusu 

olarak seçilmesinin nedeni, mevcut durumunu analiz etmek, güncel kullanım alanlarını irdelemektedir. 

Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin çağdaş dönemi olan Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi, Reisül-

küttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi ve Zevki Kadın Sıbyan Mekteplerine ait mekansal yapı ve cephe 

özellikleri karşılaştırmalı incelenmiştir. Buna göre, çağdaş örneklerin cephe ve plan özellikleri benzerlik 

gösterirken, dershaneleri dikkate alındığında sade ve gösterişsiz duvarlara sahip oldukları ancak, Elhac 

Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin dershanesinin duvar ve tavanında yer alan bezemeleri ile oldukça 

nitelikli olduğu belirlenmiştir. Mevcut işlevinden ötürü plan ve cephe özellikleri bakımından niteliksiz 

ek ve onarımlara maruz kalan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’nin çağdaşları içindeki mevcut 

durumunun kapsamlı irdelenmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sıbyan Mektebi, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, 18. Yüzyıl, Taş Mektep, 

İstanbul 
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KAFES SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK TASARIMININ HESAPLAMA 

YÜKÜ 

Sedanur BALTA, Hakan ÖZBAŞARAN 

Türkiye 

Öz: Bilgisayar ile otomatik tasarım bir tasarımın bilgisayar tarafından insan müdahalesi olmadan ger-

çekleştirilmesidir. Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda yapılan çalışmalar bil-

gisayar ile otomatik tasarımın, bilgisayar destekli tasarımın yerini almaya hazırlandığını göstermektedir. 

Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda sunulan çoğu çalışma önerdiği optimizas-

yon yönteminin (veya yöntem iyileştirmesinin) performansını popüler test problemleri ile ölçmektedir. 

Bu test problemleri (i) bazı düğüm noktalarının (belirli veya tüm yönlerde) hareket etmesine izin ver-

memek, (ii) bazı düğümlerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmak, (iii) bazı çubukların kullanılma-

sına ve/veya kaldırılmasına izin vermemek ve (iv) çubukların ait oldukları kesit gruplarını önceden be-

lirlemek gibi basitleştirmeler kullanılarak tasarlanmıştır; bu sebeple gerçek dünya tasarım problemlerini 

temsil edememektedirler. Ek olarak, bu problemlerin çoğunda sadece yapısal kısıtlar göz önünde bulun-

durulur ve yapım kısıtları ihmal edilir. Yapısal kısıtlar kullanılan malzeme (gerilme, şekil değiştirme 

vb.) ve taşıyıcı sistem davranışı (düğüm yer değiştirmesi, global burkulma vb.) ile ilgilidir. Yapım kı-

sıtları ise sistemde kesişen elemanların bulunmaması ve bir düğüme çok sayıda elemanın bağlanmaması 

gibi sistemin imal edilmesini mümkün kılan kısıtlardır. Bu çalışmada düzlem kafes sistemlerin bilgisa-

yar ile otomatik tasarımının gerçek hesaplama yükü tartışılmıştır. Burada “gerçek hesaplama yükü” ifa-

desi ile anlatılmak istenen, gerçek dünya problemlerinde olmayan basitleştirici kısıtların bulunmadığı 

ve yapısal kısıtların yanında yapım kısıtlarının da hesaba katıldığı tasarım problemlerine yakın-optimal 

çözümler aramak için harcanan işlem gücüdür. Kafes sistemlerin optimizasyonu için uygun olduğu daha 

önce yapılan çalışmalarla gösterilmiş parametresiz bir metasezgisel algoritma kullanılarak sayısal de-

neyler yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otomatik Tasarım, Kafes Sistem, Optimizasyon, Metasezgisel, Yapım Kısıtları 
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ANTI-IMPACT PROPERTIES OF SMART CORK STRUCTURES 

Selim GÜRGEN, Mehmet Alper SOFUOĞLU 

Turkey 

Abstract: Anti-impact properties are essentially important for protective structures while reduced we-

ight is another criterion for these systems. Due to the lightweight structure and advanced energy absor-

bing capabilities, cork panels have been investigated in protective systems. In addition to the excellent 

impact resistance, cork panels provide environmentally-friendly behavior for green designs in enginee-

ring applications. This natural product is adapted to various systems under low-velocity impact conditi-

ons such as helmets, vests, elbow and knee-pads. In the present work, we investigated the anti-impact 

behavior of cork panels by measuring the impact force response. The cork panels were composed of 

cork granules molded by polyurethane (PU) binder. In addition to the neat cork structures, a non-Newto-

nian suspension was integrated into the cork panels for further improvement in the impact performance. 

This advanced suspension was synthesized by mixing nano-size silica particles in a chemically inert 

liquid medium, polyethylene glycol (PEG). This mixture shows an increasing viscosity profile under 

loading and reduces its viscosity to the initial lower values upon removing the loading from the medium. 

For this reason, this suspension presents a contribution for energy attenuation during impact. According 

to the results, the smart fluid adapted cork composites provide lower impact force in comparison to the 

neat cork panels. 

Keywords: Impact Performance, Cork, Smart Systems 
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DESTEK VEKTÖR MAKİNESİ YÖNTEMİ İLE HATALI ÜRÜN ORANININ 

AZALTILMASI: CERRAHİ MASKE ÜRETİMİNDE BİR UYGULAMA 

Semra TEBRİZCİK, Süleyman ERSÖZ, Adnan AKTEPE 

Türkiye 

Öz: Makine Öğrenimi, verileri anlamlandırarak çıkarımlar yapmamızı sağlayan geniş bir teknikler ko-

leksiyonudur. Bu teknikler arasında destek vektör makineleri algoritmaları olarak bilinen bir yöntem de 

yer almaktadır. Destek vektör makineleri (SVM) algoritmaları, etkili sonuçları nedeniyle üretim sistem-

lerinde de kullanılmaktadır. Günümüzde kaliteli ürünlere olan talep sürekli artmaktadır. Tutarlı kalitede 

ürünler üretmeye devam etmek için, üretim süreçleri takip edilmelidir. Üretimde meydana gelen hatalı 

ürünlere neden olabilecek faktörler incelenmeli ve hatalı ürünler fark edildiğinde ürünlerin kalitesini 

etkileyen nedenler izole edilmelidir. Üretim sistemlerinde gerçekleşen hatalı ürünlere karşı uygun dü-

zeltici önlemler alınarak üretimin verimliliği artırılmalı ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu 

çalışmada Covid-19 salgın süreci ile faaliyete geçen bir maske üretim fabrikasının ürün kalitesine yö-

nelik uygulama yapılmıştır. Ürün kalitesini etkileyen faktörler belirlenerek bu faktörlere ait veriler kul-

lanılmıştır. Maske bulaşın önüne geçmek için kullanılması gereken hayati bir ürün olup tüm kalite ka-

rakteristiklerini bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde insanları bulaşa karşı güvendirip sonrada 

aldatıcı bir rol üstlenmemelidir. İnsanlığı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı proaktif bir yaklaşım 

sergileyebilmek için bulaşı önlemede önemli olan unsur kullanılan maskenin kalite karakteristiklerinin 

istenilen niteliklere sahip olmasıdır. Çalışma işletmenin belirlediği kabul edilebilir hata miktarı üzerin-

deki hatalı ürünleri makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak tahmin edebilmeyi araştırmaktadır. Des-

tek vektör makinesi algoritmasına ait optimizsayon parametreleri için farklı senaryolar uygulanarak mo-

del performans sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Destek Vektör Makinesi, Üretim Faktörleri, Tahmin, Hatalı 

Ürün 
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DERİN EVRIŞIMLI SINIR AĞI KULLANARAK BİTKİ YAPRAĞI HASTALIKLARININ 

TESPITI ÜZERINE ARAŞTIRMA 

Sena Nur BENLİ, Salim CEYHAN 

Türkiye 

Öz: Zirai üretimde bitki hastalıklarının hızlı bir şekilde tanınmasını sağlayacak ve kimyevi haşere ilaç-

larının kullanımında karar verme sürecini hızlandıracak otonom bir tespit sistemi ortaya koymak önem-

lidir. Birçok ülke otonom sistemlerin araştırılması üzerine yatırım ve zaman harcamaktadır. Ülkemizde, 

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) kapsamında tarım ekosisteminde verimlilik ve akıllı tarım 

uygulamaları desteklenmeye başlamıştır. Bu çalışmamızda ziraai bitkiler üzerinde yüksek doğruluklu 

hastalıklı bitki türü teşhisi için bir derin konvolüsyon sinir ağı modeli oluşturma çalışması yapılmıştır. 

Bitki yaprakları verisindeki artan veri sayısı ve oluşturlan yeni modellerle bu alanda azımsanmayacak 

ölçüde ilerlemeler kayıt edildiğini, verilerimiz ve sonuçlarımız açısından kolayca söyleyebiliriz. Bu ça-

lışmada, açık bir kaynaktan alınan, görüntü çevirme, gama düzeltme, gürültü ekleme, PCA renk geniş-

letme, döndürme ve ölçeklendirme olarak altı farklı veri genişletme tekniği ile oluşturulmuş yeni bir 

veri seti kullanılmıştır. Veri seti, 14 farklı bitki yaprağına ait 38 çeşit hastalıklı ve sağlıklı yapraktan 

oluşan toplam 83.107 adet 256x256 boyutunda görüntü içermektedir. Renkli bir yaprak görüntüsünü 

girdi olarak alan ve 38 adet çıktıdan birini en yüksek olasılıkla veren çeşitli CNN model mimarileri 

oluşturularak veri setinin eğitimi yapılmıştır. İlk başta yeni oluşturduğumuz modellerin eğitiminden elde 

edilen doğrulukların ve hatanın tatmin edici seviyelerde olmaması nedeniyle tüm veri setini eğitmekten 

vazgeçilmiştir. Bundan sonra iki yol izlenmiştir: birincisi, yeni bir model oluşturmak yerine önceden 

eğitilmiş iyi bilinen modellerden biri olan VGG-19 modelini kullanarak transfer öğrenme (transfer lear-

ning) yöntemi kullanmak. Transfer öğrenme yönteminden elde edilen doğruluğun ince ayarı da yapıla-

rak, ADAM optimizasyon yöntemiyle 45 epoch’ta eğitilen veri setimizin doğruluğunun %95 civarında 

olduğu görülmüştür. İkinci olarak, veri setinde yüksek sayıda veri içeren tek çeşide ait elma (4 çeşit, 

9714 adet), mısır (4 çeşit, 9145 adet), üzüm (4 çeşit, 9027 adet) ve domates (10 çeşit, 22930 adet) verileri 

için yüksek doğruluk ve düşük hataya sahip bir CNN modeli mimarisi konusunda araştırılma yapılmıştır. 

Çeşitli denemelerle en iyi sonucu veren modele ait parametreler ve model mimarisi elde edilmiştir. Mo-

delimizin mimarisinde, 3 adet konvolüsyon katmanı, 3 adet maxpooling katmanı, 3 adet dropout kat-

manı, 3 adet tam bağlı katman, softmax katmanı, giriş ve sınıflandırma(çıkış) katmanı bulunmaktadır. 

Oluşturduğumuz model kullanılarak elma, mısır, üzüm ve domates yaprağı veri setlerinin, ADAM op-

timizasyon yöntemiyle 25 epoch eğitiminden elde edilen doğruluklar, sırasıyla, %99.53, %97.97, 

%99.44 ve %96.88 olduğu görülmüştür. Oluşturduğumuz mimarinin daha hızlı sonuca ulaştığı ve daha 

iyi doğruluğa sahip olduğu açıkca görülmektedir. Son olarak, aynı model kullanılarak 14 farklı bitki 

yaprağına ait 38 çeşit hastalıklı ve sağlıklı yaprak (tüm veri seti) için yapılan eğitimde elde edilen doğ-

ruluk değerleri yaklaşık %92 civarında olmuştur. Bu sonuç gözönüne alındığında söyleyebiliriz ki veri 

setindeki çeşitlilik arttıkça modelin doğruluğu düşmektedir. Diğer bir önemli sonuçta özellik çıkarımı 

için derin konvolüsyon sinir ağlarında verilere herhangi bir ön işlem yapılmasına gerek olmamasıdır. 

Veri seti oduğu gibi doğal yapısında kullanıldığında başarım sonuçlarında herhangi bir azalma eğilimi 

olmamaktadır. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarda ön işleme adımlarında kaybedilen zaman yerine 

veri seti arttırımı ve model mimarisi üzerinde çalışmaların önem kazanacağı görüşündeyiz. Gelecekteki 

çalışmalarımızdan biri model mimarisinde yeni düzenlemeler yaparak doğruluğu arttırmaktır. Diğeri ise 
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AlexNet, Vgg16, ResNet50, GoogleNet gibi derin öğrenme algoritmalarının transfer öğrenme yönte-

miyle tüm veri seti üzerindeki başarımlarını değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Derin Evrişimli Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Yaprak Hastalıklarının 

Tespiti, Transfer Öğrenme 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORROSION EFFECTS ON THE NANO-

COMPOSITE COATED PETROL BOILER 

Senai YALÇINKAYA. Kamal Eddin ISMAEIL 

Turkey 

Abstract: Corrosion, the interaction of metals with the surrounding environment (chemicals). It is de-

fined as dissolution due to corrosion caused by friction or other (mechanical factors). There are many 

examples of metal corrosion. These; Vehicles such as oil pipes, petrol boiler, tanks, vehicles operating 

in the sea, etc. can be shown. In the study, it was aimed to determine the wear level by applying a Nano-

Composite coating to steel alloys used in the manufacture of metal tanks to store oil reserves. The metal 

tank was lined with an epoxy composite reinforced with hybrid particles. The alloy chemical composi-

tion was characterized using an (OE Spectrometer). In order to find the electrochemical corrosion test, 

cathodic and anode behavior, a constant voltage and a variable current were applied at 10 mV to 1000 

mV. The relationship between current density (corrosion current) and the voltage difference is linear. It 

was examined that the increase in this linear current was with a constant voltage difference and any 

change in voltage was evidence that corrosion was occurring. In the experimental study, the topography 

and surface structure of the coating materials was examined by an atomic optical microscope. It was 

performed in hardness, adhesion, corrosion, chemical, and electrochemical tests. As a result of the study, 

it was determined that the adhesion strength of the coating and the hardness of the coating increased. In 

addition, it has been seen that the coating is effective in preventing corrosion. 

Keywords: Nano-Composite Coating, Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Epoxy, Nano 

Mgo 
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ANALYSIS OF ULTRA-LONG CARBON MICROTUBULE-LIKE STRUCTURES VISIBLE 

IN ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION OF GRAPHITE 

Tamer GÜZEL 

Turkey 

Abstract: Graphene is a single-atom-thick layer of sp2-bonded carbon atoms, ideally arranged in a 

hexagonal lattice [1]. This special structure has given it extremely attractive electronic, thermal, optical, 

mechanical, and chemical properties[2]. Due to this situation, it has become the most researched mate-

rial. Due to its unique properties, it has found application areas in many fields, especially energy, elect-

ronics, and optics[3]. Many graphene production methods have been proposed [4]. One of these methods 

is the electrochemical exfoliation method. This method generally consists of an anode and cathode that 

are applied electrical voltage, as well as an electrolytic liquid. Pure graphite or its different forms are 

generally used as the carbon source in the anode or cathode. However, the structures in the form of very 

long tubes that can be seen in the produced product are quite remarkable. In this study, quantitative 

analysis of these micro-length tube-like structures visible in the product has been presented. At this 

point, since the product is in the form of a mixture, the ability to focus on the target of scanning electron 

microscopy and energy dispersive x-ray spectroscopy was turned into an opportunity and the structural 

differences of the exfoliated graphene nanoparticles were compared with these structures [5]. These 

structures were found to contain more oxygen (31-39%) than the exfoliated particle (17-23%) within 

the limits of this study. Therefore, it has been determined that high levels of oxygen may have an effect 

on the formation of these structures 

Anahtar Kelimeler: Carbon Micro Tube, Ultra Long Carbon Tube, Graphene Nano Tube, Graphene 

Oxide Tube Reference 
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THE EFFECT OF BAFFLE LOCATION ON SLOSHING IN THE RECTANGULAR TANK 

Tolga BAYRAMOĞLU, Fatih Cüneyd KORKMAZ, Kubilay BAYRAMOĞLU 

Turkey 

Abstract: The sloshing creates a force dependent on pressure for all geometries that move with accele-

ration. Especially in tanks such as partially filled fuel and ballast in the ship, undesirable force and 

pressure occurs due to ship motion. In this study, the phenomenon of sloshing and sloshing reduction 

method has been investigated. Horizontal baffle has been used as the sloshing damping method. Hori-

zontal baffles were placed in different parts of the rectangular tank and their effects were examined. The 

study was carried out with CFD analysis using the volume of fluid (VOF) method. Numerical solution 

was validated with previous experimental study results obtained from the literature. Baffle effects were 

compared according to the pressure values obtained from certain points. The baffles used are in five 

different points below and above of the free surface. In addition, the tank motion was assumed as a 

harmonic sway excitation at a single frequency value. As a result of the study, it has been observed that 

the baffles located in the regions close to the free surface reduce the sloshing effect. Especially, the 

baffle located at the free surface effectively reduces the pressure according to the unbaffled configura-

tion. Consequently, these baffles play an important role in the damping of the waves formed on the free 

surface. 

Keywords: Sloshing, Baffle Effect, Ship Motion, Cfd 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: ANKARA 

ÖRNEĞİ 

Tolga SÖYLEMEZOĞLU, Osman ŞİMŞEK, Can DEMİREL 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda, Türkiye’de ulusal bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla 

sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu problemi çözebilmek, kayıpları azaltabilmek için 

yol güvenlik projeleri gerçekleştirilmektedir. Ancak bu projelere ayrılan bütçenin sınırlı olması nede-

niyle, bazı pratik ve ekonomik çözüm yöntemlerinin bulunması gereklidir. Bu yöntemlerin en önemlisi, 

trafik kazalarında tehlikeli kesimler olarak adlandırılan kaza kara noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi-

dir. Bu ise kara noktaların belirlenmesi, her bir noktadaki problemin incelenmesi (teşhis), uygun iyileş-

tirmelerin belirlenmesi, etkilerinin tahmin edilmesi, uygulanması ve son olarak izleme sonuçlarının de-

ğerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, karayolu trafik güvenliğinin sağlan-

masında coğrafi bilgi sistemleri kullanımının önemini ortaya koymak ve trafik kazalarının özelliklerinin 

belirlenmesi ile alınacak önlemler açısından sağlayacağı faydaları irdeleyerek trafik kazalarında ölümlü 

ve yaralanmalı kazaların azaltılması veya belirli bir sayının altına düşürülmesi için yapılması gereken-

lerin tespitidir. İlgili kuruluşlar arasında güvenlik konusundaki bilinçlendirmeyi artırmak, gelecekteki 

güvenlik çalışmaları açısından gereklidir. Bu amaçla çalışmada, kara noktaların kısa zamanda ve doğru 

şekilde tespiti, sonuçların yorumlanması ve uygulamaya geçirilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden 

yararlanılmıştır. Türkiye trafiğindeki aksaklıkların tespit edilmesinde trafik kaza analizlerinin payı bü-

yük olacaktır. Özellikle kaza kara noktalarını ve kazaya meyilli kesimleri tespit etmek için trafik kaza 

analizleri yapılmalı, kazaların gerçek nedenleri belirlenmeli ve bu aksaklıkları ortadan kaldıracak gerekli 

önlemler alınmalıdır 

Anahtar Kelimeler: Cbs, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konumsal Bilgi Sistemleri, Kara Nokta, Trafik Kaza 

Analizi 
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OPTICAL VERSUS ULTRASOUND IN MEDICAL IMAGING: A SAMPLE APPLICATION 

Tuğba Özge ONUR, Gülhan USTABAŞ KAYA 

Turkey 

Abstract: Today, in the medical field, ultrasound is frequently used for both diagnostic and therapeutic 

purposes. Ultrasound waves are generated with the help of a transducer that can both emit high frequ-

ency sound waves and detect reflected echoes of them. In this way, by applying a gel that prevents the 

formation of air gaps between the transducer and the dermis, ultrasound enables the imaging of internal 

organs, the detection of a specific target, the ablation or disintegration of a tissue or a specific target. 

Thus, ultrasound imaging is a non-invasively method that is generally considered safe since it does not 

produce ionizing radiation. However, the requirement to move the transducer over the dermis, ie contact, 

can be a disadvantage of ultrasound imaging for some situations. In these cases, optical imaging, where 

light is used for imaging in medical applications, can be used alternatively. In optical imaging, non-

ionizing radiation including visible, ultraviolet and infrared light is used. In this way, the patient's expo-

sure to harmful radiation can be significantly reduced, and it can be used in the diagnosis and treatment 

of the disease. However, the major disadvantage of optical imaging can be its high cost. In this study, 

lateral shearing digital holographic microscopy (LSDHM) method is used for both providing a nondest-

ructive, full-field and high-resolution imaging and reducing the cost which is the major disadvantage in 

optical medical imaging. In this context, it has been shown that optical medical imaging can be perfor-

med with low cost and less components with an exemplary imaging application. 

Keywords: Medical Imaging, Ultrasound, Optic, Lateral Shearing Digital Holographic Microscopy, 

Image Formation 
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KUBBELERDEKİ HASARLAR VE ONARIM VE GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Tülin ÇELİK, Ali URAL 

Türkiye 

Öz: İnsanlar geçmişten günümüze kadar inşa ettikleri yapıların üzerini örtmek için kubbe inşa etmişler-

dir. Kubbe, mühendislik yapılarındaki geniş mekânları kapatmak amacıyla yapılan ve bir eğrinin simetri 

ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan eğrisel örtü sistemidir. Kubbe mimarisi tarih boyunca gelişim 

ve değişim göstererek insanların ihtiyaçlarını karşılamıştır. İnşa edildiği dönemin özelliklerini yansıtan 

kubbeli yapılar, zaman içerisindeki gelişmeler ile birlikte mimarlık ve mühendislik açısından en üst 

seviyeye ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak insanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, daha geniş açık-

lıkları geçen daha yüksek kubbeler inşa ederek kubbe mimarisini boyutsal ve statik açıdan geliştirmiş-

lerdir. Kubbeler çeşitli nedenlerden dolayı hasar görmektedir hatta yıkılmaktadır. Bu hasarlar yapısal, 

çevresel ve insan etkileri gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu tür hasara uğrayan yapıların ayakta 

kalabilmesi için onarım / güçlendirme uygulamaları yapılmaktadır. Onarım ve güçlendirme uygulama-

larında yapının orijinalliğini bozmadan aslına uygun malzeme kullanılması ve yeterli mühendislik bilgi 

ile yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında, kubbede meydana gelen hasarın nedenlerinden, kub-

belerde en yaygın olarak görülen hasar türlerinde bahsedilmiştir. Ayrıca kubbelerde meydana gelen ha-

sarların onarım ve güçlendirilmesi için yapılan güçlendirme çalışmaları incelenmiştir. Onarım ve güç-

lendirme çalışmaları olarak horasan harcı, tamir harcı, dikiş (kenet) uygulaması, çekme çemberi uygu-

laması ve lif takviyeli polimer (FRP) uygulamaları incelenerek kubbelerde hangi şartlarda nasıl kulla-

nıldıklarından bahsedilmiştir. Bu çalışma ile kubbede meydana gelen hasar türlerine göre yapılacak en 

uygun onarım ve güçlendirme çalışmaları anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kubbe, Kubbe Hasarları, Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri 
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Tİ6AL4V ALAŞIMININ ELİPTİK VİBRASYON DESTEKLİ TORNALANMASI İŞLEMİNİN 

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

Vedat TAŞDEMİR 

Türkiye 

Öz: Talaşlı imalat, imalat sektörünün vazgeçilmez metal şekillendirme yöntemlerinin başında geliyor. 

İşlenen parçaların yüzey kalitesi ve takım ömrünün iyileştirilmesi için birçok yeni yöntem geliştirilmiş 

ve geliştirilmeye de devam ediliyor. Bu yöntemlerden biri de vibrasyon (ultrasonik) destekli işleme 

(VAM) yöntemidir. Bu yöntemin özel bir hali olan eliptik vibrasyon destekli işleme (EVAM) yöntemi, 

kesme kuvvetinin azaltılması, talaş kırılmasının iyileştirilmesi ve takım ömrünün arttırılması gibi avan-

tajları nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Sunulan bu çalışmada, konvansiyonel, vibrasyon destekli 

ve eliptik vibrasyon destekli tornalama işlemleri sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak iki boyutlu olarak 

analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar analizleri AdvantEdge programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ça-

lışmada, 3 farklı kesici takım talaş yüzey açısı (-10°, 0°, +10°) kullanılmıştır. Vibrasyon genliği, vibras-

yon destekli tornalama için X yönünde 10 μm, eliptik vibrasyon destekli tornalama için ise X yönünde 

10 μm ve Y yönünde ise 5 μm olarak belirlenmiştir. Vibrasyon frekansı, tüm analizlerde hem X hem de 

Y yönü için 20000 Hz sabit tutulmuştur. Elde edilen analizler sonucunda en düşük kesme kuvvetlerinin 

eliptik vibrasyon destekli tornalama işleminde elde edildiği görülmüştür. Yine vibrasyonun takım-talaş 

temas bölgesindeki sıcaklık dağılımına olumlu etki yaptığı da belirlenmiştir. Ancak kesme esnasındaki 

maksimum sıcaklık eliptik vibrasyon destekli tornalamada oluşmuştur. Ayrıca pozitif talaş yüzey açısına 

sahip takımla yapılan kesme işleminde en düşük kesme kuvveti ve en iyi sıcaklık dağılımı elde edilmiş-

tir. 

Anahtar Kelimeler: Eliptik Vibrasyon Destekli İşleme, Ti6al4v, Sonlu Elemanlar Analizi, Tornalama 
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ÜZERLİK TOHUMU, ARMUT YAPRAĞI VE MİNE ÇİÇEĞİNİN BİSKÜVİ 

FORMULASYONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yaren PEHLİVAN, Sezai ŞEREF, Buket AYDENİZ-GÜNEŞER 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın ilk aşamasında üzerlik tohumu (Peganum harmala), armut yaprağı (Pyrus communis) 

ve mine çiçeği (Verbena officinalis) bitkilerinin temel bileşen analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

devamında ise her bir bitkinin farklı kısımlarından öğütülerek elde edilen kuru formların tuzlu bisküvi 

formülasyonlarında kullanım potansiyelleri test edilmiştir. Bitki analizlerinde üzerlik tohumu ve mine 

çiçeğinin, sırasıyla en yüksek protein (% 2,89) ve kül içeriğine (% 7,75) sahip olduğu gözlenmiştir. 

Bitkilerin sahip olduğu doğal pigmentlerin, bisküvi hamurunda pişme sonrasında ölçülen enstrümental 

renk parametreleri (L*, hue, chroma) üzerinde belirgin rol oynadığı belirlenmiş, bisküvi ile bitki örnek-

lerinin renk sonuçları arasında da pozitif korelasyon sergilendiği gözlenmiştir. Katkılama oranı belirle-

mek için yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, bisküvi hamurlarına iki farklı düzeyde (% 3 ve % 5) 

bitki tozu ilave edilmesine karar verilmiştir. Her üç bitki türü içinde denenen tüm katkılama oranlarında 

kontrole kıyasla protein ve kül içeriğinde artış olduğu tespit edilmiştir. Uzun yıllardır halk tıbbında al-

ternatif kullanım amaçları bulunmasına rağmen, bugüne kadar bir gıda formülasyonu içerisinde denen-

meyen üzerlik tohumu, armut yaprağı ve mine çiçeğinin farklı unlu mamül formülasyonlarında diyet lif 

miktarını, pigment ve fenolik madde içeriğini arttırıcı bir bileşen olarak uygun olabileceği düşünülmek-

tedir. Tüm bulgulara ek olarak, bitkilerin farklı kısımlarının içerdiği flavonoid glikozitlerden kaynaklı 

bisküvilerde algılanan acımsı/buruk tadın giderilmesine ve duyusal özellikler bakımından iyileştirilme-

sine yönelik ileri araştırmaların yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bisküvi, Üzerlik Tohumu, Armut Yaprağı, Mine Çiçeği 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALARDA YAĞMUR SUYUNUN KAZANIMI 

Yasemin ÇELEBİ, Hülya BÖKE ÖZKOÇ 

Türkiye 

Öz: Nüfusun artışı, ekonominin büyümesi, su kaynaklarının hızla tükenmesi, artan hava kirliliği, yeni-

lenebilir enerji ve sürdürülebilir yapılaşmanın artmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Sürdürülebilir yeşil 

binalar da en önemli faktörlerden biri suyun kullanımıdır. Yeryüzündeki canlı organizmaların %60-90 

hayatın temeli olan sudan oluşmaktadır. İnsan bedeninde ise bu oranı %60-70 tir. Kısaca bir insan gün-

lerce bir şey yemeden hayatta kalabilir fakat susuzluğa bu denli dayanıklı değildir. Bu sebeple iklim 

değişikliği de göz önünde bulundurularak, teknolojinin ilerlemesi ve gereksinimlerin artması ile birlikte 

suyun kullanımı giderek artmıştır. Suyun bilinçsizce tüketilmesi sonucunda yeryüzündeki içme su kay-

nakları giderek azalmaktadır. Tam da bu noktada kaynak israfını önlemek ve temiz su kaynaklarını ko-

rumak adına çeşitli yöntemler geliştirmeye başlanmıştır. Yağmur suyunun saha da toplanması ve evler 

de, işyerlerinde ve bahçeler de kullanma suyu olarak kullanılması önemli bir alternatiftir. Ülkemizdeki 

yağış oranları ve bahçe sulama, temizlik, araç yıkama, çamaşır makinesi, tuvalet rezervuarları gibi yer-

lerdeki kullanım suyu oranları kullanılarak hesaplamalar yapıldı. Bu bağlamda yağmur suyunu kulla-

nımı ile hem günlük su tüketiminde tasarruf yapılmış hem de suyun kaynağından getirilmesiyle harcanan 

enerji miktarından büyük ölçüde tasarruf yapıldığı tespit edilmiştir. Suyun tüketimi ve korunumu konu-

sunda toplumun bilinçlenmesi, devletin bu konuda teşviklerini artırması gerekmektedir. Unutulmamalı-

dır ki Su, varlığında uygarlıkları meydana getirirken yokluğunda ise uygarlıkların sonunu getirebilecek 

en temel unsurlardan biridir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yeşil Bina, Yağmur Suyu Toplama, Yağmur Suyu Geri Kazanım 
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A NUMERICAL INVESTIGATION ON CRASHWORTHINESS PERFORMANCE OF THIN-

WALLED TUBULAR SECTIONS 

İbrahim KOCABAŞ, Haluk YILMAZ 

Turkey 

Abstract: Thin-walled tubes are extensively used as energy absorption structures in the design of pas-

sive safety components in transportation industry. Improving crashworthiness performance and defor-

mation modes of thin-walled tubes are of primary significance for vehicle and passenger safety because 

thin-walled tubes are the most common and economical energy absorption structures. Therefore, this 

study examines the crashworthiness performance of different cross-sectional tubular sections to measure 

their efficiency for an optimum crash-box design. To perform this task, various sections, such as triangle, 

quadrate, pentagon, hexagon and various types of circular configurations are investigated, numerically. 

Nine different thin-walled tubes with a nominal diameter of 80mm and length of 150mm are modelled. 

The thickness of the tubes is selected to be 1mm and Al6060-T6 alloy with a yield strength of 277.5MPa, 

tangent modulus of 700MPa and Young’s modulus of 68.1GPa is considered for the numerical study. 

An explicit solution scheme is adopted with a period of 0.005s in ANSYS Workbench. For the loading 

condition, a speed of 20m/s is applied in the axial direction through a rigid plate during a stroke length 

of 100mm to simulate a realistic crash scenario. In conclusion, the design combining the multi-cell con-

figurations (e.g. trefoil and quatrefoil) can dramatically improve the crashworthiness performance of 

thin-walled tubes; therefore, these configurations can be implemented for efficient energy absorption in 

the automobile and rail-vehicle industries. It is noted that the triangle and quadrate geometries cannot 

improve energy absorption capacity and desired deformation mode of the thin-walled tubes under axial-

compression conditions. 

Keywords: Energy Absorption, Axial-Compression, Thin-Walled Structure, Finite Element Analysis 
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TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ ŞASİSİNE AİT KAMBUR TRAVERSİN MEKANİK 

TASARIM İYİLEŞTİRİLMESİ VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

İbrahim SARI, Yusuf ARMAN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada off-road sürüş koşullarında kullanılacak bir taktik tekerlekli araç şasisinin önemli bir 

yapısal elemanı olan şanzıman üzeri kambur traversin tasarımı optimize edilerek oluşan bu yeni geo-

metrinin dayanıma ve şasi rijitliğine etkileri incelenecektir. Çalışmada öncelikle 8x8 bir taktik tekerlekli 

araca şasi komplesi tasarlanmıştır. İlk durum çalışması olarak tasarlanan şasinin kambur traversi 8 mm 

kalınlığındaki S420 çelik malzeme ile basit geometrili şekilde modellenmiştir. Mevcut ilk durumdaki 

şasinin arka fil kulağı dönme ekseni sabit tutulup ön dingil pedlerinden 5000 Nm’lik bir burulma mo-

menti uygulanarak ANSYS programında sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Bu analiz ile tüm şasinin 

burulma katılığı değerini çıkarmamıza yarayacak maksimum yer değiştirmesi tespit edilmiştir. Ayrıca 

bu yükleme durumu altında traversin von mises gerilim dağılımı çıkarılmıştır. İlk durumda ikinci bir 

çalışma olarak belirlenen bir doğal frekans değerine kadar oluşan doğal frekans modları çıkarılmıştır. 

Çıkarılan doğal frekans modları NATO askeri standardı MIL STD-810 G tarafından belirlenen rastgele 

titreşim profilleri ile çakıştırılmıştır. İlgili modlarda oluşan maksimum von mises gerilme değerleri bu-

lunmuştur. İkinci durum için 5 mm kalınlığındaki S420 çelik malzeme gerekli güçlendirmeleri yapılmış 

iyileştirilmiş bir travers tasarlanmıştır. İlk durum için uygulanan 5000 Nm’lik burulma momenti ile ya-

pılan statik analiz ve rastgele titreşim analizi tekrarlanmıştır. Traverse yapılan optimizasyon çalışmala-

rının araç şasisi burulma katılığı miktarına olan etkisi, burulma momenti altındaki dayanım iyileştirmesi, 

rastgele titreşim modlarında oluşan dayanım iyileştirmesi ve travers kütle kazancı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Burulma Katılığı, Şasi, Travers, Optimizasyon, Sonlu Elemanlar Analizi 
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EFFECT OF NATURAL ZEOLITE AND SYNTHETIC ZEOLITE ON ENGINEERING 

PROPERTIES OF HIGHLY EXPANSIVE BENTONITE 

Yeşim GÜRTUĞ, Mehmet MASUM TÜNCAY, Özgür ÇINAR, Arif Nihat GÜLLÜOĞLU 

Turkey 

Abstract: Expansive soils are known as problematic soils which causes serious engineering problems 

in constructions. Many studies have been conducted for improving the soils with proper additives such 

as lime, bitumen, polymers and etc. This study evaluates the applicability of the natural zeolite, provided 

from Rota Zeolite Mining Co.in Turkey, and the artificial zeolite produced by Koruma Klor Alkali A.Ş., 

Derince, Kocaeli, Turkey as landfill liner. In this study the swelling and consolidation properties of 

bentonite with the natural zeolite and synthetically obtained artificial zeolite have been studied. For the 

investigation of swelling 20%,40% and 60% and 80% zeolite additives were used with the highly swel-

ling sodium bentonite. The Atterberg limits and the swelling pressure and the consolidation data were 

obtained. The results showed that there is good improvement that causes a considerable decrease in 

swelling properties of highly swelling bentonite. The naturally obtained zeolite showed better results 

when compared with the synthetic (artificial) zeolite. The results showed that with the 20% addition of 

natural zeolite there is a considerable amount of decrease in liquid limit as 18% whereas 28% in plastic 

limit. With the addition of 20% natural zeolite the swelling property decreased 35% as percentage. This 

study is based on the work supported by the Scientific Research Projects of Marmara University with 

the code number: FEN-B-101018-0529 

Keywords: Bentonite, Natural Zeolite, Artificial Zeolite, Stabilization 
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DESIGN OF UNIVERSAL HOME TEXTILE PRODUCTS 

İlkay Özsev YÜKSEK, Ecem GÜRSOY, Tuğçe TUYGUN, Berna ŞAHİN, Ensar ACAR, Belgin 

GÖRGÜN, Şükriye YÜKSEL FİLİZ, Pelin ALTAY, Nevin Çiğdem GÜRSOY 

Turkey 

Abstract: Disabled people are an important part of Turkey’s population. In this study, to fulfill needs 

of disabled people, meetings were conducted with disabled people and families of disabled people and 

their caretakers and it was determined that home textile products were not sufficient for each individual 

in terms of ease of use. In line with the deficiencies and surveys observed during the study, the aim of 

this study is to design home textile products that can be used more comfortably and comfortably than 

existing ones, and to develop ready-to-use home textile products. The concept of universality was adop-

ted to the designs by considering the needs of people with disabilities. In this study, the home textile 

products consist of 3 main groups: Towel/bathrobe, under sheet/quilt cover, linens set. During the pro-

duction, 2/2 Twill weave was used in the towel group, and 1/1 plain weave structure was used in the 

Linens set and Under sheet/Quilt cover. 100% cotton yarn was used in the weft and warp directions 

during the weaving of these fabrics. Fabrics are produced with attention to the characteristics of human 

comfort, sleep quality and ease of use in daily life. In addition to these, the designs of bed linen, towel, 

and bed under sheet product groups that are used in daily life were developed and produced. 

Keywords: Universal Design, Home Textile Products, Towel Designs, Linen Designs, Fastness Proper-

ties 
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YÜKSEK BASINÇ FİLTRELERİNDEKİ HİDROLİK SİSTEM PARÇASININ SOĞUK 

DÖVME PROSESİ TASARIMI 

İlter KİLERCİ, Ece MUTLU, Tuğçe YAĞCI, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA 

Türkiye 

Öz: Çalışmaya konu olan ürün, yüksek basınç filtrelerinde hidrolik sistem parçası olarak kullanılmakta 

ve hidrolik sistemin bütünlüğü açısından kritik önem arz etmektedir. Kullanım yerine bağlı olarak yük-

sek mukavemet gerektirmekte olup, yüksek gramaj ve hassas boyutsal tolerans değerlerine sahip bir iş 

parçasıdır. Bu iş parçası soğuk dövme yöntemiyle daha yüksek kuvvetlerle ve boyutsal kararlılıkta üre-

tilebilmektedir. Bu çalışmanın itici gücünü, soğuk dövme yöntemi ile üretimlerde maliyetten sağlanan 

kazanç, hidrolik sistemlerde kullanılan bileşenlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve 

halihazırda kullanılan metot ile hammadde, enerji ve işgücüne dayalı maliyetlerin minimize edilmek 

istenmesi gibi parametreler oluşturmaktadır. Bu çalışma, sırasıyla, beklenen fiziksel ve mekanik özel-

likleri sağlayacak hammadde ve kalıp malzemesi seçimi, yeni ve özgün kalıp ve ürün tasarımları, simü-

lasyon destekli ürün imalatı ve test ve karakterizasyon faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Proses ve ürün 

tasarımı ile ilişkili deformasyon kuvveti, malzeme akışı, hasar oluşumu tespiti, gerilme ve birim şekil 

değişimi ilişkisi, artık gerilmeler, sıcaklık dağılımları ve son ürün boyutsal değişimi gibi parametreler 

hakkında sanal veri deposu oluşturulması ve yeni prosesin uygulanabilirlik ve verimlilik açısından de-

ğerlendirilmesi amacıyla, bilgisayar destekli sayısal simülasyon programlarından faydalanılmıştır. İş 

parçanın soğuk şekillendirilmesi sırasında, parça geometrileri, pres ve zımba özellikleri, kalıbın malze-

mesi, geometrisi ve elastik deformasyonu, yüzey işlemleri, tufal uzaklaştırma, hammadde boyutlandır-

ması gibi hususlar dikkate alınarak proses gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, yeni ve özgün 

bir proses tasarımı geliştirilmiştir. Ayrıca, hidrolik sektöründe hizmet verecek, fiziksel ve mekanik özel-

likleri iyileştirilmiş, kalite standart ve gerekliliklerini, müşteri istek ve beklentilerini karşılayan, katma 

değeri yüksek, mevcuttakine kıyasla daha az operasyon sayısıyla üretilmiş yeni ürünlerin üretilebilirliği 

doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Dövme, Hidrolik, Simülasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Optimizasyon 
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9 KADEME YANIŞ SİSTEMİNE SAHİP GAZ VALFİ 

Yusuf DEMİRTEPE, İsa GÜN 

Türkiye 

Öz: Dünya’da evsel pişirici ocak ve fırın kullanımı son dönemlerde artmıştır. Bu sayede sektörde kul-

lanılan ürünlerin teknolojik ve mekanik eksiklikleri daha fazla belirginleşmiştir. Doğalgaz ve LPG gazla 

çalışan evsel pişirici ocaklarda yanma pozisyonları maksimum ve minimum olarak sınırlandırılmıştır. 

Bu durum kullanıcılar için ara yanma pozisyonu olmadığından sıkıntı yaşatmaktadır. Projemizde 0.5 

KW ile 5.0 KW yanma gücüne ulaşabilen 9 farklı yanış kademesine ve 9 farklı yanma gücüne sahip 

LPG (G30) ve NG (G20) gazların kullanımına uygun yeni bir valf geliştirilmiştir. 

EN125/EN126/EN1106 ve EN13611 standartlarına uygun, maksimum pozisyondan sonra her 22,5° de 

%10-12’lik bir debi düşüşü sağlayarak farklı debi geçişine izin veren, pişirmede yaşanan ara kademe 

problemlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Mevcutta kullanılan 2 kademe yerine 9 kademeli yanış 

özelliğine sahip gaz muslukları ocak ve fırınlarda enerji sınıflarının oluşmasını sağlayacaktır. Uygun 

kademede pişirme sayesinde ocaklarda ve fırınlarda emisyon oranının düşmesinde etkili olacaktır. Pro-

jede tasarım Autodesk İnventör programında modellenmiş olup, standart yapılardan farklı olarak özel 

olarak tasarlanmıştır. Kademe sisteminin hissedilebilmesi için gaz valfi üzerine özel bir kademe yapısı 

eklenmiştir. Gaz akış analizleri ve ısı transfer analizleri FloEFd CFD yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Analizlerde metan (CH4) ve bütan (C4H10) gazı kullanılmış olup analizler 4 farklı güç elde edilebilen 

yanıcı bekler için de yapılmıştır. Yapılan analizlerde elde edilen debi değerlerinde %5lik bir sapma ol-

duğu tespit edilmiştir. Musluğun özel tasarımından dolayı minimum pozisyonda geçen debinin mevcut 

musluk debilerinden düşük olmasından dolayı bu pozisyonda ateşleme yapılabildiğini kontrol amacıyla 

FloEFd CFD yazılımında yanma analizi gerçekleştirilmiş, çakmak 0,1 s aralığında çakılmış ve 9-10 L/sa 

bütan gazı yanıcı beklere gönderilerek ateşlemenin olup olmadığı kontrol ediliştir. Tüm bu analizler 

doğrultusunda prototip üretimi gerçekleştirilmiş olan proje ürünü firmanın sahip olduğu akredite gaz 

musluğu laboratuvarında test edilerek tasarım doğrulamaları gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kademeli Gaz Valfi, Evsel Pişiriciler İçin Gaz Valfi, Emniyetli Gaz Valfi, Floefd 

Cfd Analiz 
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ŞEKER PANCARI KÜSPESİ KÜLÜNÜN MİNERAL KATKI OLARAK 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Yusuf Tahir ALTUNCI 

Türkiye 

Öz: Beton; altyapı, üst yapı ve su tesislerinin vazgeçilmez yapı malzemesidir. Betonun en önemli ana 

bileşeni çimento olduğu için, beton ile ilgili teknolojik gelişmeler daima çimento odaklıdır. Bu yüzden 

çimentolar ile ilgili evrensel olarak ihtiyaç duyduğumuz çoğu standart akreditedir. Çimentonun bu kadar 

popüler bir yapı malzemesi olmasının yanında bazı önemli çevre sorunlarına da yol açtığı bilinmektedir. 

Çimento üretimi aşamasında, evrensel düzeyde ve ciddi miktarda CO2 salınımı meydana gelmektedir. 

CO2 salınımı ise sera gazı olarak bilinen ve iklim değişikliklerine sebebiyet veren ciddi bir süreçtir. Bu 

süreç; özellikle hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynaklarının azalması gibi olumsuzluklara sebebiyet 

vermektedir. Bu süreci önlemek amacıyla alternatif arayışlar hızla devam etmektedir. Çalışmamızda, 

çimento üretimi aşamasında çevresel sorunlara yol açan klinker ana hammaddesinin, çimento içerisinde 

kullanılabilirliğinin azaltılması amacıyla; şeker pancarı küspesi külü (ŞPKK), CEM I 42.5 R tipi çimento 

yerine %1, %2,5 ve %5 oranlarında ikame edilerek mineral katkılı çimentolar üretilmiştir. Elde edilen 

mineral katkılı çimentolarla 4*4*16 cm ebatlarında TS EN 196-1 standardına göre harç numuneleri üre-

tilmiştir. Üretilen harç numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla; birim ha-

cim ağırlık, 7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; 

ŞPKK’ nün mineral katkı olarak % 5 oranına kadar kullanımının; sertleşmiş harç numunelerinin birim 

hacim ağırlığını azalttığı ve mekanik performans özelliklerini de olumlu yönde etkilediği sonucuna va-

rılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şeker Pancarı Küspesi Külü (Şpkk), Mineral Katkılı Çimento, Fiziksel ve Mekanik 

Özellik 
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IE3 - IE4 YÜKSEK VERİMLİ ASENKRON MOTOR TASARIMI VE KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

Yılmaz Yiğit AYBENİZ, Kamuran Nur BEKİROĞLU 

Türkiye 

Öz: Asenkron motorlar maliyetlerinin ve bakım gereksinimlerinin az olması, geniş güç aralığında bir ve 

üç fazlı olarak üretilebilmeleri, sürücüsüz olarak kullanılabilmelerinden ötürü en çok kullanılan elektrik 

motoru türüdür. Sanayideki elektik tüketiminin %85’ini, ülkemizin toplam elektrik tüketiminin %35’ini 

asenkron motorlar oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği asenkron motorlarda oldukça önemli 

bir noktaya gelmiştir. Bu doğrultuda verim sınıfları tanımlanmıştır. Hali hazırda yürürlükte bulunan 

regülasyonlar ve her geçen gün verimi arttırmaya dolayısı ile elektrik tüketimini azaltmaya yönelik ça-

lışmalar ve regülasyonlar yapılmakta olup ülkemizde de 1 Temmuz 2021 yılı itibari ile 0,75 kW ve üzeri 

motorların minimum IE3 verim sınıfında yer alma zorunluluğu motor üreticilerinin Ar-Ge çalışmalarına 

hız kazandırmasını sağlamıştır. Bu çalışmada ise IE3 ve IE4 verim sınıfında 5,5 kW, 4 kutuplu asenkron 

motorların tasarlanması hedeflenmiştir. Öncelikle IE3 verim sınıfına sahip 5,5 kW gücünde motor ta-

sarlanarak Motorcad üzerinden analizleri yapılmıştır ardından referans olarak tasarlanan IE3 verim sı-

nıfına sahip asenkron motora verim arttırma metotları uygulanarak motorun IE4 verim sınıfına ulaşması 

hedeflenmiştir. Verim arttırılırken öncelikle 5,5 kW gücündeki IE3 verim sınıfına sahip asenkron mo-

torun stator ve rotor olukları genişletilmiştir bu sayede stator ve rotordaki iletkenliğin arttırılması ile 

stator ve rotor bakır kayıplarının azaltılması hedeflenmiştir. IE3 motorun paket boyu uzatılarak manye-

tik akı yoğunluğunun düşmesi ile demir ve bakır kayıplarının azalması hedeflenmiştir. Laminasyon sacı 

değiştirilerek demir kayıplarının azalması hedeflenmiştir. Bu sayede yaklaşık %3’lük verim artışı amaç-

lanmıştır. IE4 verim sınıfına sahip motorun performans verileri ve kayıpları IE3 motor ile karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron Motor Tasarımı, Asenkron Motor Kayıpları, Verimlilik 
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLI SAC METAL PARÇALARIN ŞEKİLLENDİRME VE ISIL İŞLEM 

SONRASI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Zafer İPEK, Alper EŞTÜRKLER, Tuğçe YAĞCI, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA 

Türkiye 

Öz: Günümüzde, araç hafifletme çalışmalarında çelik bileşenlerin yerini alüminyum parçaların alması, 

şekillendirme ve ısıl işlem proses parametrelerinin araştırılması ve detaylandırılması alanlarındaki ça-

lışmaların önemini artırmaktadır. Özellikle, alüminyum malzemelerin şekillendirilmesi sonrası uygula-

nan boyama işlemi sırasında yaşlandırmaya maruz kalması nedeniyle ısıl işlem şartları altındaki davra-

nışının incelenmesi son derece önemli bir konudur. Alüminyum alaşımı esaslı sac metal parçalara şekil-

lendirme işlemi sonrası uygulanan ısıl işlem, ürünlerin mekanik ve metalografik özelliklerini doğrudan 

etkilemektedir. Bu çalışmada, Al esaslı sac metal malzemeye, şekillendirme prosesi sonrası boyama 

işlemi uygulanmakta ve iş parçası bu esnada ısıl işleme uğramaktadır. Boyama işleminden sonra parça-

nın sahip olduğu mekanik özellikler, şekillendirme proses şartlarının bir fonksiyonu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şekillendirme sırasında uygulanan deformasyon miktarına göre sertlik ve mukavemette 

artış, süneklikte ise azalma meydana gelmekte, fakat bu özellikler boyama işlemi sırasında değişim gös-

termektedir. Bu kapsamda, 6111 serisi Al alaşımından üretilen sac metal malzemenin, şekillendirme 

prosesi sonrasında uygulanan ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak mekanik özellikleri üzerindeki de-

ğişimi ortaya koyulmuş ve bu özelliklerin optimizasyonu sağlanmıştır. Söz konusu çalışmada, sırasıyla, 

Al sac metal malzeme seçimi, fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi, parça tasarımı ve optimi-

zasyonu, 2B ve 3B modellerin oluşturulması, kalıplama metodolojisinin seçimi, operasyon adımlarının 

belirlenmesi, bilgisayar destekli imalat modellerinin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. He-

saplamalı malzeme mühendisliği yaklaşımlarından faydalanılarak, alaşım elementlerinin, şekillendirme 

ve ısıl işlem parametrelerinin parçanın mekanik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, Al 

sac metal malzeme özellikleri dikkate alınarak, sayısal simülasyon destekli yazılımlar aracılığıyla kalıp 

tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akabinde pilot üretim çalışmaları gerçekleşti-

rilmiş ve nihai ürünün boyutsal kontrolleri, mukavemet ve sertlik değerleri test ve karakterizasyon tek-

niklerinden yararlanılarak ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Sac Metal Şekillendirme, Optimizasyon, Hesaplamalı Mal-

zeme Mühendisliği, Sayısal Simülasyon 
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GEODUVAR İMALATININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL SÜRECİ VE İMALAT AŞAMALARI 

Zeynep YAMAN, Selçuk SARIÇİÇEK 

Türkiye 

Öz: İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan bu imalat türünün ilk örneklerine Mısır’da piramitlerin yapı-

mında rastlanılmaktadır. 18. yy sonlarına doğru Kanada’da toprak yapıların içine demir çubukların yer-

leştirildiği görülmüştür. Modern anlamda geoduvar yapımı; mühendislik tasarımıyla ilk defa Fransız 

mühendis Henry Vidal tarafından 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Geoduvar imalatı diğer istinat yapıla-

rına göre hızlı, ekonomik ve dayanıklılık açısından daha ileri olduğundan günümüzde tercih edilmekte-

dir. Zemin taşıma gücünün zayıf olduğu alanlarda bu yöntemin uygulanması ile birlikte torak kısmının 

göçmesinin önüne geçilmiştir. Zemine bu sistem uygulanırken her 10 cm ile 20 cm yüksekliğinde toprak 

dolgusu serilmeden önce geotekstil melzemesi serilmeye başlanır. Serilen bu geotekstil malzemesinin 

üst üste gelmemesine dikkat edilir. Üzerine serilen dolgu malzemesi silindir bir araç ile silindirajı yapı-

lır. Silindirleme işlemi yapılırken Ön panel cephesine yaklaşmadan yaklaşık olarak 50 cm gerisinden 

itibaren başlanmasına dikkat edilmelidir. Taşıyıcılığı düşük zeminlerde noktasal gevşeklikler içinde bu 

yöntemin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak olan geotekstil malzemesinin niteliğide zeminin ta-

şıyıcılığına etkisi vardır. Geotekstil malzemesini oluşturan kimyasal bileşenler zemin içinde korozyona 

uğramayacak, özelliğini kaybetmeyecek şekilde üretilmiş olması şarttır. Tabaka tabaka serilen dolgu 

malzemesine her tabakada aynı işlem uygulanarak geoduvar uygulaması tatbik edilir. Geoduvar yada 

toprakarme uygulamasının pratik ve emniyetli olması nedeniyle yüksek duvar yapımlarında tercih edil-

mektedir. Belediyeler bu imalat ile yol kenarlarına görsel duvar şekilleri yapmaya başlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Geoduvar, Geotekstil, Toprakarme 
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KIRŞEHİR İLINDEN TOPLANAN YEREL MERCIMEK POPÜLASYONLARININ 

BIYOÇEŞITLILIĞININ ORTAYA KONULMASI 

Ömer SÖZEN 

Türkiye 

Öz: Yerel mercimek popülasyonlarının biyoçeşitliliğini ortaya koyabilmek amacıyla Kırşehir iline bağlı 

merkez ilçesi dâhil olmak üzere 7 ilçesine bağlı belde ve köylerinden toplanan 31 adet yerel mercimek 

materyalinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı lokasyonunda bulunan Tarımsal Araştırma ve 

Uygulama Merkezinin deneme arazisinde ekimleri gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon süresince yerel mer-

cimek materyallerinin morfolojik tanımlamaları Uluslararası Bitki Tanımlama Merkezinin (Internatio-

nal Plant Genetic Research Institute/IPGRI) belirlediği kriterlere göre alınmış olup yerel mercimek ma-

teryallerinin morfolojik karakterizasyonları sonucunda yaprak tüylülüğü bakımından geniş bir varyas-

yon gösterdikleri saptanmıştır. Yürütülen çalışmada yerel mercimek materyallerinin 15 adedinin yaprak 

tüylülüğünü göstermediği, 12 adedinin hafif yaprak tüylülük gösterdiği ve geriye kalan 4’ünün ise yoğun 

şekilde yaprak tüylülüğü gösterdiği ortaya konulmuştur. Yine 31 adet yerel mercimek materyali yaprak-

çık boyutu bakımından değerlendirildiğinde mercimek materyallerinin 4 adedinin küçük, 15 adedinin 

orta ve geriye kalan 12 adedinin ise büyük yaprakçık boyutuna sahip olduğu tespit edilmiştir. 31 adet 

yerel mercimek materyalinin tarla şartlarında bazı fenolojik ve agronomik özelliklerinin de belirlendiği 

çalışmada yerel mercimek materyallerinin %50 çiçeklenme gün sayıları bakımından 67-76 gün, %50 

bakla bağlama gün sayıları bakımından 78-89 gün, bitki boyu bakımından 25.2-35.2 cm, ilk bakla yük-

sekliği bakımından 15-32 cm, bitkide bakla sayısı bakımından 5.6-27.4 adet, bitkide tane verimi bakı-

mından 0.21-1.27 g ve biyolojik verim bakımından ise 6.2-13.5 g arasında değişim gösterdikleri görül-

müştür. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Popülasyon, Karakterizasyon, Biyoçeşitlilik, Verim 
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KELKİT VADISI KURU FASULYE BIYOÇEŞITLILIĞI 

Ömer SÖZEN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı Kelkit Vadisi yerel kuru fasulye popülasyonlarının morfolojik değişkenlikle-

rin belirlenmesi ve biyoçeşitliliğinin ortaya konulmasını kapsamaktadır. Bilinen 6000 yıllık tarihi geli-

şim süreci içinde üstünde yaşayanlara ait tarihi mekânları, yaşayanların kültür varlıklarını ve doğanın 

kendine sunduğu eşsiz zenginlikleriyle Kelkit Çayının oluşturduğu Kelkit Vadisi, ülkemizin kirlenme-

miş ve doğal yapısı ciddi tahribatlar yaşamamış nadir bölgelerinin başında gelmektedir. Özellikle Kelkit 

Vadisi’nde yetiştirilen yerel kuru fasulye popülasyonları yurdumuzun her köşesinde ilgi görmüş ve lez-

zetliliği ile Türk mutfaklarında yerini almıştır. Kelkit Vadisi sınırları içinde 5 il, 15 ilçe ile bu ilçelere 

bağlı 122 köy/belde gezilerek 225 adet yerel kuru fasulye popülasyonu toplanmış olup toplanan yerel 

kuru fasulye popülasyonlarının tohum şekil ve renkleri dikkate alınarak gruplandırılmaları sonucunda 

367 adet yerel kuru fasulye materyali oluşturulmuştur. Yerel kuru fasulye materyallerinin tohum rengi 

ile tohum şekilleri bile Kelkit Vadisi’nin çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu ortaya koymuş-

tur. Kelkit Vadisi kapsamında toplanan bilgilerden kuru fasulyenin hemen her işletmede yetiştiriciliği-

nin yapıldığı ticari standart çeşit girişinin olmadığı ve yetiştiriciliği yapılan yerel kuru fasulye materyal-

lerinin büyük kısmının yerel olduğu belirlenmiştir. Özellikle Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesi ile Sivas 

ilinin Suşehri ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan yerel kuru fasulye materyallerinin kendi iç pazarları ya-

nında dış pazarlarda da satışının yapıldığı ve ülkemizin büyük şehirlerinde yer alan lokantalara gönde-

rilerek değerlendirildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kelkit Vadisi, Kuru Fasulye, Popülasyon, Biyoçeşitlilik, Verim 
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AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY 

PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şakir ALTINSOY 

Türkiye 

Öz: AISI 4140 çeliği ototmobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve benzeri 

sünekliliği yüksek parçalar, ayrıca dişli ve çark yapımında kullanılır. İşleme maliyetlerini azaltmak, ta-

kım ömrünü uzatmak ve talaş kaldırma konusunda daha iyi yüzey kalitesi elde etmek için bu alanda 

daha fazla araştırma yapılmalıdır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu literatür eksikliğine ışık tut-

maktır. Bu çalışmada, değişen kesme parametrelerinin; takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuv-

vetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için AISI 4140 çelik malzeme torna ile ortoganal kesme kul-

lanılarak işlenmiştir. Deneylerde kesme parametreleri olarak; 150, 200 ve 250 m/dak kesme hızları; 

0.10, 0.15 ve 0.20 mm/dev ilerleme hızları ve 0.25, 0.5 ve 1 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada kesici takım olarak CVD kaplamalı karbür (TiC + Al2O3 + TiN), (ISO P25) ve DNMG 

150608 tipi kullanılmıştır. Buna ilave olarak, takım ömrü deneylerinde 100, 150, 200, 225 ve 250 m/dak 

kesme hızları; 0.20 mm/devir ilerleme hızı ve 1 mm kesme derinliği kullanılmıştır. Takım ömrü deneyi, 

kuru ve ECOCOOL AFC-IDM sıvısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kesme 

hızının artmasıyla takım ömrünün azaldığı tespit edilmiştir. Diğer sonuçlar, yüzey pürüzlülüğünün iler-

leme hızı ve kesme derinliğindeki artış ile arttığını, ancak kesme hızındaki artış ile azaldığını göstermiş-

tir. Elde edilen sonuçlar ayrıca kesme kuvvetlerinin kesme hızındaki artışla azaldığını, ancak ilerleme 

hızındaki ve kesme derinliğindeki artışla arttığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Kesme Kuvvetleri, Yüzey Pürüzlülüğü, İşlenebilirlik, Takım Ömrü 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI 

Şükran DEMİRKOL, Esra BOSTANCIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Hemen her sektörle iletişimde ve etkileşimde bulunan ve dinamik bir sektör olan inşaat sektörü; 

ekonomiye kaynak sağlama, istihdam yaratma, diğer sektörleri harekete geçirme, doğal ve toplumsal 

çevreyi etkileme, katma değer kazandırma, rekabet oluşturma gibi önemli işlevleri nedeniyle Tür-

kiye’nin lokomotif sektörlerindendir. Çalışan sayısının fazla olması, zorlu çalışma koşullarına sahip ol-

ması, hareketli bir yapısının olması sebebiyle inşaat sektöründe zamanla meydana gelen iş kazaları, ya-

ralanmalar, edinilen hastalıklar ciddi rakamlara ulaşmış ve insan hayatını, sektör ile ülke ekonomisini 

hem maddi hem de manevi zarara uğratmıştır. İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim 

araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır. Bu 

etkenlerin en aza indirgenebilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanabilmesi iş sağlığı ve güvenliği önlem-

leri ile mümkün olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de inşaat sektöründe 

son beş yılda 269,989 kişi iş kazası geçirmiş ve 2,553 kişi ise geçirdiği iş kazası sebebiyle hayatını 

kaybetmiştir. İlgili rakamlar düşünüldüğünde, Türk inşaat sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği konu-

sunda alınacak önlemler araştırılması gereken önemli bir konudur. Çalışma kapsamında, mevcut litera-

türün içerik analizi yöntemi ile taranarak; inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışılan 

konuların ağırlıkları, farklı ülkelerin çözüm önerileri ile uygulamalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda Türkiye’de araştırılacak konu başlıkları ile iş kazalarının önlenmesine yardımcı olacak 

uygulamalara yönelik öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, İçerik Analizi 
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INVESTIGATING POST INHABITANCE ASSESSMENT AS A FEASIBLE APPARATUS 

FOR SURVEYING BUILDING EXECUTION IN NON-INDUSTRIAL NATIONS 

Mrdelja ĐAKONOVIĆ  

Montenegro 

Abstract: Lately, the idea of utilizing Post Inhabitance Assessment (POE) for building execution app-

raisal has pulled in much consideration internationally in view of its advantages in upgrading future plan 

choices. Nonetheless, non-industrial nations give practically no worry to the act of improving plan re-

sults utilizing POEs. In Nigeria, structures are once in a while assessed whenever they are given over to 

the customers. This examination investigated the utilization of POE as a manageable apparatus to survey 

building execution in agricultural nations with Nigeria as a contextual analysis. The technique for infor-

mation assortment was first and foremost through an orderly writing survey where existing and current 

calculated assemblage of information in peer-audited diaries, electronic data sets (Science Direct and 

Google Researcher), meeting procedures, and distributed articles were assessed; with a particular spot-

light on major questions of POE, for example, its definition, advancement, stages, levels, measurements, 

advantages and application as a maintainable instrument for building execution. The discoveries from 

the writing educated the utilization regarding meetings to assemble the impression of building experts 

on the utilization of POE for building execution evaluation. An aggregate of 117 structure experts inc-

luding draftsmen, designers, organizers and assessors were met. The information examination included 

spellbinding and inferential insights (recurrence tally and straightforward rates). The investigation dis-

coveries uncovered that building tenants are an important wellspring of data on building execution and 

that POE techniques ought to be basic and building typology explicit. The interviewees recommended 

that POEs could give helpful benchmarking information to set up prescribed procedures for conveying 

manageable structure improvements in Nigeria. It is normal that the discoveries of this investigation will 

urge strategy creators to consider guidelines that will upgrade the utilization of POEs for building execu-

tion examinations to take care of forward the positive and negative exercises figured out how to improve 

the plan of current and future structure advancements in non-industrial nations.  

Keywords: Appraisal, Agricultural Nations, Execution of Building, Post Inhabitance Assessment (POE), 

Maintainability 
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SPATIAL ARRANGING AND BUILDING ADVANCEMENT IN THE ROMAN TOWN OF 

OCRICULUM 

Erhan STATI  

Moldova 

Abstract: The Roman settlement of Ocriculum (Otricoli, TR - Umbria), based on a tufa incline between 

the Tiber valley toward the north and the San Vittore valley toward the south, was set up on monstrous 

bases, which permitted the abuse of a bigger region. But being generally disregarded by present day 

grant, these constructions are none the less urgent to an intensive examination of the metropolitan ar-

ranging of Ocriculum. Two structures are commonly associated inside the city, regardless of whether 

they were not worked simultaneously: the shower mind boggling, worked during the second century 

Promotion and reestablished until the fourth fifth penny. Advertisement, and the basic duct, where the 

San Vittore actually streams, which was surely worked before the showers and undoubtedly close by 

the foundations. This fake patio, on which the showers lie and under which the channel runs, has been 

the principal human adjustment of the slant. The shower complex, albeit not completely protected, high-

lights a few fascinating design advancements. Present day innovations were utilized close by customary 

procedures to dissect the two structures. This permitted a 3D reproduction of these designs, yet in addi-

tion a profound information on the metropolitan turn of events and engineering history of Ocriculum. 

The duct is important for the most punctual endeavors to shape the characteristic scene for settlement 

purposes. On the overlying patio there ought to have lain the shower complex, yet additionally the the-

ater scene and its porticus post scaenam (both not, at this point noticeable). Hence, the auditorium is 

later than the duct and not prior (Feed Keay-Millet, 2013). Thus, the nearby "Extraordinary Foundati-

ons" have a place with a similar development period of the theater, since they support the push of the 

upper patio, on which was doubtlessly tracked down the political and strict focal point of Ocriculum.  

Keywords: Structural Development, Course, Ocriculum, Thermae, Metropolitan Arranging 
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COMPONENTS INFLUENCING THE DEFICIENCY AND ADDITIONALLY 

ARRANGEMENT OF MAINTAINABLE REASONABLE LODGING IN NON-INDUSTRIAL 

NATIONS 

Rohan BROWN  

New Zealand 

Abstract: The issue of haven in non-industrial nations is the lack of moderate lodging particularly for 

the metropolitan poor. This lodging deficiency opens the residents to live in deficient lodging conditions. 

This examination presents proof of the variables influencing the deficiency or potentially arrangement 

of supportable reasonable lodging in Cross Waterway State, Nigeria. Essential information was gathered 

from semi-organized meetings and subtle perceptions. This information was then broke down utilizing 

spellbinding measurements (recurrence tallies and basic rates). The investigation discoveries uncovered 

that, numerous interviewees recommended that rustic metropolitan movement 98% (n=48), and absence 

of preparation, support and the board 90% (n=45) as the primary components prompting the deficiency 

of reasonable lodging. The interviewees recommended that helpless execution of government lodging 

strategies 84% (n=42), trouble in buying land 94% (n=47), the significant expense of building materials 

96% (n=48), and absence of money and admittance to credit offices 80% (n=40) were critical difficulties 

preventing the arrangement of reasonable moderate lodging. The investigation presumes that moderate 

lodging lack and additionally arrangement can be limited and improved by empowering building advan-

cements that are; adaptable and brilliant with negligible utilization of non-environmentally friendly 

power, utilization of tough and locally accessible structure materials that react suitably to ecological 

factors and powers, accessibility of lodging for the objective populace and a change to a more maintai-

nable method of preparation, plan, development and support of structures.  

Keywords: Maintainable, Reasonable Lodging, Cross Waterway State, Nigeria 
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USAGE OF COPPER SLAG WASTE AND SIGNIFICANT BURDEN TOTALS FOR 

CREATION OF PRE-PROJECTED SAFEGUARDING SOLID COMPONENTS 

Gilles MEYERS  

Luxembourg 

Abstract: Concrete as an adaptable structure material can give physical and organic protecting against 

ionizing radiation. Notwithstanding atomic reactor covers, offices requiring radiation assurance are ra-

diological and X-beam labs in medical clinics or wellbeing focuses. The capacity of radiation security 

can be met by significant burden solid, whose protecting properties are to a great extent got from the 

high-thickness totals. One of the conceivable development techniques for safeguarding dividers in me-

dical care structures is the utilization of pre-projected solid squares. For this reason, research on a solid 

having a thickness noticeable all around dry condition of higher than 3200 kg/m3 utilizing barite, mag-

netite and basalt as coarse total and copper slag squander (from side-effect of the cycle of copper extrac-

tion by purifying) as fine total has been performed. The copper slag squander has been utilized, among 

others, as an abradant in the surface sandblasting measure however after such utilization it is viewed as 

a waste and as shown by pilot research, it very well may be a decent substitute for sand in concrete. 

Mechanical properties, water ingestion and sorptivity of significant burden concrete so created were 

contrasted and reference concrete arranged with squashed amphibolite as coarse total and quartz sand 

as fine total.  

Keywords: Amphibolite, Barite, Basalt, Copper Slag, Significant Burden Total, Magnetite, Protecting 

Cement 
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PORTRAYAL AND IMPACTS OF COMMOTION LEVELS OF CONVENIENT 

GENERATORS UTILIZED IN PRIVATE STRUCTURES 

Sasan HAJAR  

Jordan 

Abstract: The expansion of generators utilized in metropolitan settlements in Nigeria throughout the 

years has been a significant wellspring of worry to the wellbeing and solace of building tenants. This 

investigation, subsequently, evaluated the effect of outside and indoor commotion levels related with 

the utilization of generators on the climate and building tenants. The examination territory, Ibadan City, 

was separated into center, change and rural zones. Five (5) private structures were purposively chosen 

in every one of the center, progress and rural zones of the investigation region. Estimation of commotion 

levels was taken with the utilization of a computerized sound level meter with consistence to NESREA 

and OSHA norms. The open air clamor levels previously and during utilization of generators were taken 

at 0, 2 and 4m from outer dividers of the structures examined while the comparing indoor commotion 

levels were taken at the effectively useable inner space; in any event distance of 1m from inside dividers, 

1.2 - 1.5m above floor level and 1.5m from windows. Spellbinding and inferential measurements were 

utilized to break down the information gathered. The discoveries of the examination uncovered that the 

mean indoor commotion levels of 79.97 dB, 87.4 dB during utilization of generators in private structures 

were most noteworthy in the center zone or more as far as possible. The examination presumed that 

there ought to be reception of best house-keeping rehearses by situating generators in appropriately 

assembled walled in area highlights; and endeavors made to implement deals and acquirement of gene-

rators with clamor decrease instruments that can adjust to ISO 3744 and nearby codes in order to mode-

rate effect of its high commotion levels on the wellbeing and solace of building inhabitants.  

Keywords: Generators, Effect, Clamor Age, Off-Framework Force Supply, Principles 
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EXAMINATION ON ESTABLISHMENT INNOVATIONS OF CONSUMPTION 

ASSURANCE FOR STEEL CONSTRUCTIONS 

Kenvante ANTHONY  

South Africa 

Abstract: Rusted S275 steel profiles were utilized in the experimentation. As indicated by standard ISO 

8501-1 the steel rust grade - B. The steel was cut into nine examples with measurements 150×150 mm 

and carried into three gatherings with three examples in each gathering. In each gathering the surface 

for anticorrosive covering of example was set up in three distinct techniques. The steel surface was 

sandblasted utilizing quartz sand with division 0-0.8 mm. Utilizing this technique, the readiness level of 

surface Sa 3 as indicated by standard 8503-1 was accomplished. The example in second gathering were 

set up by mechanical strategy utilizing the wiry brush. The degree of surface St 2 was accomplished by 

standard ISO 8503-1. In third gathering the example were not set up in any technique. As indicated by 

the standard ISO 12944-5:2007 three diverse anticorrosive covering frameworks were chosen: one seg-

ment alkyd paint framework, two part epoxy and polyurethane paint framework and two segment zinc, 

epoxy and polyurethane paint framework. The paint frameworks were chosen considering the classifi-

cation of consumption C3 and C4. The covering of paint frameworks was performed utilizing the airless 

composition hardware. The thickness of each layer, wet and dry, were controlled. The thickness con-

sequences of dry covering were estimated with advanced gadget "Positector". To speed up the interac-

tion of consumption, the forceful counterfeit environment was made by the standard ISO 9227:2017 

Erosion tests in fake climates – Salt splash tests. Unbiased salt splash test is the technique where 5 % 

nonpartisan sodium chloride dissolving is mechanized in controlled climate. The adequate measure of 

sodium chloride is broken down in refined water with explicit conduction not surpassing the 20 μS/cm 

at 25 ± 2°C to get the convergence of 50 ± 5 g/l. The steel tests were kept in counterfeit environment for 

500 hours. Anticorrosive covering attributes for diversely arranged surfaces were examined by testing 

the attachment agreeing the standard ISO 4624:2016 utilizing computerized grip check "Elcometer 506".  

Keywords: Arrangement Level of Steel Surface, Steel Insurance from Consumption, Painting Fra-

meworks, Salt Shower Test, Grip Test 
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COMPUTERIZED PROTOTYPING AND EXPANDED REALITY MODELS FOR 

INVESTIGATIONS OF ENGINEERING PLAN 

Ediks GAILIS  

Latvia 

Abstract: The correspondence of a compositional plan project of course is the selling point of any tho-

ught when it is being introduced to the customers. The utilization of cutting edge advanced prototyping 

and virtual 3D models can work with the interaction of introduction essentially, on the grounds that 

these advances permit understanding highlights that are hard or difficult to introduce in drawings or 

unadulterated renderings. Computer aided design/CAM worldview has set new principles in the field of 

showing compositional plan, as the contemporary practice has raised the requests for standard range of 

abilities anticipated from future draftsmen once they graduate and enter the plan workplaces. Compute-

rized frameworks that permit planning straightforwardly for assembling has returned the creation and 

duty regarding giving designing arrangements back to draftsmen. What's more, parametricism in con-

temporary scholarly climate is one of the fundamental main thrusts of design that practices the investi-

gation of intricacy, conceivable just through 3D displaying instruments. Hence the utilization of inno-

vation in addressing complex thoughts turns into a standard technique. The nonlinear underlying inves-

tigation is considered as a fundamental plan technique, which is utilized for checking of the primary 

strength in coincidental plan circumstance. It is clarified by following explanation: a nonlinear underl-

ying investigation dependent on practical constitutive relations for essential factors (normal qualities) 

makes conceivable a reenactment of a genuine primary conduct. It ought to be pointed that, execution 

of the nonlinear primary examination in plan of solid constructions requires a substitute way to deal with 

wellbeing check. The paper presents another way to deal with wellbeing design for nonlinear investiga-

tion of RC structures exposed to unintentional burdens.  

Keywords: Compositional Plan, Increased Reality, Computer Aided Design/CAM Worldview, Prototy-

ping 
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EXPLORATORY AND MATHEMATICAL EXAMINATION OF CEMENT FILLED SHUT 

AREA STEEL SHAFTS 

Hannu LEPPÄNEN  

Finland 

Abstract: The point of this paper is to explore shut segment steel and composite pillars. Composite 

shafts normally have an expanded solidness contrasted with the ordinary steel profiles. As a result, vib-

rations of the composite shafts are lower. Furthermore, composite pillars have a generally high imper-

viousness to fire. As a rule, this sort of bars can be utilized without extra fire security. Besides, when 

the solid in the composite shaft is packed, it gets bound by the steel profile. Limited cement has a more 

great conduct. It turns out to be more pliable and can arrive at a moderately high compressive strength. 

Every one of those characteristics make the utilization of the composite developments helpful and com-

pelling. In any case, the hypothetical assessment of the composite bar obstruction gets confounded as 

there are various models for the limited cement. Another issue is contact among steel and cement. It 

tends to be assessed as a rubbing between various materials or a solid association between surfaces. In 

this exploration, test tests are done. Two steel and two composite shafts are tried under twisting. Burden 

relocation bends are gotten. Mechanical properties of the solid are researched. Exploratory aftereffects 

of the shaft twisting are contrasted with those acquired by the limited component investigation. Material 

model of the solid limited by the steel profile is utilized in the investigation. The comparative limited 

component examination is subsequently completed to explore the light emissions creator. The legiti-

macy of hypothetical models is explored.  

Keywords: Composite Bar, Limited Cement, Clasping, Limited Component Examination 
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AUDIT OF BIM EXECUTION IN ADVANCED EDUCATION 

Shapoor TAHMASB  

Lebanon 

Abstract: Building Data Displaying (BIM) makes coordinated plan measure, where data stream starting 

with one PC application then onto the next, all through the venture lifecycle, is conceivable, it depends 

on the turn of events and utilization of regular data all through the controls of design, designing, deve-

lopment, and offices the board. Therefore, a great deal of study programs included BIM approach into 

their educational plan. Anyway every one of them have distinctive disposition or method of BIM execu-

tion. Hence the point of this examination work is to break down the educational plans of Advanced 

education Foundations related with BIM in Lithuania, to distinguish and dissect disciplines related with 

BIM and their relations in Kaunas Innovation College and to recognize acquired BIM capabilities. The 

examination of the orders related with BIM shows that the strength of BIM advancement in Personnel 

of Structural Designing and Engineering study programs is the interdisciplinary joint semester project. 

Acquired BIM skills in investigation programs combine the essential information on examination field 

and computerized innovation the executives. Those abilities are acquired in undergrad studies and it is 

a thin volume of BIM measure.  

Keywords: Building Data Displaying, BIM, Training, Structural Designing 
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HAUSSMANN UNDERLYING FLOORS FIXES AND REINFORCING PROCEDURES 

Hjalmar JANSEN  

Denmark 

Abstract: Haussmann structures design spread all through the city of Paris. Those structures were built 

in the nineteenth century, being presently centenarians. Nonetheless, they present a few pathologies 

which forestall their satisfactory use, also, a report in regards to clients security, sound, warm and fire 

necessities is, among others, earnestly required. Also, there is really, in Paris, an expanding interest for 

lodgings. For those past reasons, Haussmann structures are these days submitted to substantial tasks 

identified with use change, preservation, and restoration. In this paper, fix and reinforcing methods uti-

lized in old wood and metallic floors and holding a lot of the first design are presented. This introduction 

is the aftereffect of a specialized study acknowledged during a hefty recovery activity which happens 

somewhere in the range of 2015 and 2017 out of a Haussmann building complex situated at La Made-

leine. The information from this examination could be helpful for the improvement of economical res-

toration and fortifying procedures, intending to safeguard this significant structure legacy or comparable 

ones existing in different nations. The present urban areas face an assortment of improvement, restora-

tion and protection challenges. Authentic assembled climate merits specific consideration in such man-

ner. Metropolitan recovery projects are especially unpredictable here in light of the thick metropolitan 

texture and the danger of harm to the legacy esteems. To see how to beat these difficulties, we investigate 

the idea of metropolitan needle therapy in this exploration. The metropolitan needle therapy centers 

around little, exactly focused on, quick and ordinarily lowcost changes that emphatically influence so-

cial, biological, and surprisingly affordable and actual elements of the general climate. The point of this 

exploration was to recognize the new mediations in memorable metropolitan climate of Kaunas city 

(Lithuania) that can be viewed as the analogs of metropolitan needle therapy and to assess them utilizing 

the planned arrangement of models coordinating the attributes of metropolitan needle therapy, the 

examples of socially and biologically mindful biophilic plan and the necessities for safeguarding and 

improvement of noteworthy constructed climate.  

Keywords: Floor Recovery, Haussmann Structures, Reinforcing, Underlying Portrayal 
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THE CORRELATION OF A MATHEMATICAL AND EXPERIMENTAL COMPUTATION 

OF WARM CONVEYANCE OF VENTILATED EXTERIOR WITH VARIOUS WARMTH 

CONDUCTIVE ASSOCIATIONS 

Jose Angel OBRERO 

Colombia 

Abstract: The energy effective structures are need nowadays. The structure energy proficiency prerequ-

isites are expanding and thicker warm protection layer is utilized for building envelopes to accomplish 

these high necessities. Ventilated veneers are regularly utilized for the development of public structures, 

whose warm protecting layers are crossed with associations produced using steel or aluminum compo-

und, whose impact on the warmth move through the development is high. Searching for less warmth 

conductive materials for associations, it has been seen that diverse computation techniques give various 

aftereffects of warmth move, contingent upon attributes of materials for warm protection and associati-

ons. To discover the purposes behind these distinctions, estimations of ventilated dividers with different 

associations were completed. The warmth move through the divider with associations crossing warm 

protecting layer could be determined twoly. The primary way is more straightforward and was frequ-

ently utilized before - this is the estimation of the warmth move coefficient increment relying upon type 

and calculation of association utilizing the recipes introduced in the norms. A more exact estimation 

strategy is the computation of the warmth move coefficient of divider with associations utilizing two - 

dimensional and three - dimensional warmth move demonstrating PC programming (heat stream exami-

nations).  

Keywords: Heat-Conductive Associations, Point Warm Scaffolds, Warm Protection, Ventilated Veneer 

Frameworks 
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CAPABILITY OF GATHERING WATER FROM VERTICAL SURFACES 

Sommai KHAMVONGSOUK  

Laos 

Abstract: The water production network is under expanding pressure as urbanization and populace de-

velopment is driving an ever increasing number of individuals to move to urban areas. An expanding 

measure of city organizers are presently searching for elective water assets, water being one of them. 

There are numerous advantages to on location water assortment, stockpiling and use, as demonstrated 

by various distributed examinations and fruitful undertakings all throughout the planet; notwithstanding, 

water collecting (RWH) has stayed a specialty procedure, not seen as a feature of the standard. One 

reason for this is that, generally, water has just been gathered from rooves and other flat surfaces, and 

afterward moved and put away in different subsurface holding tanks. This strategy for RWH is dated 

and not viable. Moreover, water is one of the most perfect water sources, however when gathered from 

level surfaces, it gets contaminated with particles that have chosen those surfaces. Therefore, RWH in 

this way can be utilized distinctly for explicit purposes. To completely use this characteristic asset, to 

empower the making of maintainable urban areas, we should devise another technique for gathering 

water. One part of RWH that has not yet been profoundly investigated is gathering it from vertical sur-

faces. Albeit some theoretical investigations have effectively been led, concerning water spillover from 

vertical surfaces, no examinations have assessed the chance of gathering and utilizing such water.  

Keywords: Water Gathering, Reasonable Urban Communities, Vertical Surfaces, Water Source, Wind 

Driven Downpour 
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EXAMINATION OF THE PRECISION OF VARIOUS GEODESIC ESTIMATIONS 

STRATEGIES FOR ESTIMATING STREETS 

Hoàng Phú THỊNH 

Venezuela 

Abstract: Streets, railways and roads are quite possibly the main framework, so it is vital appropriately 

build and to make control geodesic pictures of them. To subjectively and adequately complete the ac-

companying tasks, it is important to survey the techniques (benefits and weaknesses) utilized for these 

works. The work portrays the utilization of the estimations gadgets, their details, information investiga-

tion and correlation with the most proficient gadget. Railroad tracks require more careful support and 

examination than ordinary streets for vehicles. Deformities are here seen and recorded by utilizing 

exceptional hardware. Development of railroad streets and their misuse requires ideal precision and 

observing of looking over. It is identified with most extreme permitted speed of trains, the climate, 

transport and human wellbeing. Their observing should be improved by applying geodetic gadgets for 

looking over. Looking at undifferentiated from reviewing led utilizing EM140 machine with that of 

geodetic hardware, one can see the upside of geodetic studying. Specialized holes in the studying inte-

raction, information stockpiling and parade were assessed also. It was found that upkeep and checking 

works ought to be sought after more every now and again utilizing high precision geodetic gear. The 

principle point of this article is to assess contrasts of the mechanical cycle and control innovation by 

leading geodetic examination in rail route objects.  

Keywords: Electronic Tacheometer, GNSS Recipient, Rail Line, Geodetic Looking Over 
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EXAMINATION OF THE MODELS FOR CHOOSING WARMING FRAMEWORKS FOR 

PRIVATE STRUCTURES IN CHILLY ENVIRONMENT 

Telemachos ZENELIS  

Greece 

Abstract: How to pick a warming framework for a private structure? That is a significant inquiry for 

manufacturers and proprietors of the structures in Lithuania. Around the warming season in Lithuania 

begins by October fifteenth and closures on April fifteenth. During this period, the normal open air 

temperature is about 0°C. A large number of the new single-family structures in Lithuania are sold not 

finished as the new proprietors need to be free in picking inside materials and designing hardware. Con-

sequently, many designing choices should be taken by the proprietor of the structure, who is normally 

not an expert in the field of designing. While picking a warmth source, it is consistently important to 

recognize many "for" and "against" contentions. Each warming alternative has the two benefits and 

burdens. There is likewise a finding some kind of harmony: a similar warming strategy can never be 

either entirely agreeable and simultaneously exceptionally modest. When settling on an official choice, 

it is constantly prescribed to contrast the proportion of warmth with the cost and solace, obviously, 

considering energy and fuel value conjectures. The article gives data that helps the structure proprietor 

to explore in the field of various designing arrangements that influence the future upkeep costs, effecti-

veness, natural angles and solace level of the structure.  

Keywords: Private Structure, Warming Framework, Energy Costs 
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THE PRESSURE'S STATE EXAMINATION OF CARBON FIBER BUILT UP SOLID 

COMPONENTS ASSESSING THE BOND IMPACT 

Vasishtha PANDA  

India 

Abstract: This article gives a correlation of measured development innovation conventional develop-

ment dependent on the aftereffects of the overview. The point of the study was to discover specialists 

assessment on measured development, the creative method of building and its benefits and impediments 

contrasted with customary structure technique. The aftereffects of the review showed that measured 

development has a greater number of stars than cons contrasted and the conventional development tech-

nique and is more affordable and saves additional time and materials. The main measures that shows the 

reasonable benefit of particular development innovation is the term of development, the nature of work 

performed, and the wellbeing of work. This exploration depends on ace postulation theme. While rein-

forcing structures with slim layered components a significant job is completed by the connection 

between independent components, yet there are no strategies which would depict the dissemination of 

security stress in the contact zone when the solid conduct is versatile and plastic. In this article a solitary 

range supported solid shaft which is fortified by CFRP (Carbon fiber built up polymer) is dissected and 

three strategies which could depict security stress through the length of the component are given. The 

three thought about strategies are: limited components strategy (FEM), hypothesis of different bars and 

the proposed technique for the creators. The similitudes and contrasts of results are appeared by outlines 

and talked about. The technique that the creators propose is better than different strategies as a result of 

assessment of the plastic conduct of solid which is unimaginable to expect to assess it by the strategy 

for the hypothesis of numerous bars.  

Keywords: Bond, CFRP, Supported Solid, Stress, Fortifying 
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THE BOARD OF SOCIAL LEGACY TERRITORIES IN COUNTRY METROPOLITAN 

INTERFACE ZONES IN LITHUANIA: THE ELABORATION OF ARRANGEMENTS OF 

THE PUBLIC SCENE THE EXECUTIVES PLAN 

Kamyar TAGHIPOUR  

Qatar 

Abstract: The administration of rustic metropolitan interface regions should consider their nearby cha-

racteristics including legacy highlights and, the other way around, the administration of social legacy in 

the rurban zones ought to think about the uncommon dynamic and heterogeneous character of these 

spaces. The report under investigation in this examination - the Public Scene The executives Plan of the 

Republic of Lithuania - presents the blueprint for legacy the board in the scene setting, in spite of the 

fact that contains no specific rules for rurban scenes. Subsequently, the point of this exploration was 

expounding the arrangements of the Public Scene The executives Plan in regards to the administration 

of legacy regions in the dynamic rurban zones encompassing the biggest urban areas of the country. The 

article incorporates the conversation of the rurban problematics in Lithuanian scene arranging and the 

examination of the legacy questions (scene approach, dispersion, and typology) in the Public Scene The 

board Plan. The exploration result is the arrangements for the executives of social legacy in the rurban 

zones dependent on the Public Scene The board Plan. They incorporate the overall administration ar-

rangements, the assurance systems and conservation implies, potential uses and security zones, the sty-

lish objectives, the picture and personality of rurban zones with regards to legacy the board, and the 

need and power of developments with regards to legacy the executives arrangements as unconventional 

to rurban zones  

Keywords: Rustic Metropolitan Interface, Rurban Regions, Steady Social Legacy, Legacy Region, So-

cial Scene, Legacy the Executives, Lithuania 
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ELEMENTS INFLUENCING ENGINEERING PLAN FOR WRONGDOING IN NIGERIA: 

PART OF THE MODELER 

Nashat bin ADNAAN 

Malaysia 

Abstract: It has been recognized by analysts and professionals of wrongdoing anticipation that plan is 

a significant apparatus that could be utilized to forestall wrongdoing and diminish dread of wrongdoing 

while at the same time expanding feeling of local area. Be that as it may, the engineer faces a few 

difficulties in the endeavor to address wrongdoing avoidance issues in his plan. This paper surveyed the 

variables that frustrate modelers in Nigeria from tending to issues of wrongdoing anticipation compre-

hensively in their plans. Review research technique was embraced for the examination. 132 polls were 

managed to engineers in Akwa Ibom and Cross Waterway Territories of Nigeria. 87 appropriately filled 

and returned polls were utilized for the investigation. Rates and mean score examination and positioning 

strategy were utilized as the investigation instruments. Meetings were likewise completed with key plan-

ners with 12 to 37 years of training experience. The outcome uncovered the significant obstacles to 

structural plan for wrongdoing avoidance to incorporate absence of reported models and no wrongdoing 

counteraction necessities in arranging and building guidelines in Nigeria among others. These elements 

are information related. This recommends that information has a critical and beneficial outcome on 

compositional plan for wrongdoing anticipation as it assists modelers with taking great and educated 

plan choices. It noticed that reported models have three significant capacities in particular, information 

sharing, information move and information safeguarding. The paper reasoned that these variables influ-

ence the capacity of engineers to plan against wrongdoing in light of the fact that compositional plan is 

information ward and information driven. It suggested that actual security ideas and wrongdoing antici-

pation through ecological plan ought to be made piece of formal engineering schooling coming down 

and additionally proficient proceeding with improvement program.  

Keywords: Engineering Plan, Wrongdoing, Wrongdoing Counteraction, Factors, Security 
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METROPOLITAN ARRANGING AND PLAN FOR PSYCHOLOGICAL WARFARE 

VERSATILE URBAN COMMUNITIES 

Arash PIRDOOST  

Iran 

Abstract: The fact of this examination is dictated by a critical number of ongoing dread assaults and 

their shocking effects on metropolitan structures. The objective of dread assaults has moved from crea-

ting to created nations. Existing metropolitan polices in many nations don't satisfy counter psychological 

oppression guidelines. Thusly, execution of counter-psychological warfare rules while arranging safe 

spots has transformed into fundamental factor for the 21st century plan. The examination includes dis-

tinguishing proof of ecological plan (CPTED) factors just as spatial metropolitan designs that impact 

the selection of spots for dread assaults. 14 destinations with dread assaults and 21 locales without fear 

assaults were surveyed by the created CPTED poll. For understanding spatial metropolitan design 6 

cases have been examined with space language structure technique. The examination results uncover 

that the accompanying CPTED factors are identified with the decision of spot of fear assaults: Solid 

division of private and public exercises; Site that has an immediate admittance to the central avenue; 

Site that has a various doorways and ways out; Minimization of vehicle passages to the structure; Ad-

mittance to private and public space; Site that has an immediate admittance to the downtown area; Site 

is all around utilized; Reallocation of same utilitarian structures on the site; Presence of a clinical estab-

lishment close by the site. As per the aftereffects of the programmed relapse investigation, the accom-

panying CPTED factors do the greatest effect on the selection of spots for fear assaults: 1) vehicle pas-

sages to the structures are limited, 2) public and private exercises are isolated, 3) there are numerous 

equivalent practical structures reallocated in the encompassing region. Elucidating measurements unco-

ver the most fragile focuses on the broke down locales: 1) public and private exercises are not isolated, 

2) numerous equivalent utilitarian structures are not rearranged in the encompassing territory, 3) passa-

geways to the structure are not minimalized, 4) the article is encircled by an open space, 5) there is no 

security police presence at the site, and 6) there no base required misfortune distance between the struc-

ture and site limits. After the visual examination of section guides of incorporation, decision, mean 

profundity and network, we have found that practically all dread assaults occurred on the most 

worldwide coordinated (R=n) road fragments, with the exception of Tel Aviv contextual investigation. 

At last, the proposals for the components of site revamping and the components of road network rear-

rangement are proposed.  

Keywords: Natural Plan, Psychological Oppression Anticipation, Metropolitan Arranging 
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AUDIT ON SKYSCRAPER LODGING VENTURES IN ISTANBUL: TOWARD A 

MANAGEABLE ENGINEERING 

Alvi PULKKINEN  

Finland 

Abstract: Arising with populace development and creating innovation because of modern upheaval, 

fast and impromptu cycle of urbanization has prompted quick exhaustion of common assets in the phy-

sical and natural climate. In outcome of urbanization, absence of metropolitan land and in like manner 

exorbitant ascent of land costs has brought about vertical development. In the periods of plan, develop-

ment, use and destruction, tall structures, devouring considerably more energy than low-ascent structu-

res, have prompted critical changes in the city horizon. With the ascent of vertically thick organizing on 

the planet, highrise structures have become more problematic and mentioned the appropriate responses 

of how the structures can be intended to mind of human necessities. Along these lines, green structure 

works on focusing on natural information have entered as a significant boundary of vertically thick 

structure plan. Green structure plans, and its subordinates are among the pictures and talks utilized as a 

promoting procedure for the vertically thick lodging plan. A critical piece of development projects in 

Istanbul, guarantees that they place accentuation on the utilization of characteristic structure materials 

and energy proficiency to connect themselves with supportability talks. For some portions of society, 

supportability is changed into an insight the board gathering terms, like green innovation, sustainable 

power and brilliant structure. In this regard, the paper means to assess the advancement of tall structures 

in Istanbul on Metrocity Pinnacles, Sapphire and Varyap Meridian undertakings with regards to main-

tainability standards and practices. These activities depict three distinct cycles and utilizations of sup-

portability. The primary point of the paper to talk about the endeavors of change from strong construc-

tions to manageable structures dependent on different pictures and talks identified with elevated struc-

ture projects.  

Keywords: Talk, Pictures, Strong, Structures, Manageable 
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CHANGE OF SECURED METROPOLITAN SCENES 

Nivaethishan Z. VIRUMANDI 

Singapore 

Abstract: Secured metropolitan scenes are typically seen as old pieces of a town or old towns. Such 

authentic centers are found in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai and different towns in Lithuania. 

Maybe such scenes can be found in each territory of European or the world; the most important are 

incorporated into the UNESCO World Legacy Rundown. History of these urban areas or towns goes on 

for quite a long time; be that as it may, even on these domains the change as an interaction molding the 

woven texture is inescapable. A city or a town is presented to changes; in this way, the old pieces of 

urban areas or towns ought to be acclimated to the existence of a specific period. Due to that reason city 

or town focuses were being revamped, recreated or recovered. A significant present-day issue manages 

the making of new design in verifiable climate which has an effect on the important properties of old 

towns. The authentic perspective on sewage and water cleaning, potential outcomes of applying it these 

days and freshest involvement with the world are investigated in the article. The primary benefits and 

impediments of the framework were uncovered after research. There were two pieces of the examina-

tion: individual cleaning and regional arranging. Organic and mechanical filtration were generally utili-

zed kinds of water cleaning. Principle issues of biological cleaning and reusing of wastewater were 

discovered: rather exorbitant cost, conceivable lasting harm to the dirt.  

Keywords: Environmental Cleaning, Bioretention, Natural Designing, Graywater, Sewage Ranch, Was-

tewater Treatment 
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TIRE REUSING WITH WARM SOLVOLYSIS STRATEGY UTILIZING MICROWAVE 

RADIATION 

Aref MIRI  

Oman 

Abstract: Utilized tires are perhaps the most far reaching sorts of waste and one of the polymer materials 

which are generally hard to reuse. There are various applications for utilized tires today. A piece of the 

tires can be withdrawn and re-utilized, yet the greater part of the pre-owned tires are reused. By dissol-

ving the tires, it is feasible to sift through different synthetic substances. These substances coming from 

the pre-owned tires can be utilized for making another material or improving a current one. One of the 

advancements includes adding synthetically reused tires to the bitumen utilized in street asphalt deve-

lopment. The substances acquired from the reused tires can be utilized in the water sealing of bitumen. 

Strategies for pyrolysis and solvolysis are utilized for reusing tires into crude materials. In this exami-

nation tire reusing with warm solvolysis is concentrated by utilizing a regular stove and microwave to 

acquire waterproofing materials with improved misuse properties. Promising outcomes are acquired in 

the pre-concentrates on the tire reusing in the microwave permitting to lessen energy utilization before 

warm handling of tires just as during the warm preparing measure contrasted and techniques including 

warming in customary heater. Dissolving season of the reused tire pieces relying upon the size of the 

pieces just as energy utilization relying upon heater type, working temperature and time have been eva-

luated during the test part. Glue properties of the elastic bitumen composite got during the examinations 

were tried. Subsequent to testing the glue properties on the solid surfaces it very well may be presumed 

that elastic black-top composite acquired in a microwave has the best bond in light of the fact that no 

waterproofing stripping has been found.  

Keywords: Warm Solvolysis, Elastic Bitumen Composite 
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STRENGTH PROPERTIES OF PRESSURE DRIVEN CONCRETE SOLID ASPHALT 

JOINING COCONUT SHELL AS COARSE TOTAL 

Rajmund GRODZKI  

Poland 

Abstract: Coconut shell being a hard and not effectively degradable material whenever squashed to 

estimate of coarse total can be an expected material to supplant coarse total in concrete. In this exami-

nation the qualities of the coarse total and the coconut shell were assessed. Properties of new and soli-

dified cement with fractional supplanting of coarse total with coconut shell were additionally examined. 

Solid examples with 0%, 5%, 10%, 15% and 20% by weight of coarse total supplanting with coconut 

shell were made at 1:2:4 blend proportion. The compressive strength for every one of the solid examples 

was assessed at 7, 14, 21 and 28 days and steady water concrete proportion of 0.5 was kept up for every 

one of the solid examples. The total pulverizing estimation of the coarse total and the coconut shell were 

23.47% and 28.25% individually and the total effect estimation of the coarse total and the coconut shell 

were 17.44% and 20.2% separately. The droop esteems, densities and compressive strength of cement 

diminished as the rate supplanting with coconut shell expanded. Concrete created with 0%, 5%, 10%, 

15% and 20% substitution accomplished 28 days compressive strength of 38.17, 35.11, 32.14, 31.18, 

and 29.14 N/mm2 individually. The outcomes got in this examination showed that coconut shell fulfilled 

the necessities for coarse total and can be utilized as halfway substitution of coarse total (up to 20%) in 

solid asphalt creation.  

Keywords: Coarse Total, Coconut Shell, Solid Asphalt, Concrete, Strength Properties 
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IDIOSYNCRASIES OF COMPUTERIZED LEVELING UTILIZING PROGRAMMED 

ADVANCED LEVELS IN STRUCTURAL DESIGNING INNOVATIONS 

Mihai FLOREA  

Moldova 

Abstract: Development work starts and gets done with geodetic estimations, thusly geodetic estimations 

and naming are the main parts of mounting and establishment work in developments and distortion 

perceptions. Present day developments are recognized by the size of development objects, intricacy of 

designing constructions and high accuracy of connectors and hubs of underlying components. These 

idiosyncrasies and exceptionally expanded automation level caused changes in development innovation 

and character of designing hardware of development objects. Interest for exactness has enormously 

expanded. To arrive at a high accuracy of estimations, computerized geodetic instruments are utilized. 

Enormous piece of geodetic work in developments is made out of leveling. This work contains exami-

nations of leveling mistakes of computerized levels. Changes in leveling technique and wellsprings of 

explicit mistakes happen utilizing advanced levels for exact leveling. These progressions can influence 

development designing estimations. Exactness examinations of a specific model of levels and coded 

staffs and advanced leveling are important. Advanced examinations of specialized, mathematical and 

methodological boundaries of instruments are likewise required. The extent of this introduction incor-

porates falling back on computerized programmed levels and effect of their precision on distortion and 

development estimations.  

Keywords: Coded Staff, Computerized Leveling, Leveling Mistake 
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AFFECTING CONDUCT FOR WRONGDOING COUNTERACTION THROUGH 

ENGINEERING PLAN AND DEVELOPMENT: AN OUTLINE 

Nozar ESKANDARI  

Syria 

Abstract: This paper, in view of the audit of existing writing, examines how building configuration 

could be utilized to control the climate to impact conduct for wrongdoing counteraction. Modelers are 

unavoidably engaged with affecting conduct of clients and victimizers of the fabricated climate through 

their plans. The components of engineering are liable to full oversight and control by the draftsman. 

Building plan for wrongdoing avoidance is a plan interaction with the unequivocal expectation to impact 

conduct. The paper keeps up that in planning with the aim to impact conduct, the fashioner should zero 

in on the expected social result, for key reasons, to make a specific encounter and impact client and 

victimizer choices. It infers that plan to impact conduct could be accomplished if the modeler knows 

about wrongdoing anticipation plan ideas, speculations and standards, the essential innovation and kinds 

of wrongdoing avoidance frameworks, items, and the cycle engaged with coordinating security and plan. 

It suggests that planners become associated with the investigation of conduct setting of an undertaking 

site to grow the extent of programming to incorporate and address social issues, like wrongdoing, in 

their plans.  

Keywords: Impact, Conduct, Wrongdoing Anticipation, Engineering Plan, Development 
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PROPENSITIES OF CHANGES IN COUNTRY SCENE OF THE PREVIOUS AGGREGATE 

HOMESTEAD TOWNS OF LITHUANIA 

Zhestakova Sergei YEVGENIEVICH 

Russia 

Abstract: The cycle of rural collectivization and development of aggregate homestead villages[1] began 

in 1948. There was begun an escalated confiscation of land, the heightening of automation just as con-

vergence of the creation of horticultural items; there was started the improvement of the towns for the 

recently coordinated aggregate ranches. During the Soviet time frame, all towns were characterized by 

the quantity of the populace in the towns, circles of control, social and creation potential. (Bielinskis F. 

Stanevičius St.,). Inside the improvement of new huge cultivating focuses, the other grouping of new 

towns was acquainted agreeing with the capacities and authoritative division. (The Regulatory Territo-

rial...of the Republic of the Soviet Lithuania ..., 1972). The focal and optional towns created as the 

subsidiary constructions of the aggregate cultivating framework or as the important metropolitan arran-

gements. The cycle of collectivization itself in country territories along with the industrialization in 

towns needed to serve the expansion of economy in the Soviet Association. Subsequently, every one of 

the cycles identified with collectivization fundamentally eased back down lastly in the nineties of the 

earlier century, were bound to flop along with the breakdown of the Soviet Association. An enormous 

number of the previous existed aggregate homestead towns just as rather thick area of them all through 

the entire domain of the nation show the effect of those towns on the metropolitan and land the board 

structure of the country. Up to this time, each aggregate ranch town went to be an assurance of work for 

the populace dwelling in the town on the grounds that in every aggregate homestead town there were 

financial mechanical structures and merchandise were fabricated by a plentiful work power. As of now, 

when an incredible number of the structures have been deserted, the towns have faced with the critical 

issue of joblessness which has messed social up. The referenced above issues have gotten from one 

viewpoint, i.e., the deficiency of the capacity of the previous aggregate ranch towns. In the event that, a 

recently inferred capacity could be accommodated those towns, there may be settled the issues of job-

lessness, disregarded structures, impoverishment of the scene, segment decay of the populace in those 

rustic zones just as certain social monetary issues could be tackled.  

Keywords: Rustic Scene, Horticultural Collectivization, Previous Aggregate Ranch 
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GRADUAL DEVELOPMENT FOR SUPPORTABLE LOW-PAY LODGING CONVEYANCE 

IN AGRICULTURAL NATIONS: A CONTEXTUAL INVESTIGATION OF BAYELSA 

STATE NIGERIA 

Narmathan DENULAN  

Nigeria 

Abstract: This paper zeroed in on the part of the low-pay metropolitan inhabitants in endeavoring to 

tackle their steadily expanding and convoluted lodging issue which is a bye result of the empowering 

idea. Thus, this examination was completed with the primary point of deciding the lodging type and 

development technique appropriate for the low-pay metropolitan tenants in Bayelsa State Nigeria. This 

will assist with lessening the development of endless suburbia around there and diminish the lodging 

shortfall for the metropolitan poor. The examination utilized blended technique approach of subjective 

and quantitative with the previous taken a large portion of the investigation. Information were gathered 

by top to bottom meeting, perception, and survey organization utilizing information introduction instru-

ments (outlines and photos) to upgrade the information introduction. Content examination was utilized 

to investigation the subjective information, while the quantitative information gathered was dissected 

with both spellbinding and inferential measurements. The discoveries uncovered that the lodging type 

appropriate for the low-pay is the non-regular native lodging and advancement strategy for gradual lod-

ging development. The proposals incorporated the selection of gradual lodging development alternative, 

utilization of nearby development strategies, improved lodging financing, arrangement of fundamental 

administrations and land accessibility by government.  

Keywords: Moderateness, Lodging, Low-Pay, Manageability, Endless Suburbia 
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CORRELATION OF WARM SOLACE CONDITIONS IN MULTI-STORY LUMBER 

CASING AND CROSS-COVERED PRIVATE STRUCTURES 

Dewawarman DEWATA  

South Sudan 

Abstract: As of late, lumber development frameworks have been progressively utilized in multi-story 

private development in Europe. In accordance with this worldwide pattern is the decision of the Trentino 

social lodging organization ITEA to assemble two five-story multi-family apartment complexes in 

Trento (Italy) utilizing two diverse lumber divider frameworks. The two structures are indistinguishable 

with the exception of their primary framework: wood outline (TF) and cross covered lumber (CLT). The 

plan and the development of these two structures are the aftereffect of a worldwide cooperation among 

ITEA and the Canadian social lodging organization Quebec Societè D'Habitation to assess and think 

about wood development frameworks for social lodging from the two nations. Since the two structures 

have indistinguishable floor plans, formats and completes and vary just in their underlying framework, 

they present an exceptional chance for correlation of the two key types of lumber development regarding 

monetary, designing and indoor solace issues. This paper researches the distinction in indoor conditions 

and dissect the accomplished warm solace by estimating actual boundaries and reviewing the tenants' 

insight. The two primary frameworks utilized for the structures address two generally utilized yet essen-

tially various types of lumber development. The light wood outline is very lightweight, which gives the 

structure low warm mass and subsequently low warm dormancy. This can prompt an absence of warm 

solace, especially in summer, because of temperature vacillations. Cross-overlaid lumber, used to frame 

the wood shear dividers in the south structure, is a similarly present day building segment. Once more, 

it tends to be exceptionally pre-assembled, and utilized with PC controlled slicing methods to pre-cut 

openings for windows, entryways and administrations to a serious level of precision. This framework, 

known as 'enormous wood', gives a higher warm mass, whenever contrasted with the past framework. 

Through indoor solace checking and abstract surveys to the clients', it has been researched how much 

this distinction of warm properties influences the indoor conditions gave and the last clients' fulfillment 

towards the warm climate. This trial crusade falls into a more extensive approach embraced by ITEA to 

connect intimately with the exhibition of the structures they assemble and oversee, as per an expanding 

revenue universally in building execution appraisal and post-inhabitance assessment (POE), whose fun-

damental object is to explore inhabitants' accounted for levels of solace and fulfillment and how much 

they see their requirements are being met by the structure's indoor conditions.  

Keywords: Warm Solace, Lumber Building, Observing Effort, Polls, Post-Inhabitance Assessment 
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MORTAR CREATED WITH SULFUR OOZE TOTAL 

Tamaklast Ag ILBAK 

Tanzania 

Abstract: It is realized that the utilization of different mechanical squanders as reused total for cement 

to assemble earth supportable constructions has a few pragmatic and financial benefits. Typically such 

reused totals comprise mostly of squashed concrete and squashed black-top asphalt material. Nonethe-

less, in this investigation a result of corrosive – sulfur sludge is utilized as an incomplete substitute for 

common fine total (sand). Sulfur sludge is a strong material comprising predominantly of essential ort-

horombic sulfur for certain debasements like gypsum and anhydrite. The objective of this exploration is 

to examine whether it is feasible to produce concrete with sulfur sludge in spite of the presence of es-

sential sulfur. Each set of tests broke down depended on 5 distinct structures with 0 %, 10 %, 20 %, 30 

%, 40% Sulfur ooze as a substitute of total. Tests was tried for their mechanical qualities including the 

compressive and flexural strength. The examples structure was investigated with SEM and optical mic-

roscopy and the organization of the materials was examined through SEM and XRD. The incorporation 

of Sulfur sludge prompted a decrease in the mechanical properties of the material, identified with the 

development of optional ettringite and related extension inside the material.  

Keywords: Sulfur, Total, Concrete, Reused Total, Modern Waste 
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EXAMINATION OF SAND CONDUCT UNDER CYCLIC STACKING 

Francisco Jose VILLARREAL 

Mexico 

Abstract: Understanding the conduct of sandy soil under cyclic stacking is vital to engineers in mining, 

burrowing and tall building development. Because of the unpredictable construction of a dirt mass, it is 

hard to portray its constitutive connection, particularly when it has distinctive water substance and is 

under powerful burden conditions. Two distinctive very much evaluated sands are being described and 

concentrated under static and dynamic stacking and settlement examines are additionally performed on 

model balance being stacked on these sand tests. Recurrence reaction of sands are additionally conside-

red utilizing shaking table exposed to recurrence scope of 10 – 50 Hz and decided it's impact to strength 

boundaries of soil. This paper tries to introduce another novel methodology for examining conduct of 

sands under cyclic stacking. Studies that are examining new, harmless to the ecosystem building mate-

rials are standing out enough to be noticed in academic local area. This exploration is centered around 

cross breed geopolymer concrete (geopolymer with common Portland-concrete (OPC) added substance) 

with mean to contemplate strength improvement. In this article mixture geopolymer concrete, fabricated 

utilizing biomass base debris, fly debris and creation misuse of aluminum fluoride producing (silica gel) 

with 4 distinct measures of OPC (0%, 5%, 10% and 15%) is considered. Each mix is kept in 50 0C 

temperature and tried following 7, 14 and 28 days. The motivation behind research was to consider 

strength advancement in half breed geopolymer concrete produced using materials that are referenced 

previously.  

Keywords: Conduct, Cyclic Burden, Compressibility, Sand, Soil, Strength 
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LIFE CYCLE STOCK OF ARTISTIC BLOCK, SOLID SQUARE AND DEVELOPMENT 

AND DESTRUCTION SQUANDER BLOCK: CONTEXTUAL ANALYSIS IN BELO 

HORIZONTE, BRAZIL 

Zakaria SOBHANI  

Oman 

Abstract: The development of the reusing market essentially relies upon utilizing reused totals reaso-

nable. Toward that path procedures and logical strategies are free to meet the Plan 21. Notwithstanding, 

it is hard to track down proper estimation techniques. Hence, making information bases that partner the 

existence pattern of materials and cycles with utilization and dispose of the materials could be a begin-

ning stage in supporting naturally forward-thinking decisions. Carbon dioxide stands apart among the 

effects of development materials. Carbon impression is a subset of the Existence Cycle Appraisal study, 

and in the present political setting, overall in nations in the Northern Half of the globe it is perhaps the 

most-utilized variables in the choice interaction with respect to manageable utilization and creation. The 

goal of this article was to build up a stock of blocks made with development and destruction squander 

in Belo Horizonte in the Brazilian province of Minas Gerais, and Contrasted with different squares: 

solid, earthenware. The material parts of the existence patterns of the specialists associated with this 

examination were contribution to Umberto programming, characterizing the unit for each kind of mate-

rial isolated into gatherings (work envelopes in Umberto). These work organizers were made for energy, 

emanations, crude materials, supply and different things. At that point this current investigation's stream 

networks are introduced. Three unique situations were made: the earthenware block fabricating situa-

tion; the solid square assembling situation; and the CDW block producing situation. This stock is major 

for the orders of Life Cycle Evaluation. Utilizing this beginning stage, an examination is made between 

the creation interaction stock of solid squares and ceramic blocks. This examination was identified with 

CO2 emanation boundaries. The accompanying strategies were utilized for this: Life Cycle Appraisal 

(LCA) with turn around rationale to acquire information from the mark of utilization to the starting 

place. Supplies for assembling artistic square, solid square, and extraction of non-inexhaustible assets 

are taken from writing. Stream networks were produced for the two cycles on Umberto programming 

and were analyzed. The goals, scope, useful unit, frameworks, cutoff points and consequences of this 

LCA are introduced graphically and with a Sankey outline with conversation. The primary commitment 

of the article alludes to practical use while considering decision of development material with less eco-

logical expenses through the viewpoint of "carbon impression". This is a first estimate.  

Keywords: Life Cycle Evaluation (LCA), Manageability, Development and Destruction Squander 

(CDW), CO2, Development Materials 
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FEASIBLE PLAN UTILIZING COMPUTATIONAL LIQUID ELEMENTS IN THE 

CONSTRUCTED CLIMATE – A CONTEXTUAL INVESTIGATION 

Êmerik PŠENIÈNIK  

Slovenia 

Abstract: As of late, end clients have gotten more worried about the human experience and the indivi-

dual solace of the individual is getting more significant in the plan of the assembled climate. Computa-

tional Liquid Elements (CFD) is a device that grants appraisal of individual solace. CFD is a flood of 

liquid mechanics that uses mathematical techniques to dissect and take care of issues including liquid 

streams. While research uses of CFD are creating, similar to the utilization of CFD in the aviation and 

Formula1 enterprises, the utilization of CFD in Structural Designing applications is right now at the 

front line. This paper will research the utilization of computational liquid elements as a reciprocal way 

to deal with air stream testing for passerby solace. The outcomes displayed here were resolved through 

a consultancy project by the group at Arup, Dublin. On deciding potential breeze issues, relief measures 

were proposed and tried in CFD to demonstrate that the alleviation measures were successful. These 

proposed changes were fused into the last plan and subsequently arranging authorization was granted 

for the turn of events. This work is model of how, from the actual origination of the venture plan, new 

innovative advances lead to a superior fabricated and practical climate for all.  

Keywords: Constructed Climate, Computational Liquid Elements, Walker Solace, Wind, Air Stream 

Test 
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ADJUSTING PARTICIPATORY PLAN INSTRUMENTS IN PLAN THROUGH RESEARCH 

(DTR) MODELS TO CREATE ECONOMICAL UNDERTAKINGS IN TOUCHY DOMAINS. 

CASE EXAMINATION. 

Jake BAKER  

Australia 

Abstract: Metropolitan turn of events, or building plan in delicate (touchy) domains is constantly con-

founded, particularly when one thinks about public, provincial, save parks, or different regions that have 

a ton of sociocultural significance to society, and nearby networks. Observing exacting principles and 

arranging guidelines isn't generally the appropriate response as it once in a while turns into a proper 

system for officials to boycott inventive arrangements. One of the fundamental explanations behind such 

muddled advancement in touchy regions is an absence of appropriate models of the plan cycle. The 

article dissects three plan through research project cases created by writers, what share shared objective 

- to improve the nature of the climate utilizing inventive and contemporary arrangements, manage scene 

maintainability and nearby personality issues by including local area into configuration measure. Intro-

duced tests uncover three diverse plan through research and participatory plan models. For each situation 

site arranging projects are started by various gatherings, in this way thought processes in the venture 

execution vary. That decides the example of public consideration, extent of satisfied exploration, plan 

arrangements and abilities for maintainability of the venture. Relative investigation of these cases sum 

up qualities and shortcomings of each model and structure suggestions for comparable regional advan-

cement later on.  

Keywords: Feasible Plan Measure, Participatory Plan, Touchy Domains, Local Area Commitment, Met-

ropolitan Plan, Social Personality 
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FEASIBLE LOW-PAY LODGING AND PRACTICABLE LEAST PLAN NORMS 

Mats ASPELUND  

Sweden 

Abstract: This maintainability of low-pay lodging in Nigerian urban areas opposite building guide-

line/least plan principles is talked about in this paper. Accordingly, the papers assessed the practicability 

of the current least lodging principles viewed as an acquired thought corresponding to the financial real 

factors of the low-pay metropolitan tenants. Information assortment included both subjective and sub-

jective information from the private proprietors and rentals/clients of low-pay lodging accessible in the 

examination region. This investigation utilizes non-likelihood inspecting plans which are a mix of pur-

posive and master testing procedures. Test casing of 20 lodging units in the low-pay area and respon-

dents were chosen for top to bottom examination and meeting, while just 15 key sources were met. This 

was supplemented with 1440 polls appropriated across the low-pay private areas. The quantitative in-

formation were investigated utilizing both straightforward spellbinding and inferential measurements; 

this was finished utilizing the Minitab Factual Bundle (MSP), Adaptation 14 and Factual Bundle for 

Sociologies (SPSS) form 22 which included the estimation of the Chi-Square test while the subjective 

information were dissected utilizing content examination from where topics and ends were drawn. Dis-

coveries show that the current lodging guidelines isn't sensible and the low-pay metropolitan tenants 

can't bear the cost of the regular standard houses since it requires high development cost, building ma-

terial and work because of their neediness level. The paper further re-built up a proposed least lodging 

standard which is pragmatic and moderate to the metropolitan poor. At long last, it suggested that lod-

ging guidelines ought to be founded on the idea of "low and upgradable" which is loose and adaptable 

for the low-pay bunch while likewise reassuring gradual lodging approach including the arrangement of 

essential framework administrations by the public authority to improve liveability.  

Keywords: Lodging, Least Norm, Low-Pay, Liveability, Economical, Upgradable 
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THE PART OF ENGINEERING DURING THE TIME SPENT MOVING TOWARDS 

PRACTICAL TURN OF EVENTS 

Yongyuth LUI  

Taiwan 

Abstract: Ecological, social, and social issues emerged in the 20th century because of speed increase 

of modern development of social orders just as financial imbalances. Absence of legitimate improve-

ment designs was the principle factor requesting the presentation of the idea of reasonable advancement 

in the second 50% of the 20th century. The development business, especially the private development 

area, was one of the central point of energy utilization on the planet. Along these lines, incorporation of 

the issue of feasible advancement around here and coupling lodging improvement strategies with the 

objective of reasonable advancement was of specific significance. In such manner, manageability, as 

quite possibly the most persuasive controls in the field of design, assumed a significant part to meet the 

destinations of reasonable turn of events. This paper investigated the ideas of maintainable turn of events 

and manageable plan, and tended to them in the field of design. The examination strategy was distinct 

logical, in view of library data, and separated information from the contextual investigations. In such 

manner, the developments identified with economical design have been arranged and qualities of a ma-

intainable structure as far as practical improvement objectives have been laid out. The outcomes showed 

the significance of the design during the time spent moving towards manageability. Accordingly, a sui-

table way to deal with meet the objectives of manageability in compositional plan has been created and 

possibilities of this interaction to accomplish maintainability have been referenced.  

Keywords: Maintainable Turn of Events, Economical Design, Green Structure, Sustainable Power So-

urces, Building Data Displaying 
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THE IMPACT OF REGULAR SCENE AND THE CHINESE PRACTICES ON THE 

CHANGES OF WORKMANSHIP NOUVEAU AND PUBLIC SENTIMENTALISM DESIGN 

IN CHINA 

Adan MONTEMAYOR  

Mexico 

Abstract: This topic associates with issues of capacity, assurance and reclamation of in excess of 200 

objects of the Craftsmanship Nouveau legacy in China. The primary changes between the European 

Workmanship Nouveau and Chinese adaptation of Craftsmanship Nouveau associated with contrasts in 

regular scene. The particular highlights of nature in various pieces of China clarify that the Craftsmans-

hip Nouveau articles and objects of North Public Sentimentalism in German settlement Qingdao with 

subtropical environment contrast emphatically from comparable items at Russian settlements Harbin, 

Shenyang and Dalyan in Northern-East piece of China. Various techniques are utilized generally to 

contemplate recorded styles and compositional landmarks along with customary examination strategies, 

the principle strategy for the efficient underlying investigation was utilized for the examination. This 

technique decides Craftsmanship Nouveau in Chinese design as a comprehensive marvel with a seman-

tic indication at various progressive levels. It decided the points of interest of the primary and provincial 

focuses and the making of a hypothetical reason for the insurance and reclamation of Workmanship 

Nouveau objects in China in regular habitat. In research was resolved at the base of approach of fra-

mework underlying investigate that the Craftsmanship Nouveau objects in China contrasts unequivo-

cally from the European instances of Workmanship Nouveau and North Public Sentimentalism in struc-

tures as well as additional in regular habitat. There is the first circumstance of existing the severe dim 

objects of North Public Sentimentalism with rock blocks among the shades of Chinese scene, that is the 

reason its decides the security the Workmanship Nouveau structures as well as the characteristic game 

plan as well. There are huge town regions in China with concentrated area of existing Workmanship 

Nouveau objects and genuine suggestion is to change these domains into the defensive public parks and 

touristic zones.  

Keywords: Craftsmanship Nouveau Design, China, Common Scene, Change 
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RE-WORKING OF BETWEEN WAR INNOVATION STRUCTURES IN KAUNAS 

(LITHUANIA): THE PART OF CLIENTS' SOLACE 

Khalil Graham Tiongson MAGALLANES 

Philippines 

Abstract: This examination is pointed toward investigating the prospects of contemporary use and re-

working of Kaunas between war innovation structures from the clients' solace perspective. For the 

examination, we have chosen the structure of the Place of Trade, Industry and Specialties planned in 

1937 - 1939 by the notable designer of this period V. Landsbergis-Zemkalnis that was ceaselessly utili-

zed and re-utilized for the authoritative, office, and library purposes through its whole presence. In the 

edge of this examination the investigation of writing, including the eccentricities of legacy building re-

working from the clients' solace perspective and the authentic setting of the contextual analysis building, 

and the field study including the photographical overview and the estimations of warm conditions during 

warm and cold seasons were done. The examination on location has shown the positive conditions for 

the clients as indicated by the contemporary guidelines; in any case, the disintegration of some structu-

re's constructions undermine its legacy esteems and the utilization prospects later on. It tends to be rea-

soned that the renown produced by the legacy esteems and social meaning of Kaunas between war in-

novation design along with the proper warm conditions for the clients energize supportable remodel and 

re-working of such structures for the requirements of contemporary society.  

Keywords: Legacy Building, Social Legacy, Re-Working, Supportability, Between War Innovation, 

Warm Solace, Kaunas, Lithuania 
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MEMORABLE WATERMILLS ADVANCED STUDY AND REASONABLE RE-PLAN IN 

CILENTO AND VALLO DI DIANO PUBLIC PARK (ITALY) 

Okropir ABRAMIDZE  

Georgia 

Abstract: The current work is essential for a multidisciplinary research completed inside the Benecon 

Fitness Center Show Undertaking and identified with Cilento and Vallo di Diano Public Park territory, 

one of the UNESCO World Legacy Locales and remembered for the Biosphere Save organization. This 

examination concerned the Vallone Auso water framework, in the region of Ottati, a district situated in 

the north-eastern piece of Cilento and Vallo di Diano Public Park and has been organized in three stages. 

An underlying period of examination considered the pressure driven attributes of the Vallone Auso, with 

specific reference to the idea of the water deluge, the vegetation, land and lithological states of the site, 

the hydrological and natural climate. The second period of the work concerned the beware of the pre-

sence of pressure driven conditions reasonable for the reactivation of the noteworthy watermills as ins-

tances of the hydro-mechanical innovation utilized before. The last stage at last permitted an investiga-

tion on the quality attributes of the waters of the Auso Deluge. It has been feasible to theorize the pro-

duction of a "channel framework" with stream phytodepuration strategies to shield the water course 

from prompted contamination.  

Keywords: Cilento And Vallo Di Diano Public Park, Advanced Study, Natural Plan, Topographical Data 

Framework, Feasible Innovation 
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FROM NATURAL DESIGN TO BIOMIMICRY 

Saman NOORI   

Iraq 

Abstract: The practical advancement of industrialized nations depends on utilization of assets and ove-

rall contamination both unreasonable in the long and temporarily. However, this model has involved an 

Earth-wide temperature boost, desertification of the planet, and so on Monitoring the present circums-

tance and the need of a fast reaction (after the Subsequent Universal Conflict, or even previously), eco-

logical developments whose standards depended on "natural assurance" emerged. The inquiry was to 

continue developing, living, establishing yet harming the climate the most un-conceivable. The expres-

sions "environmental" and "economical" arose and hypotheses and practices grew up with them. The 

term biological, be that as it may, doesn't really mean feasible. Manageability doesn't just mean not 

harming the climate however the chance of keeping up the gainful model in the long haul. On a funda-

mental level, supportability incorporates biology by expanding its significance. That is, the thing that 

isn't supportable isn't natural. Subsequently, we could say that thoughts of environment and manageabi-

lity are integral if not interchangeable. Design, surely, being dependable of a significant part of the 

utilization of assets and contamination outflows, can't be avoided with regard to this worldview. Engi-

neering must likewise be biological. This is one reason why structures are recorded and guaranteed for 

their level of manageability and energy proficiency. It is not, at this point moral to get some distance 

from the climate. Toward the start of the 21st century, another worldview arises: biomimicry. This tho-

ught attempts to go past regard for the climate, mimicking the methods and assets that nature itself offers 

us as answers for issues. This paper presents the route from the worldview of biology to the one of 

biomimicry applied to engineering, and proposes a design dependent on the standards of regular fra-

meworks, as per a more noteworthy regard for the climate as well as to support another harmony between 

people and nature, and furthermore among individuals themselves.  

Keywords: Engineering, Biomimicry, Biology, Characteristic Frameworks 
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PATTERNS OF CHANGE OF NOTABLE HUMBLE COMMUNITIES IN SCENE 

Bahman HEMATTI  

Lebanon 

Abstract: Since the center of the twentieth century the meaning of the noteworthy towns has changed 

in the metropolitan cadastre of Lithuania and in the chain of importance arrangement of visual tourist 

spots of scene. All in all, the scene attributes of the areas affect the arrangement of the overall vision of 

the country. Provincial zones have amassed social legacy recognized by significant attributes that are 

viewed as extraordinarily important material to reinforce the personality of the country and to uncover 

its uniqueness. The dynamic segment, financial, social cycles in the nation have caused changes in the 

circumstance of those towns. Subsequently, it is imperative to foresee and control the cycles of changes 

in those spaces to help and shape the social character of the nearby networks simultaneously to protect 

social scene. The point of the examination is to study and construction the patterns changes of memo-

rable towns in scene to have the option to ensure important country noteworthy metropolitan designs 

just as to propose measures for their support and the executives, regarding the hypothetical and functi-

onal investigation of the accessible material and the consequences of the experimental examinations.  

Keywords: Memorable Humble Communities, Rustic Scene 
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THE INVESTIGATION OF SOCIAL SCENES OF FOCAL YAKUTIA FOR THE 

IMPROVEMENT OF LOGICAL THE TRAVEL INDUSTRY 

Emilio SORIA  

Spain 

Abstract: In this article writers examine common and social scenes for logical the travel industry. Focal 

Yakutia with the exceptional permafrost scenes is a rich and enormous domain of locales of premium 

for the advancement of "logical the travel industry" for voyagers, specialists or eco-characteristic 

sightseers. There are three kinds of logical the travel industry important for Focal Yakutia: the point of 

which is logical exploration; the point of which is useful preparing and instruction of understudies of 

instructive establishments; the point of which is presenting the historical backdrop of logical examina-

tion, special normal assets, authentic and social legacy to a wide scope of individuals. The objects of 

interest of logical the travel industry – scenes of Khangalassky district – are characterized concurring 

the chose kinds of logical the travel industry utilizing techniques for auxiliary sources examination and 

field research. The investigation showed that logical the travel industry on the domain of Focal Yakutia 

is very possible and has extraordinary possibilities because of the one of a kind scenes. It can likewise 

give force for the new logical revelations. In one of these new territories the examination is being led 

inside the structure of the venture RSF 15-18-20047, which legitimizes the utilization of the idea of 

distinguishing the ontological attributes of the scenes with the utilization of phonetic and mental portra-

yal of it. The assurance and portrayal of social scenes, assortment of field materials and planning of the 

social and scene drafting of Khangalassky area was subsidized by the RSF (Russian Science Establish-

ment).  

Keywords: Yakutia, Khangalassky Area, Scenes, Logical the Travel Industry 
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MAINTAINABILITY OF LEGACY CONSERVATION IN SCHOLARLY SCHOOLING OF 

ENGINEERS IN LITHUANIA 

Behrad NASSOUR  

Kuwait 

Abstract: Exploration of earnest issues and new parts of contemporary propensities in designer instruc-

tion of the protection of social legacy in Lithuania has been completed by the group of Branch of Buil-

ding Basics, Hypothesis and Expressions, Vilnius Gediminas Specialized College. Inside the structure 

of the "Feasible recovery of the noteworthy towns in Europe" (SURE), project financed by EU with the 

coordinated effort among the Clean, Italian, Spanish and Lithuanian partners, Vilnius group has played 

out the examination on the issues in arising inclinations in the most elevated instruction on the safegu-

arding of the social legacy in Lithuania. The polls for the assessment pooling were shipped off the chose 

triple kind of the beneficiaries: instructive logical, public-state, and private-proficient (Prescribed pro-

cedures handbook, 2017). The exploration of enquire reflected destroying impact of late cycles of met-

ropolitan arranging in Lithuania in the ardent social legacy territory: disregard of social scene esteem in 

metropolitan arranging of urban areas, worry of character misfortune and adverse consequence of glo-

balization, absence of legitimate support and utilization of notable structures. As opposed to these un-

covered issues request of ongoing worldwide key reports underlines assortment of methods of commit-

ment of notable regions in bettering of metropolitan life. Absence of natural methodology in metropoli-

tan legacy arranging, strain between substance of scholarly projects and official points of key reports 

confirmed by the State, distinction in assumptions for theoreticians and rehearsing metropolitan organi-

zers were uncovered by the consequences of finished examination.  

Keywords: Draftsman Instruction, Master Review, Manageability, Metropolitan Legacy Safeguarding 
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ASSESSING BUILDING SUPPORTABILITY PROFICIENCY LEVEL IN NIGERIAN 

STRUCTURAL TRAINING 

Gest GROWDEN  

Croatia 

Abstract: Manageability has become a passing variable in each human undertaking and design teachers 

could truly not consideration less in guaranteeing comprehensive training commenced on the principles 

of both reliable and optional utilization of the steadily draining regular assets a lot of which is ethically 

option to be left for yet numerous people in the future. Additionally, since a decent extent of design 

moves on from Nigerian tertiary organizations end up as instructors in engineering divisions, it gets 

critical to comprehend the level of their insight into the idea of building manageability while in school 

as understanding this could be useful in situating them to be better structural teachers. This exploration 

subsequently centers around six chose branches of engineering and compositional advancements in ter-

tiary organizations in southwest Nigeria and the point is to set up whether the idea of manageability is 

very much instructed and perceived both by design teachers and understudies. Open and close-finished 

polls were disseminated to understudies and the outcomes are dissected utilizing factual instruments. 

Therefore, discoveries got from this review are would have liked to help illuminate a set regarding sug-

gestions pointed toward upgrading improved information obtaining by these joining future experts hence 

guaranteeing a comprehensive and adjusted preparing and schooling vital for appropriate entrenchment 

of the truly necessary maintainability cognizance and mindfulness in Nigeria.  

Keywords: Compositional Training, Building Maintainability, Education Level, Southwest Nigeria 
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SURVEYING THE METROPOLITAN PLAN SUITABILITY OF XIAOQU: THE INSTANCE 

OF PUJIANG TOWN, SHANGHAI 

Sigbjørn MOSEBY  

Norway 

Abstract: A liveable area is the consequence of a huge number of variables, entertainers and conditions, 

relating, in addition to other things, to the assembled climate, the socio-political and the monetary set-

ting, changing over the long run. As in Shanghai various new towns are being constructed, urbanization 

development has been investigated chiefly from a huge scope and quantitative perspective. A talk on 

liveability is a vital advance to consolidate a more subjective based methodology. This paper manages 

the examination and potential upgrades of Shanghai's fringe advancements, particularly zeroing in on 

the local scale in a working class setting. A contextualization of the new towns' initiation and principle 

issues will give the essential foundation information, and explicit consideration will be attracted to the 

Chinese metropolitan typology of the encased compound (xiaoqu). One contextual analysis will be 

examined – a migration region around there (south) – researched through three metropolitan plan factors: 

variety of employments, walkability, and green and public space. These will feature the essential job of 

a specific combination of employments and the need of explicit engineering typologies to house them; 

the logical inconsistency between feeling of fenced in area and social communication; the transforming 

idea of public space. Following new 2016 metropolitan rules declared by the focal government, compo-

unds are needed to steadily open up their dividers and wall; by and by, the opposition of homes and 

chronicled metropolitan models in China will establish a test to the execution of these rules.  

Keywords: Chinese New Areas, Pujiang Town, Shanghai's Fringe Territories, Xiaoqu 
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THE ECOLOGICAL EXHIBITIONS OF RECOVERED BLACK-TOP AND BITUMINOUS 

SAND ASPHALTS FOR CHANGE TOWARDS LOW CARBON MANAGEABLE STREET 

FRAMEWORK 

Gisle CONRADI  

Norway 

Abstract: Given the environmental change, the undeniable degrees of contamination and the exhaustion 

of characteristic assets, the reception of low carbon rehearses for street framework improvement with 

respect to energy utilization is fundamental for a reasonable future. These works on, including the con-

solidation of nonconventional materials, for example, oil sands or bituminous sands in asphalt develop-

ment and the reusing of the current weakened asphalts, address huge strategies which can be performed 

for a superior preservation of assets, and hence the assurance of the climate. As far as natural pointers 

appraisal, the consequences of ongoing exploration attempted for street asphalt support systems are int-

roduced. The An Earth-wide temperature boost Likely communicated as amounts of CO2e emanations 

for a street asphalt consolidating different elective materials, for example, oil sand and recovered black-

top has been assessed utilizing a daily existence cycle evaluation (LCA) study performed with Perspec-

tive programming. The outcomes got from these examinations are introduced inside this paper and expli-

cit suggestions with respect to different utilized methodologies are given. These are needed for limiting 

the ecological effect of transport framework. The paper plans to feature the requirement for compelling 

measures concerning street asphalts support and mediation works. These actions are planned to broaden 

the asphalts lifecycle and subsequently to decrease the generally biological effect related with the rep-

roduction of the street asphalt since this activity is associated with critical amounts of contaminating 

outflows delivered into the climate, tremendous granular materials and energy utilization and consequ-

ently, a dramatic increment of the nursery impact.  

Keywords: Bituminous Sand, Natural Effect, Life-Cycle Appraisal, Recovered Black-Top Asphalt, 

Street Asphalt 
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IMAGINATIVE ENERGY GATHERING COMPOSITION PARK OF KAUNAS SCIENCE 

ISLAND GALLERY 

Hamid ENTEZAMI  

Saudi Arabia 

Abstract: The paper presents a venture thought of inventive energy gathering article park that includes 

using the territory around the proposed Science Island gallery in the City of Kaunas. The task presents 

different Energy gathering constructions like Photovoltaic Geodesic vault, Photovoltaic Trees, Wind 

Energy Trees, Piezoelectric Downpour Ranch, Photovoltaic Floors, Radiant streets, and three elective 

Scene engineering designs of those designs inside the encompassing space of the Science Island exhibi-

tion hall. The paper covers the energy estimation of those energy collecting structures and their deve-

lopment cost examination. The energy estimations show huge job in controlling up the recreation center 

territory, anyway it doesn't cover the energy interest of the fundamental structure of Science Island gal-

lery. The reason for developing energy gathering components is to show for the guests the use of inven-

tive innovations for electric energy age. The paper infers that the execution of these imaginative energy-

reaping components through methods for Scene Engineering not just improves the stylish appearance 

of the Science Island exhibition hall yet in addition gives elective energy assets to electrical components 

inside the recreation center.  

Keywords: Scene Engineering, Glowing Street, Photovoltaics, Piezoelectric, Wind Energy 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

1074 

UTILIZATION OF QUARTZ SAND TO CREATE LOW TYPIFIED ENERGY AND 

CARBON IMPRESSION MORTAR 

Pavel LOJKA  

Belarus 

Abstract: Mortar is a broadly received material in structures. In any case, since the assembling of conc-

rete, a typical part material in mortar, includes warming limestone and emanates a great deal of carbon 

dioxide, there is inborn issue relating to mortar that it is related with a lot of exemplified energy and 

carbon impression. One technique to take care of the issue is to utilize quartz sand, a monetary and 

plentiful common asset, to mostly swap concrete for mortar creation to straightforwardly lessen the 

exemplified energy and carbon impression. To examine the attainability of viable utilization of quartz 

sand in mortar and measure the impact on decreasing the typified energy and carbon impression, a sum 

of 30 mortar blends in with quartz sand content changing from 0% to 20% at different water/strong 

proportions were created for research facility testing, and the encapsulated energy and carbon impres-

sion of each mortar blend were quantitatively assessed. Results exhibited that the joining of appropriate 

quartz sand in mortar could improve the usefulness for blending and trowelling and lessen the epitomi-

zed energy and carbon impression just as the expense simultaneously.  

Keywords: Carbon Impression, Encapsulated Energy, Mortar, Quartz Sand 
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PORTRAYAL OF TERNARY CLUSTERED SOLID PARKING GARAGES ON THE 

GROUND CONTAINING SAW RESIDUE DEBRIS AND EGG SHELL POWDER 

Josep BIEL  

Mexico 

Abstract: The nature of a solid parking areas, floors or pieces is exceptionally reliant on accomplishing 

a hard and tough surface that is level, generally liberated from breaks and at the legitimate evaluation 

and rise. The properties are dictated by the total attributes, cementitious materials and the blend extents. 

Solid industry is probably the biggest shopper of regular assets because of which manageability of solid 

industry is under danger. The natural and financial concern is the greatest test solid industry is confron-

ting. This examination tended to, the issues of ecological and financial worry using saw dust debris and 

egg shell powder combination as halfway substitution of concrete in concrete. Water powered Concrete 

was supplanted by the combination of Saw Residue Debris and egg shell powder at 5%, 10%, 15%, 20% 

and 25% by weight. The round and hollow solid examples were tried for compressive strength, flexural 

strength, parting elasticity, droop and thickness .The compressive strength of the examples was assessed 

at the third, seventh, fourteenth, 28th and 56th long stretches old enough. The flexural strength and the 

parting elastic qualities were assessed at fourteenth and 28 days old enough. The outcomes got fulfilled 

the base particulars of pertinent guidelines and manuals. The examination presumed that combination 

of saw dust debris and egg shell powder is an appropriate strengthening cementitious material and can 

acceptably supplant water driven concrete up to 20% by weight in the development and support of solid 

parking area set on the ground.  

Keywords: Compressive Strength, Solid Parking Area, Egg Shell Powder, Flexural Strength, Saw Dust 

Debris, Strengthening Cementitious Material 
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THE USE OF BIOMASS BASE CINDERS IN CONCRETE FRAMEWORK 

Alcides HENRIQUES  

Portugal 

Abstract: Rundown/Theoretical: Added substance of glass powder was effectively used in super supe-

rior cement (UHPC) mixture.During test was discovered, that glass powder can be utilized rather than 

silica seethe (SF), without reduction of mechanical properties and microstructure can be fundamentally 

expanded. In try 100 % of quartz powder was subbed by glass powder. Quantitative and subjective XRD 

investigation revealed,that glass powder improves hydration of Portland concrete and in such manner 

extra compressive strength up to 40 MPa can be acquired. By delivering 1 ton of Portland concrete 

clinker in climate delivering about 0.85 huge loads of CO2: 70% of limestone decarbonation and 30% 

of power and warm utilization. High explicit CO2 emanations results assume the liability of Portland 

concrete industry for about 5% of worldwide CO2 outflows. One of the approaches to lessen CO2 disc-

harges is the utilization of Portland concrete subbing materials. Appropriately treated remains could get 

not a misuse of biofuel but rather a significant crude material for new development materials. This paper 

presents results about the portrayal of the biomass base debris sourced from the burning of plant biomass 

situated in Lithuania, and the investigation of new concrete details consolidated with the biomass base 

debris. The investigation incorporates a relative examination of the stage development and the setting 

of concrete with base debris composite. Methods, for example, X-beam diffraction (XRD), X-beam 

fluorescence spectroscopy (XRF), estimation of hydration temperature were utilized to decide the design 

and organization of the details  

Keywords: Biomass Base Debris, Solidified Concrete Glue, Zeolite 
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CHAINS OF CAUSALITY RELATED WITH THE NATURAL EFFECT OF STREET 

TRANSPORT FRAMEWORK 

Tiarnán MACMAHON  

Ireland 

Abstract: Given the developing interest in the advancement of maintainable vehicle around the world, 

the estimation and appraisal of manageability related with frameworks and transport approaches had 

become an inexorably significant territory, its estimation being performed through the natural indica-

tors.The paper presents the principle ecological markers appoint to the street transport framework and 

the comparing chains of causality. Additionally, the energy execution and the A dangerous atmospheric 

devation Potential,expressed in amounts of CO2 same, identified with the development and support of 

adaptable street asphalts, decided dependent on a Daily existence Cycle Appraisal (LCA) investigation 

installed in the Angle programming, created by TRL Research centers, are given inside this examination. 

This paper plans to underscore the need to take proper measures for street asphalts upkeep and media-

tion, expected to delay their life to limit the generally speaking environmental effect related with the 

reproduction of street asphalt, which includes the delivery into the climate of contaminating outflows, 

use of colossal granular materials amounts and energy utilization and consequently, the dramatic expan-

sion in the nursery impact. The magnetocaloric impact (MCE) is the warm reaction of an attractive 

material to an applied attractive field. Attractive cooling is a promising option in contrast to ordinary 

fume pressure innovation in close to room temperature applications and has encountered critical impro-

vements throughout the most recent five years.  

Keywords: Chain of Causality, CO2e Outflows, Ecological Effect, Natural Pointer, Transport Fra-

mework 
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IMPACT OF VARIOUS RESTORING CONDITIONS ON THICKNESS AND 

COMPRESSIVE STRENGTH OF SOLIDIFIED CEMENT WITH DIFFERENT KINDS OF 

COMPOUND ADMIXTURES 

Salman NAZERI  

Saudi Arabia 

Abstract: The exploration was made to decide the impact of the norm and non-standard relieving con-

ditions on the thickness and compressive strength of solid examples, when the combination of cement 

was changed by the utilization of various admixtures. From a similar solid combination, some portion 

of the shaped solid examples were restored by the norm, another part - as per non-standard technique. 

As per the necessities of the EN 12390-2:2009 norm, the examples were restored for 28 days in water 

at the temperature of 20 ± 2ºC. Another piece of the examples, which were covered by polyethylene 

covering, were restored for 28 days in a room with the temperature of 20 ± 4ºC and relative mugginess 

of 60 ± 2 %. From that point onward, examination of thickness and compressive strength upsides of 

specimens,cured in various conditions, was made. It was tracked down, that the thickness of examples 

restored by standard way was higher than the thickness of examples which were relieved in non-standard 

manner, substance admixture type didn't impact the outcomes. The patterns of compressive strength of 

solid examples, relieved by various techniques, relied upon the sort and level of compound admixture 

in the mass of concrete.  

Keywords: Restoring Conditions, Substance Admixture, Solidified Solid, Thickness, Compressive 

Strength 
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A FIRST ENDEAVOR TO DECIDE THE HALFWAY FACTORS AS INDICATED BY 

EUROCODES FOR THE CONFIRMATION OF ULS OF STEEL COMPONENTS FOR 

STATES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Manouchehr RIAHI  

Jordan 

Abstract: The point of the investigation is to create science-based philosophy for assessment the upsides 

of the partialfactors for plan of steel structures for the states of the Republic of Belarus, considering the 

predetermined upsides of unwavering quality levels. The object of the investigation is steel underlying 

components. Methods:mathematical demonstrating, mathematical and logical strategies, parametric and 

realistic examination. In January 2010 European norms (EN principles, Eurocodes) for the plan, creation 

and erection of building structures were presented in the Republic of Belarus. The arrangement of Eu-

ropean principles (EN 1990) perceive the obligation of administrative experts in every country and as-

surance their entitlement to decide values identified with administrative wellbeing matters at public le-

vel. As per the unwavering quality idea of building structures embraced in the standard ISO 2394, EN 

1990 the objective dependability levels for planned designs are set. It made a need adjust the halfway 

factors of steel structures for Belarusian Public Addition to Eurocode 3 dependent on the objective de-

pendability level utilizing probabilistic strategies.  

Keywords: Essential Variable, Fractional Factor, Probabilistic Models, Limit State, Target Dependabi-

lity Level, Underlying Unwavering Quality 
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IMPACT OF WARMTH TREATMENT SYSTEMS ON MECHANICAL PROPERTIES OF 

NSC-UHPC COMPOSITE INDIVIDUALS 

Untamo VARIS  

Finland 

Abstract: The pertinence of super superior solid which has plainly preferred mechanical properties over 

customary cement is quite possibly the most well-known themes in structural designing logical papers. 

Because of the exorbitant cost of this sort of cement in examination with normal cement, and the shortfall 

of plan codes,practical utilization of this sort of material is still exceptionally restricted, particularly in 

less created countries.The thought of halfway use of UHPC in some sort of designs is being created by 

different researchers (Habel 2004), anyway it is as yet the absence of data about relieving states of 

composite individuals and shear bond strength between standard cement and UHPC. To make depen-

dable composite constructions, it is vital to guarantee adequate interface strength. In this paper test in-

formation is introduced, which was gotten from tests did by creators. The point of tests was to build up 

the impact of various warmth treatment systems on mechanical properties (counting shear bond strength) 

of ordinary strength concrete and super elite cement recently cast composite individuals. Bi-surface 

shear test strategy was utilized to decide the normal shear security strength. Three diverse restoring 

systems were dissected. It was seen from fundamental tests that after heat treatment UHPC accomplis-

hed its last maturity,however conventional cement didn't acquire similar strength as solid examples 

which were restored in 20 °C water for 28 days. It is a likelihood that shear bond strength of warmth 

treated composite individuals was essentially decreased because of the enormous shrinkage distortions 

during the brief timeframe. The outcomes introduced in this paper make a huge commitment to enhance 

the restricted data about conceivable outcomes to utilize typical strength cement and UHPC in new NSC-

UHPC composite designs.  

Keywords: Bi-Surface Shear Test, Shear Bond Strength, Composite Individuals, Heat Treatment, UHPC 
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ASSESSMENT OF BASE GROUND SOLIDNESS ON STATICALLY VAGUE OUTLINED 

STRUCTURE DESIGNS 

Khashayar ZANGANE  

Syria 

Abstract: The point of this paper is to research the impact of the modulus of subgrade response in 

statically vague outlined designs. In building's plan the association among ground and establishment can 

be demonstrated differently: utilizing springs rather than upholds, displaying the discount soil as limited 

components, etc.The most normal circumstance by and by is that the collaboration is demonstrated uti-

lizing the springs. Nevertheless,there isn't only one affirmed technique to ascertain it, and architects 

utilize various strategies, proposed by different creators. By and by the settlements of establishments 

are normally determined and contrasted and the breaking point esteem. Be that as it may, now and again 

the effect of settlements isn't considered on the investigation of the construction. During the plan inte-

raction, the quantity of boreholes is constantly restricted. Hence, the genuine circumstance can't be con-

sidered precisely. Thus, unanticipated settlements may cause the extensive reallocation of inward 

powers, prompting the breaking or even to the disappointment of the structure.In this examination, dis-

tinctive computation strategies for modulus of subgrade response are introduced. The vast majority of 

these strategies are embraced for the base of establishments comprised of one soil layer. Thusly, an 

assessment proposition of the modulus of subgrade response for diverse soils, utilizing the investigated 

strategies, is recommended. Utilizing those techniques, the modulus of subgrade response of soils of 4 

explicit boreholes were determined and analyzed. Besides, interior powers of two-celebrated outlined 

structure were determined and looked at in two changed cases. In the principal case the computations 

are performed thinking about the settlements of the establishments. The settlements are determined uti-

lizing 2 specific land circumstances. In the subsequent case all backings are thought to be unbending.  

Keywords: Base Ground, Modulus Subgrade Response, Settlements, Reallocation of Inside Powers 
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ADVANCEMENT OF FROTH CERAMICS ASSEMBLING INNOVATION 

Stiefnu DEBRINCAT  

Malta 

Abstract: Both thick and permeable development materials are broadly utilized in common and mec-

hanical development. For instance, lightweight concrete, cell solid, froth concrete and different kinds of 

lightweight cement are utilized nearly as generally as customary cement. Be that as it may, for the cre-

ation of dividers made of earthenware materials, blocks with thick design and empty blocks actually are 

the most well known structure materials.Lower costs identified with the creation of building materials 

having essential properties will prompt diminished creation costs permitting to expand the creation limit 

because of the economy of crude materials, different materials and fuel. As per the estimations, today, 

when the warm opposition for divider structures has expanded 2.5-multiple times, having a normal 

thickness of divider material 900-1100 kg/m3 it is not, at this point conceivable to meet the necessities 

for the warm obstruction of the external dividers 460-520 mm in the climatic states of the Baltic locale. 

It is vital either to expand divider thickness or to utilize more effective protection materials which both 

are not expense productive arrangements. One of the potential answers for the given issue is decrease 

of the normal thickness for the divider material.Economic effectiveness because of the decrease of nor-

mal thickness for the divider material is the following:production limit of the material declines, fuel 

utilization in the creation interaction of squares or blocks diminishes, energy utilization on bricklaying 

for 1 m2 of the external divider diminishes; less manual work, contingent upon the divider thickness, 

heat opposition in dividers of the structure increases.One of the most environmental and proficient tech-

niques is frothing of earthenware slip mass; accordingly this innovation has been decided for the given 

examination zeroing in on the creation strategy for permeable pottery by utilizing frothing of artistic slip 

mass. Permeable ceramics with volume mass going from 341 – 799 kg/m3, porosity 25-85 % and comp-

ressive strength 0.5 – 1.1 MP was acquired. The followingphysico-mechanical properties of the examp-

les were tried: compressive strength, mass thickness and water retention. In the system of this explora-

tion permeable artistic material with improved properties has been acquired and creation innovation of 

the material has been created.  

Keywords: Froth Ceramics, Natural Material, Protection Material, Permeable Pottery 
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RETROFITTING AND GREENING EXISTING STRUCTURES: PROCEDURES FOR 

ENERGY PROTECTION, ASSET THE BOARD AND MANAGEABILITY OF THE 

CONSTRUCTED CLIMATE IN NIGERIA 

Criston Glen Ambulo RAMIENTOS 

Philippines 

Abstract: Energy utilization in private structures is one of the expanding sensational in the assembled 

environment.It has gotten basic to respond to the condition of quickly waning regular assets, ecological 

pressing factors and environmental change presenting central danger to monetary frameworks and hu-

man endurance in Nigeria and worldwide. Until decently as of late, green contemplations for existing 

private structures have gotten less consideration. In Nigeria, a great many families of low pay structures 

spends enormous amounts of their income on energy bills, while getting less energy-driven administra-

tions for their apparatuses and utilities to address their issues. This paper investigates potential choices 

for less reliance on public energy supply with more ecological advantages through feasible retrofit and 

asset proficiency mediations for low-pay houses. The goal is to deliver issues identifying with energy 

age, protection and other related asset the executives with the end goal of accomplishing the improve-

ment of a low carbon and more eco-accommodating fabricated climate. It is normal that the result of 

this paper will make a significant commitment as proposals for future arrangements and projects with 

respect to retrofitting of existing private houses and the development of new ones in Nigeria. It reasons 

that if approaches and administrative instrument are set up for greening low-pay lodging in Nigeria, this 

could convey a pathway to improving energy productivity of the current structure area.  

Keywords: Energy Protection, Low Pay Houses, Retrofitting, Greening, Supportability 
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OCCUPANTS' FEELING OF THE SPOT AROUND THERE, IN ISTANBUL 

Matko MIJATOVIĆ  

Serbia 

Abstract: The paper means to look at the feeling of the spot marvel, which can be characterized because 

of steady communication between psychophysiological systems of people and actual properties of un-

mistakable climate. Shamai's (1991) way to deal with feeling of the spot will be utilized in this exami-

nation. As per his recommended scale, level of feeling of the spot fluctuates from "not having any feeling 

of a spot" to "penance for a spot" (Shamai, 1991). The conventional speculation of this examination is 

that there are sure factors (authentic, social, social, physical or transient) which decide specific degree 

of feeling of the spot. The contextual investigation of Galata area will be done to acquire better comp-

rehension of feeling of the spot wonder and to characterize the meaning of its definitive variables. Galata 

is an extremely extraordinary verifiable neighborhood of Istanbul. It was set up as a western,Latin and 

Catholic settlement. Later on, it turned into a local location for Greeks and Jews. Consequently, this 

region was a non-Muslim territory for a serious long time. Turkish individuals began to move in here 

more plentifully just since the center of the 20th century. Notwithstanding that, Galata area has kept its 

worldwide character even till now. Today Galata is acclaimed worldwide for the wealth of building, 

social and strict legacy and it pulls in large number of traveler consistently. Accordingly, it is much 

more fascinating to see how local people feel this spot and what variables reinforce their place connec-

tion.  

Keywords: Galata Area, Istanbul, Place Connection, Feeling of Spot 
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RE-PLAN AN OPEN SPACE THROUGH THE METROPOLITAN CULTIVATING 

Jaak NURMSALU  

Estonia 

Abstract: To intercede on metropolitan turn of events, to track down an elective model that has arisen 

somewhat recently, a feasible methodology is vital to build up the region as an example in which it is 

unimaginable to expect to recognize the limits between the common and fake conditions and in which 

each cycle is controlled so its effect and, therefore, the irreversible debasement instigated is the base 

conceivable corresponding to the requirements of the actual interaction. The metropolitan setting ought 

to be viewed as a creature with a powerful equilibrium accomplished through the mechanical control of 

complex capacities. To accomplish these destinations, the job of open metropolitan spaces is especially 

significant, since they establish nodal components equipped for playing out the sensitive capacity of 

connecting the metropolitan frameworks with the encompassing common ones, while accepting an es-

sential job in the change of anthropized regions. In this setting metropolitan cultivating can make an 

important commitment as a compelling instrument for the recharging of metropolitan open space since 

offers critical prospects from an ecological, financial and social viewpoint (Franchino, 2015).The 

drawing of a region offers a commitment into the periods of a neighborhood setting examination and 

compositional plan correspondence. In the particular field of metropolitan cultivating and about the un-

dertaking presented in this abstract,the investigation of the space has been the preliminary examination 

stage for the information on the neighborhood resources,founding reason of a legitimate arranging me-

asure. The investigation of the agrarian employment of the space arose additionally through the guide 

near examination, both diachronic and synchronic. This investigation, synchronous to the investigation 

of metropolitan cultivating models, has permitted the advancement of the undertaking thought. The 

portrayal and correspondence of the venture occurred through various techniques and instruments. The 

enunciation of the inside and open spaces happened through arrangement and front perspectives, the 

correspondence of the venture is somewhat happened through render sees that showed the two changes 

through day and night sees, yet in addition the scene adjusts through the development and the rotations 

of harvests over the seasons.In request to get a useful meaning of these ideas, is introduced an organized 

contextual analysis identified with the requalification of a corrupted metropolitan region in the South of 

Italy.  

Keywords: Natural Plan, Metropolitan Recovery, Metropolitan Cultivating, Land Portrayal 
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ESTIMATION AND PLANNING OF SUPPORTED CEMENT NON-PRESSING FACTOR 

LINES WITH INTERNAL COATING 

Gülaüa MAHAMMADOV  

Azerbaijan 

Abstract: This article presents the outcomes in the examination of the heap conveying capacity of built 

up concrete nonpressure pipes with internal coating planned to ensure concrete against consumption. 

The coating (covers) are mounted as a stay set up formwork when producing the lines. The covers are 

made of 3-5 mm thick polyethylene sheets. To be fixed in the line divider concrete, the linings are 

furnished with extraordinary securing components. Two coating types are thought of: 1 – with securing 

components as strong longitudinal ribs; 2 – with mooring components appropriated equidistantly ludic-

rous surface (≈400 computers/m2).The research has been performed by mathematical reenactment uti-

lizing a three-dimentional limited component model. The heap was applied by a three-straight example 

used to test pipes for strength (counting that predefined in ЕN 1916). The calculation was performed by 

the emphasis technique considering actual non-linearity of cement. The calculation considers arrange-

ment and opening of breaks in the longitudinal line divider areas. The instances of calculation of a line 

with the width of 2,000 mm and divider thickness of 150 mm built up with two barrel shaped confines 

and a line with the breadth of 1,000 mm and divider thickness of 110 mm supported with a solitary 

round and hollow pen are given.It has been resolved that the heap conveying capacity of lines with type 

1 defensive linings is lower than that of lines with type 2 linings. Most extreme (up to 25%) decrease of 

the heap conveying capacity is seen in pipes supported with a solitary round and hollow enclosure. In 

lines of this sort, breaks are shaped at lower loads.The load-conveying capacity of lines is diminished 

because of entering of securing ribs of the defensive shell into the pressure zone of the line divider 

concrete in the segments situated at the level of the flat breadth. The consequences of the mathematical 

calculation are in acceptable concurrence with those got when testing full-scale examples of lines with 

indicated specialized parameters.To secure inside countenances of supported cement non-pressure pi-

pes, it is prescribed to utilize fixing covers with V-type discrete mooring individuals guaranteeing de-

pendable mechanical fixing of the linings in the line divider concrete. This sort of mooring components 

causes practically no impact upon the heap conveying capacity of lines.  

Keywords: Exploratory Examination, Load-Conveying Capacity, Mathematical Reproduction, Defen-

sive Coating, Built Up Solid Lines 
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PROFITABILITY EXAMINATION OF SOLID PIECE DEVELOPMENT BY UTILIZING 

VARIOUS SORTS OF FORMWORK 

Arnaldo Prado DIAS 

Brazil 

Abstract: In this article the impact of the board piece, brace section formwork and tableforms to the 

adequacy of strong solid chunk development works of multi-story structures is examined. The object of 

examination is 22-story skyscraper business private structure. The adequacy of strong solid piece deve-

lopment works and choosing the formwork framework was assessed assessing quality necessities, 

hardware capacity, request of time and work for example intricacy of amassing innovation, all inclusi-

veness of activity and other. Three alternatives of PERI formwork frameworks were chosen for exami-

nation: SKYDECK board piece aluminum formworks, MULTIFLEX support chunk formworks and 

UNIPORTAL tableforms. The rating measures were chosen for the assessment of the adequacy of chose 

formwork frameworks. Utilizing the pairwise assessment strategy the accompanying request of stan-

dards significance was acquired: 17.3% – formwork rental value (K7), 16.3% – intricacy of collecting 

innovation (K3), 15.4% – hardware costs (K2), 13.9% – work costs (K1), 13.0% – required compressive 

strength of cement before formwork demoulding (K5), 12.5% – formworks demoulding time, days (K6), 

11.5% – dependability of providers (K4). The assessment of formwork frameworks, as choices, as indi-

cated by chosen assessment models, was performed by TOPSIS strategy and the outcomes show that for 

the mounting of solid sections in the explored assembling the judicious choice is to utilize SKYDECK 

board chunk aluminum formworks.  

Keywords: Board Piece Formwork, Brace Chunk Formwork, Tableforms, Pairwise Correlation, TOPSIS 

Technique 
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THE IMPACT OF WARM SCAFFOLDS FOR STRUCTURES ENERGY UTILIZATION OF 

"A" ENERGY PROFICIENCY CLASS 

Veshone BRIDGES  
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Abstract: From 2016 "A" energy productivity class structures ought to be planned and underlying Lit-

huania, as their energy utilizations are significantly less contrasting and the ones that were worked pre-

viously. To meet high prerequisites of "A" energy effectiveness class structures ought to be utilized new 

energy proficient underlying and protecting arrangements ought to be made. To assess in general warmth 

misfortunes in these joints all the more precisely it is needed to compute upsides of warmth transmission 

coefficients of direct warm extensions in "A" energy class buildings.The undertaking of semi-isolates 

building was picked to break down impact of straight warm scaffolds for building's energy utilization 

as there are a wide range of straight warm scaffolds which esteems should be determined. Structures 

energy proficiency planning program, which dependent on EN ISO 13790, was utilized to ascertain 

building's warmth misfortunes. Warmth transmission coefficients of straight warm scaffolds were de-

termined utilizing program THERM. Two varieties were broke down: building's energy utilizations are 

near the absolute bottom of A class prerequisites when building's envelopes and joints of units in joint 

spots are equivalent to they are in presently assembled houses; and viable energy arrangements of buil-

ding's joints.The consequences of investigation showed that necessities of "A" class can be arrived at 

utilizing normal answers for building's envelopes and joint units however on the off chance that straight 

warm extensions are planned that way, it makes 16 % heat misfortunes through envelopes, and it is like 

warmth misfortunes through building's dividers (17 %), besides, it is about 1.5 occasions greater than 

heat misfortunes through rooftop (10 %) or floors (10 %). Explicit warmth misfortunes of warm exten-

sions make 7.80 kWh/m² each year. The greatest by and large warmth misfortunes are through dividers 

and windows joint warm scaffolds (explicit warmth misfortunes make 13.55W/K). Another huge piece 

of warmth misfortunes comes from dividers and floor joints (explicit warmth misfortunes make 

11.88W/K).After arrangements of structures with energy powerful structure's envelopes and units joints 

were broke down it very well may be expressed that general warmth misfortunes diminished around 10 

kWh/m² each year, it is 20 %. Warmth misfortunes through warm scaffolds make just 3 % of by and 

large warmth misfortunes through envelopes, it is 122 kWh/m² per year.According to consequences of 

the examine general determinations were made for planning building envelopes of "A" energy produc-

tive class:- The structure of "A" class can be planned utilizing conventional arrangements of straight 

warm extensions, greater warmth misfortunes through warm extensions can be covered by expanding 

thickness of warm protecting layers and utilizing windows of better warm conduct yet accordingly the 

expenses of building house increment as well.- When successful arrangements of direct warm extensions 

are utilized, a similar energy proficiency of the structure can be arrived at utilizing less warm protecting 

layers, windows and entryways of less warm conduct if the structure of better energy attributes is plan-

ned.  

Keywords: Energy Proficiency Class, Straight Warm Extensions, By And Large Warmth Losse, Warm 

Protection 
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ASSURANCE OF THE CRACK DURABILITY BOUNDARIES OF CONCRETE 

COMPOSITE UTILIZING EXAMPLES WITH ADJUSTED INDENT 

Ray MASON  

Andorra 

Abstract: The break mechanics boundaries are utilized in various applications to formulae the exemp-

lary rules of disappointment just as in computational models to examine the solid constructions and 

other weak materials. The boundaries are resolved utilizing the examples with indents. The examination 

for surveying the impact of the indent curve in example on break mechanics boundaries, for example 

basic pressure power factor, basic break tip opening uprooting and crack energy, was performed on 

concrete mortar as a run of the mill semi weak material. The U-formed scores with a profundity of 30 

mm were framed during embellishment the examples. The span of indent ebb and flow was changed in 

the reach from 0.15 mm to 30.0 mm. The outcomes got shown that the score ebb and flow range signi-

ficantly affects the degree of greatest pressure and the boundaries depicting the concrete composite pro-

tection from breaking. Consequently, the trial assurance of the crack attributes requires a severe meaning 

of the test conditions. The accessible headways of PC computational force prompted the improvement 

of the productivity of the scientific delicacy bends. Hence, this paper centers around surveying the new 

exploration advancements in the insightful delicacy examination techniques. 

Keywords: Fine Grained Solid, Crack Mechanics Boundaries, U-Formed Indent 
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ABSOLUTE SUBSTITUTION OF REUSED TOTAL AND TREATED WASTEWATER: 

SOLID REUSING IN EXTREMIS 

Renan Costa de LIMA 

Brazil 

Abstract: Million tons of development and destruction squander (CDW) are produced each year all 

throughout the planet, and a large portion of them are not enough arranged, creating huge contamination 

on water, soil and air. Additionally,the utilization of freshwater in modern cycles, like the creation of 

concrete, solid assembling and restoring for recently constructed structures; has harmed the strength of 

our freshwater biological systems, diminishing their volume and impeding their normal pattern of re-

model. Along these lines, the fuse of reused aggregate(RA) and treated wastewater (TW) alternative for 

the typical totals (UA) and freshwater, could create huge natural advantages. In this exploration, a rela-

tive examination of the test aftereffects of the properties of new and solidified cement with various 

substitution level of UA for RA, is introduced; and as an advancement the utilization TW. The outcomes 

show that, paying little mind to the substitution rate and utilization of treated wastewater, a solid with 

RA and TW (reused concrete in extremis, CRiE) had a palatable and satisfactory or identical execution, 

not contrasting essentially from the exhibition of ordinary solid (CC), affirming that the utilization of 

RA for solid structure is possible.  

Keywords: Reused Totals, Reused Concrete, Supportable Materials, Treated Wastewater 
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MICROSTRUCTURE AND MATURING EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES 

OF HIGH-VOLTAGE SHAFTS 

Slavamir SKARYNA  

Belarus 

Abstract: High-voltage shafts made in 1956 needed to fulfill the cross-sectional math related norm 

(GOST 8509-57 affirmed later). Nonetheless, the stricter necessities weren't applied for the microstruc-

ture. In this paper a strength investigation of the columns' material is given. The innovative specificities 

of profile producing were generally controlled by contrasts in mechanical properties affected by cont-

rasts in microstructures of columns' material researched. Albeit the affirmed standard of steel CT3 

(GOST 380-71) had new necessities and clear rules of microstructure acknowledgment however made 

columns with the non-homogeneous microstructure stayed standing. The distinctions in microstructural 

segments make conditions for considerable contrasts in mechanical properties such like yield pressure 

and extreme pressure, break strain. In this paper, the restrictions of versatile and plastic strains are re-

cognized to evaluate the progressions in flexible and plastic properties with the distinctions in their 

power for chosen step-like pressure range. Erosion profundity and width assume the enormous part and 

ones frequently decide the break area of tests. The finish of this work is devoted to end dependent on 

the connection of test part and scientific computations introduced.  The delicacy bends are a fundamental 

instrument in the seismic appraisal of designs and give an adaptable device to lead weakness investiga-

tion for retrofitting and reinforcing purposes. 

Keywords: Maturing, Erosion, Microstructure, Mechanical Properties 
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PARAMETRIC MATHEMATICAL EVALUATION OF THE WARM PRESENTATION AND 

NATURAL EFFECT OF AN INVENTIVE BRICK WORK DEVELOPMENT PART 

Mersudin SABIC  

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: The current examination is essential for a more extensive exploration program, which focuses 

on the improvement of an inventive brick work development framework that incorporates both natural 

aloof methodologies and high energy effectiveness. The paper centers around the parametric computa-

tional examination of the proposed framework's essential particular development segment. The warm 

exhibition accomplished by elective calculations of the workmanship unit, just as the utilization of va-

rious constituent materials and protection fillings, are additionally analyzed. The ideal arrangements, as 

far as warm execution, were accomplished by playing out a progression of mathematical warmth motion 

investigations on elective proposition, emerging from the mix of the above highlights. Besides, the eco-

logical effect, related with the development framework, is evaluated by assessing the complete typified 

energy of the secluded part. It is reasoned that the proposed framework's warm exhibition depends fun-

damentally on the qualities of the constituent combination creating the particular stone work unit, the 

math of the unit and the utilization of protection. Regarding ecological effect, both the constituent blend 

utilized, and the sort of protection material introduced, significantly affect the finished result's absolute 

exemplified energy.  

Keywords: Imaginative Workmanship Development Segment, High Energy Effectiveness, Parametric 

Investigation, Mathematical Appraisal 
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U-WORTH: A KEY JOB BOUNDARY FOR FEASIBLE STRUCTURES 

Burkhan KHALDUN  

Mongolia 

Abstract: Structures have an impressive natural effect that relates to practically 30% of the worldwide 

carbon impression, with an expectation for additional development, and to 40% of the last energy utili-

zation in the EU. The EU thusly has define an objective to lessen essential energy use by 20% by 2020, 

which is one of the five feature focuses of the European 2020 Methodology. Also, the European Com-

mission has set up since 2002 a typical arrangement for feasible structures and low ecological effect 

materials advancing energy effectiveness and decrease of ozone depleting substances (GHGs), in view 

of a progression of mandates and guidelines. A key job boundary for manageable structure development 

is the proper structure envelope's warm protection to diminish its warm misfortunes. This was right off 

the bat presented in Greece with the Guideline of Building Protection in 1979. Subsequently, the paper 

centers around the execution of warm protection at structures in consistence with the Greek public enact-

ment system during the most recent forty years. In this line of approach, estimations of the U-values and 

of the inward and outer surface temperatures were done, in private and places of business. The example 

comprised of structures with development dates that reflected the advancement in enactment and in the 

structure practice.  

Keywords: Energy Productivity, Maintainable Structure, Warm Protection, U-Worth 
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MONETARY ASSESSMENT OF MONETARY IMPETUS PLANS FOR ENERGY 

RETROFIT TASKS IN PRIVATE STRUCTURES 

Jayden MCKENZIE  

Australia 

Abstract: Regardless of whether the EU has gained significant headway towards meeting its environ-

ment and energy focuses for 2020, the impacts of monetary insecurity because of the financial emer-

gency are as yet obvious, particularly in the southern European nations, going about as an incredible 

obstruction for occupants to put resources into energy retrofit projects to improve their home energy 

execution. EU Part States endeavoring to restrict the dangers that such speculations involve and to help 

with high forthright expenses are utilizing monetary motivating forces through financing plans, awards, 

charge exclusions/decreases and so on as a method of prodding interests in energy proficient administ-

rations and advances. Inside this structure, the current investigation manages the monetary appeal of 

interests in the presence and nonappearance of motivator plans for energy retrofitting of private structu-

res in three European nations (Cyprus, Greece and UK). The approach followed utilizes, as an initial 

step, three contextual investigations of regular private structures, one for every country, for the calcula-

tion of pre-retrofitting and post-retrofitting energy requests. Material and work costs that apply in every 

country along with energy costs and monetary boundaries are considered to summarize the underlying 

energy update spending plan for each case. The subsequent advance respects the calculation of venture 

standards, for example, NPV and IRR and the investigation is performed for a 30-year time frame to 

represent the life-pattern of a structure utilizing monetary boundaries like Limiting and Swelling Rates. 

At that point, the specifics of every Nation's financing plan are joined into the monetary model to unco-

ver their advantages and assess their engaging quality. The last yield of the examination includes a near 

investigation of the current subsidizing plans utilizing Present Worth as a marker for the assessment of 

their application in every country. Followed the examination directed it is reasoned that the Cypriot and 

Greek subsidizing plans have a solid impact when applied and assessed in every one of the three nations. 

Actually, the UK's subsidizing plan isn't pertinent regarding monetary appeal on account of Greece and 

Cyprus.  

Keywords: Energy Retrofits, Private Structures, Subsidizing Plans, Financial Assessment 
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APPRAISAL OF THE SOCIAL POWER ONLINE STAGE DEVICES AND THEIR 

EXPECTED EFFECT ON EUROPEAN RESIDENTS 

Devesil Zlaten TONCHEV 

Bulgaria 

Abstract: Through the Social Power Online Stage (SEOP) European venture, four learning modules, 

instructive substance and online eco-input stages have been created, to raise the mindfulness and infor-

mation on residents about energy, the climate and maintainability. The stage permits European residents 

to get instructed on energy-saving practices and strategies, including the utilization of sustainable ad-

vances at their home. Also, through the Social Power application, individuals may get mindful of their 

electrical energy utilization through examinations with the relating electrical utilization of their compa-

nions, just as with the all out utilization in the road, neighborhood, town, city and country where they 

live, in a community and social environment.In this paper, a pilot study acted in eight European nations 

including in excess of 300 European residents is introduced, to show the impact of internet learning 

modules and ecofeedback stages on the regular day to day existences of individuals, regarding sane 

energy use and energy reserve funds. In this pilot, members have been isolated into two gatherings: the 

previous uses the four learning modules accessible on the SEOP stage and afterward the Social Power 

application, though the last uses just the Social Power application. This paper portrays our general dis-

coveries following three months, investigating the fulfillment and instructive worth of the learning mo-

dules, and the capability of Social Power as a compelling on the web device for individual energy the 

board. The outcomes additionally assess the effect, social change and the increment on energy mindful-

ness among the two gatherings, just as the overall viability and acknowledgment of the stage.  

Keywords: Grown-Up Learning, Energy the Executives, Great Practices, ICT Stage, Social Power 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

1096 

MAINTAINABILITY DEVICES FOR THE APPRAISAL OF DEVELOPMENT MATERIALS 

AND STRUCTURES 

Atong RAKHA  

South Sudan 

Abstract: The development business, adding to about 9% of the European Association's Gross domestic 

product, has assumed a critical persuasive part in the improvement of the energy methodology of Europe 

and is additionally expected to be a significant benefactor in its fruitful execution (EC, 2016). All en-

compassing maintainability appraisal devices that can assess and advance the ecological execution of 

development materials and structures are viewed as a key for the improvement of cutting edge building 

plans and utilization of supportable structure materials and components and environmentally friendly 

power energy-productive frameworks that will raise high the supportability level of the European as-

sembled climate. The point of this work is the careful clarification of the normalized LCA technique, 

and the presentation of the methodology of EcoHestia, a thorough structure maintainability evaluation 

device. Considering that, the current enactment tending to the development business, just as the best in 

class Life Cycle Evaluation (LCA) instruments that are utilized for the manageability appraisal and 

advancement of development materials and structures are additionally introduced. Moreover, through 

the work of EcoHestia, the ecological effect of a contextual investigation building is characterized, li-

kewise giving a point by point breakdown of the commitment of every development material in the by 

and large natural execution of the structure. The investigation of the outcomes has not just decided on 

the development materials of the structure that are generally destructive to the characteristic assets and 

the climate, yet in addition displayed the viability and added benefit of using this methodology in pus-

hing ahead towards a more manageable green structure area.  

Keywords: Building Material, Ecohestia, Ecological Execution, LCA, Supportability Device 
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WARM EVALUATION OF CUSTOMARY, INCOMPLETELY UNDERGROUND 

RESIDENCES IN WATERFRONT AND BUMPY AREAS IN THE MEDITERRANEAN 

ENVIRONMENT. THE INSTANCE OF CYPRUS 

Astrad JOHANNESSON  

Sweden 

Abstract: Completely, or incompletely, underground homes have created as a particular structure type 

from the ancient to pre-mechanical time in the Mediterranean area, frequently filling explicit needs. The 

energy advantages of such spaces are very much archived primarily through the examination of various 

models found in vernacular engineering. In spite of their natural possibilities, underground constructions 

stay restricted in contemporary plan rehearses. The current paper writes about the discoveries of an 

orderly examination that analyzes in part underground customary abodes in the waterfront and bumpy 

locales of Cyprus, an island in the Eastern Mediterranean. The examination centers around the ecological 

appraisal of these spaces, through the observing of air temperature and relative moistness, and on a short 

exhibit of different latent techniques for indoor microclimate enhancements. Albeit these designs are 

not extremely basic in the vernacular engineering of the island, their logical assessment produces valu-

able information regarding energy reserve funds. This can educate contemporary plan applications and 

structure a reason for the drafting of ecological restoration rules, appropriate for this specific structure 

typology. The examination shows good temperatures and huge cooling impacts in somewhat undergro-

und spaces during the warm summer time frame, particularly in rocky locales. Temperatures in such 

spaces during the virus winter period are found to display higher qualities contrasted with the tempera-

tures of over the ground spaces, despite the fact that they stay beneath solace limits. High indoor mug-

giness is discovered to be a significant issue, in both the mid year and winter period, in the waterfront 

locales of the island. It is featured that, albeit incompletely underground spaces have numerous ecolo-

gical advantages, as earth offers warm protection and warmth stockpiling, speculations ought to be sta-

yed away from since various changing boundaries, like the neighborhood environment, geography, nor-

mal ventilation conditions and building materials utilized, impact significantly their natural execution.  

Keywords: Incompletely Underground Abodes, Mediterranean Environment, Vernacular Engineering, 

Seaside and Uneven Areas, Ecological Plan 
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IMPACTS OF THE RENAISSANCE ON THE MINISTERIAL ENGINEERING OF THE 

ISLAND 

Flávio Maldonado do NASCIMENTO 

Brazil 

Abstract: The paper manages the impacts of the Renaissance on the Standard clerical design of the 

island. Despite the fact that the Latin landmarks of the island have been altogether investigated, there 

are just inconsistent works that manage the Conventional religious design of the time frame. The docto-

ral proposition of the creator in holding back to be distributed is the solitary complete work regarding 

the matter. The philosophy utilized, included bibliographic exploration and generally field examination 

to set up the estimations of the relative multitude of landmarks. Cyprus during the late fifteenth to late 

sixteenth century was under Venetian guideline however the public authority was more keen on setting 

up a protective system against the danger of the Hassock Domain instead of building the fine renaissance 

engineering that was acknowledged in Italy. In any case, little morphological subtleties and typologies 

figured out how to invade the nearby engineering. This was done through the import of thoughts and 

plans by Venetian modelers and designers who went around the provinces or using effectively adaptable 

drawings and manuals of engineers like Serlio and Palladio. Maybe the main disclosure for the Cypriot 

Customary ministerial buildings is the utilization of symphonious guidelines, the Venetian foot and cor-

responding proportions utilized by the Renaissance. All these show up in numerous distant holy places 

whose manufacturers were in all likelihood in direct with Italian drawings and books. The oddity of the 

work shows up in the assortment and gathering of a rundown of all the Customary holy places that were 

constructed or were working during the late fifteenth and sixteenth century on the island. The assortment 

of all their overall estimations and the ensuing examination and computations demonstrates that these 

generally, were not subjective constructions, but rather followed the then most recent plan thoughts on 

proportions, just as the utilization of venetian estimation frameworks.  

Keywords: Cyprus, Religious Engineering, Morphology, Renaissance 
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IMPROVING MOLECULE SIZE DISPERSION IN CONCRETE GLUE BY MIXING WITH 

SUPERFINE CONCRETE 

Dominik LÁSKA  

Slovakia 

Abstract: The rheological and mechanical presentation of concrete glue is firmly identified with its 

pressing thickness, which might be advanced by improving the molecule size dispersion in the glue 

blend. In this examination, the writers propose changes to the current numerical conditions of molecule 

size appropriation. The new condition of ideal molecule size conveyance so formed is confirmed tenta-

tively. A progression of concrete glue having diverse water/cementitious materials (W/CM) proportions 

were created by mixing customary Portland concrete (OPC) with shifting substance of superfine conc-

rete (SFC). The molecule size conveyances of the mixed glue blends were contrasted and the proposed 

condition. The pressing thickness of glue blends was estimated utilizing the wet pressing test strategy, 

and the flowability, rheological properties, and compressive strength of the glue blends were tried. It is 

tracked down, that the molecule size conveyance in concrete glue can be improved by mixing with SFC, 

which can prompt upgrade in pressing thickness, flowability, rheology and strength. The writers believe 

that the proposed condition of molecule size dissemination might be applied for blend plan advancement 

of cementitious glue, including cementitious grout and the glue stage in mortar and cement.  

Keywords: Pressing Thickness, Molecule Size Dispersion, Glue, Rheology, Superfine Concrete 
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ABSTRACT PERSONALITY OF KAUNAS CITYSCAPE: EXPLORATION RESULTS AND 

THEIR CONNECTION WITH TARGET POINTERS OF METROPOLITAN DESIGN 

Radwan SHARANSKY  

Israel 

Abstract: Kaunas city character formants were as of late distinguished planning Kaunas City All-inc-

lusive strategy in 2013. They are separated into four gatherings: normal, useful, notorious, and ordinary 

images. Assignment of images portraying metropolitan personality is indistinguishable from the city's 

set of experiences, its way of life, and metropolitan turn of events. Because of associativity trademark 

to human deduction, history of the particular territory is perceived through its inborn regular habitat, 

objects made by human, and culture or its living customs. Hence, assigning the items shaping city cha-

racter - images there were assessed the accompanying key angles: characteristic conditions and authentic 

social metropolitan turn of events. Nonetheless, assessment of abstract personality and its connection 

with target markers (regular or man-made items and their qualities) of metropolitan design is a vital 

factor for making comprehensive, phyllo-subject public metropolitan spaces, having unmistakable and 

interesting character, and this perspective was not generally dissected around there yet. The point of the 

exploration is to build up joins between the various degrees of emotional personality of Kaunas city and 

its different metropolitan typological zones (Old Town, New Town, recorded rural areas, local locations 

created in Soviet occasions, and city fringe rural territories) and target markers of metropolitan const-

ruction, and to propose potential methods of metropolitan plan improvement in the spots with contrary 

character. The exploration technique utilized is sociological review. Poll is developed utilizing the ac-

companying hypotheses: hypothesis of recorded social relics (Cole, 1998), speculations of the city struc-

ture and picture of the city (Lynch, 1984, 1960), and hypothesis of feeling of spot (Shamai and Ilatov, 

2005). Hypothesis of example language (Alexander, 1977) was utilized to decide potential measures for 

changing negative spot character to positive. The aftereffects of the examination let to distinguish the 

fundamental objects of metropolitan design that are the most critical to the character of nearby and 

Kaunas level cityscape, components of the negative personality, methods of combination of the new 

articles into existing metropolitan climate protecting and building up its character, the primary compo-

nents of the neighborhood cityscape mental guide, and the degrees of emotional personality concurring 

the hypothesis of feeling of spot. There were proposed to utilize 7 examples related with networks and 

public spaces for the advancement of the positive character. The principle finishes of the examination 

are that good personality of the cityscape is made by open spaces, objects of social legacy, parks, and 

public structures; the primary elements of pessimistic character are the accompanying: unmaintained 

and dangerous roads, deserted structures and public spaces, and so forth; most of the respondents feel a 

feeling of having a place, connection and unique feelings to a spot both in the nearby and city levels.  

Keywords: Cityscape Character, Feeling of Spot, Metropolitan Construction 
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EXAMINATION OF CHANNEL WATER WARMTH EXCHANGERS FRAMEWORK IN 

HEALTH PLACE 

Vitalico DUCE  

Italy 

Abstract: Channel water heat exchangers overall are utilized since the finish of the 20th century. Dis-

tinctive channel water heat exchangers have been introduced in Lithuania in most recent five years. 

Execution of these frameworks changes relying upon the kind of energy clients, gear and plan of the 

frameworks, just as their upkeep. The point of this paper was to dissect various sorts of channel water 

heat exchangers and operational frameworks from the viewpoint of energy saving and temperature 

adequacy. One channel water heat exchanger framework in Lithuania was chosen for the examination. 

Computation of temperature adequacy showed that as a rule it is feasible to save energy for heated water 

readiness. The issue identified with nonlinear examination of steel outlines is investigated by conside-

ring neighborhood and worldwide flaws. Another technique for assessment of ideal (in the most dire 

outcome imaginable causes littlest clasping load) design for mathematical and material blemishes is 

created. The technique depends on the improvement of primary geography. The geography is upgraded 

in a manner where maximal consistence (negligible firmness) and strain energy is reached. As per the 

inclination of consistence work the example of mathematical and material blemishes is iteratively acqu-

ired. Worldwide mathematical blemishes are applied by utilizing clasping modes (Eigenmodes) with a 

pre determined weight coefficient as per the consistence work for each clasping mode. The proposed 

techniques demonstrated to be strong and essentially material for planning complex steel structures.  

Keywords: Channel Water Heat Exchangers, Energy Reserve Funds, Homegrown Boiling Water 
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EXAMINATION OF FIRE SPREAD COUNTERACTION MEASURES IN ETICS AND 

THEIR IMPACT ON SOLIDNESS 

Hilaal EL-MOHAMED  

Afghanistan 

Abstract: As of late, the outside warm protection composite framework (ETICS) has been applied prog-

ressively in a great deal of structures for energy preservation purposes. Nonetheless, the expanded utili-

zation of various burnable protection materials in the ETICS has raised genuine fire security issues. 

Flames including this kind of ETICS have caused extreme harm and misfortune. Frequently, the fire 

spread relies upon the warm material of ETICS. Results of polymeric froths or inorganic stringy material 

are regularly utilized. Practice and contextual investigations of analysts show that elaborate extended 

polystyrene is the most perilous instance of the fire spread. Thusly, it is essential to pick the correct 

material. To restrict fire spread and improve fire wellbeing, fire hindrances from were proposed being 

introduced. These actions may incorporate the establishment of a noncombustible lintel over each ope-

ning in the façade (windows, ways) to forestall flares entering the protecting material. Moreover, firestop 

boundaries can be introduced on a level plane over the whole façade. The fire hindrances must be made 

of non-flammable materials, like mineral fleece, and are needed on each substitute floor in structures. 

Energy redesign is an extraordinary opportunity to expand fire wellbeing in structures. Along these lines, 

the prerequisites of extra fire wellbeing and counteraction are distinctive in Europe. At present, there 

are very little information accessible on the conduct of various protection materials (extended polysty-

rene and mineral fleece) in ETICS and their significant attributes during working life and ETICS solid-

ness time. This paper refers to the prerequisites of extra fire counteraction in various European nations. 

Examination of the actual properties (fume obstruction, warm conveyance, water assimilation and so 

on) of the extended polystyrene and mineral fleece results of is introduced. This article presents an 

examination of thermographic exploration of building, which was revamped three years prior and has 

carried out fire obstructions.  

Keywords: Fire Security, Outside Warm Protection Composite Framework (ETICS), Extended Polysty-

rene (EPS), Fire Obstructions 
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REGULAR SPACE IN POST–COMMUNIST LODGING IN SERBIA: THE CORRELATION 

OF THE INCLINATIONS OF THE TWO NEW CONDO BUILDING INHABITANTS 

Cícero Lemos BRITO 

Brazil 

Abstract: After the fall of the Berlin Divider, all communist social orders in Europe entered a post-

communist momentary period. By the by, their travel through the time frame has been unique. Because 

of the Yugoslav emergency during the 1990s, Serbian change has been both deferred and harsh. This 

state, known as a "hindered change", has provoked numerous exceptional circumstances, where some 

new entrepreneur marvels have arisen next to each other with the conservation of old, communist com-

ponents. On account of Serbian lodging, the development of new multi-family lodging as an apartment 

suite is such a model. The primary private ventures of this area started in the mid 1990s and blast during 

the 2000s. The arrangement of fortitude assets for lodging development, saved from communist Yugos-

lavia, existed up to the mid 2000s. Albeit the two sorts of lodging development have existed all the 

while, they have had various highlights, most strikingly the determination of new condo inhabitants. 

The proposed research expects to comprehend if this contrast between the two referenced kinds of new 

multi-family lodging has impacted the recently framed networks in these structures – how inhabitants 

work as a local area? The examination "polygon" contains two structures in the city of Sremska Mitro-

vica, Serbia. The principal model is the last multi-family fabricating worked by fortitude assets; the 

subsequent one was worked simultaneously, however it was a private-venture project. The strategy uti-

lized in the examination is an overview that is molded to cover the primary issues about privately named 

"local area spaces" - regular spaces in apartment suite structures and around it. The subjects of the over-

view are the tenants of the two structures. The aftereffects of the study are relied upon to introduce a 

recognizable distinction in the assessments of the respondents. Utilizing this technique, this examination 

expects to explain if various methods of the determination of inhabitants impact the tenants' suppositions 

and practices towards aggregate spots. This explanation will be the establishment of new proposals to 

improve the present status and guideline in townhouse lodging in Serbia.  

Keywords: Lodging, Post-Communist Change, Serbia, Review 
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EXAMINATION OF VIBRATIONS EFFECT ON EARTH SOIL BOUNDARIES 

Sepand ARABNIA  

Jordan 

Abstract: The conduct of earth under various frequencies experienced during a unique stacking occasi-

ons like effect, wind, blasts, seismic, machine establishments is extremely hard to break down, so an 

endeavor has been made to examine the conduct of dirt exposed to various scope of recurrence applied 

in a research facility setting on a delegate mud test acquired from a neighborhood source in Lithuania. 

An itemized characterisation of mud has been directed to characterize its file properties and designing 

properties to consider its conduct under static stacking and exposed to cycling stacking utilizing a vib-

rating table to test its mechanical properties like compressibility, union, rubbing point, oedometric mo-

dulus of versatility. In this paper the scope of frequencies that are to be applied to the dirt example 

fluctuate between 10 Hz and 50 Hz. Direct shear tests on mud tests are led under static and cyclic stac-

king and examined vibrations impact to strength boundaries of soil. The impact of vibrations on dirt 

oedometric modulus is controlled by doing oedometer tests under similar conditions as shear tests. The 

testing showed that vibrations change mechanical properties of dirt and it is essential to assess this im-

pact on strength boundaries of soil. The examination proposed that the conduct of dirt exposed to vib-

rations gets like undrained earth  

Keywords: Point of Grating, Dirt, Solidification, Shear, Vibrations 
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INVESTIGATION OF RESULTING HARM OF METAL CRUCIAL CONSTRUCTION ON 

SUPPORT IN CONTAMINATED ENVIRONMENTAL FACTORS 

Abraham WATTS  

Andorra 

Abstract: The paper is connected with will in general explain different types of damage created by 

space contamination to economy of the area in setting of the thoughts of Plan 2000 and so on The 

examination talks about the information of the air contamination and aftereffects of harms that are fixed 

in components of skyscraper metal constructions. It shows some information of genuine contamination 

that is hazardous to skyscraper metal constructions, area of introductory generators of toxins, interrela-

tions of dirtied streams during their relocation noticeable all around. Test perception uncovers the col-

lection of miniature and nearby imperfections, and their joining cycle. Thereafter eventual outcomes are 

examined as pressure fixation around imperfections, mileage of constructions, the dispersing of solida-

rity assets, loss of the sturdiness of single component and the design in entirety. The remaining strength 

of steel components of design was tried utilizing standard examples that had been removed from the 

components of construction toward the finish of its abuse. Salt enactment is an exceptionally dynamic 

and quickly creating field of action in the worldwide exploration. Alkaliactivated concretes have disco-

vered an assortment of utilizations: transportation, mechanical, agrarian, private, mining, etc. Soluble 

base initiated fasteners are made by blending mechanical aluminosilicate squander materials, for 

example, one of them is slag. This examination plans to assess the impact of consolidating aluminum 

hydroxide on the physical and mechanical properties of soluble base actuated slag.  

Keywords: Air Contamination, Hurt, Checking, Focus, Consumption, Upholds, Sway, Evaluation 
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IMPACT OF REUSED SOLID RESIDUE ON THE PROPERTIES OF SELF–COMPACTING 

CONCRETE (SCC) 

Benyamin FOROUTAN  

Iraq 

Abstract: Concrete – composite material which efficient impact for the most part relies upon the mea-

sure of fastener material (generally concrete), its sort and fineness. Concrete assembling produces extra-

ordinary work of energy assets. The interest for all sort of assembling common assets are meant to be 

decreased however much as could be expected. Alternativeraw material assets are being presented and 

tried along with expanding self-compacting concrete (SCC) fame in Lithuania. Considering natural ne-

cessities to lessen climate contamination as per ES 305/2011 guideline and significance of financial 

advantages it is meant to explore reused solid impact for self-compacting solid strength properties. Eva-

luating one of the primary mechanical solid property – compressive strength as long as 1 year solid 

solidifying term, it was noticed, that supplanting concrete by solid residue, basically no bad impact was 

noticed. At times this substitution even improves concrete compressive strength (10 % solid residue), 

with the exception of more noteworthy measure of also granulated solid residue. For our situation it was 

seen, that supplanting up to 10 % concrete by solid residue from 1.85 % to 2.09 % expands concrete 

shut porosity and anticipated solid protection from freeze-defrost cycles increments up to 30 %. It per-

mits to expect positive test outcomes while genuine test would be done based on Lithuanian standard 

LST 1428.17.  

Keywords: Self-Compacting Concrete (SCC), Squashed Solid, Solid Residue, Rheology, Strength 
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POINT OF VIEW OF MULTISCALE ARRANGING OF RURBAN IMPROVEMENT: 

INSTANCE OF LITHUANIA 

Hung YONG-GI  

Korea, South 

Abstract: Scene arranging as quite possibly the main circles deciding the way of life climate and the 

system of the cultural association, being an unpredictable cycle managing scarcely unsurprising future, 

various factors and invested individuals, includes a serious level of vulnerability. Dynamic, imperma-

nent and difficult to characterize rurban scenes arising in the space of country metropolitan interface 

additionally suggest a ton of vulnerability. These regions are a particular segment and the pointer of the 

metropolisation too. This implies that arranging of such scenes is a troublesome errand requiring an 

unmistakable methodology. The point of this exploration was to create and introduce the rurban scene 

arranging standards. The way to deal with the rurban scene arranging and related exploration introduced 

here can be recognized as multiscale logical manageability based: we have recognized four significant 

interrelated scales - worldwide, local, public, and nearby - and examined parts of vulnerability that ought 

to be assessed and careful steps that can be taken, the examination that ought to be completed, the most 

pertinent scene supportability measurements, and the records that must or can be utilized at each scale. 

To outline the pertinence and relevance of the introduced approach it was delineated with the situation 

of Lithuania. We have exhibited the issues and difficulties of scene arranging identified with country 

metropolitan interface in Lithuania beginning at worldwide, provincial, public, and neighborhood levels, 

applicable reports and suggested activities for more reasonable improvement of rurban zones in the 

general setting of scene arranging. The investigation has shown that the broad juridical premise and the 

volume of different archives at all levels exist for fruitful arranging and the board of rurban territories 

in the country and the fundamental issues making contemporary disappointment manage the cycles rus-

tic metropolitan interface are connected with the absence of comprehension or rurban tricky and the 

absence of understanding worldwide, mainland, and local settings, the absence of vital incorporated 

reasoning, straightforwardness, and skills in the arranging interaction.  

Keywords: Country Metropolitan Interface, Rurban Scene, Scene Arranging, Multiscale Approach, Lit-

huania 
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OLD TOWN'S METROPOLITAN CHANGE AND ENDURING SOCIAL LEGACY IN 

CITYSCAPE 

Charlie LACHMAN  

Australia 

Abstract: Towns are being investigated by researchers of different controls, as different interests and 

cycles affecting each other entwine in this live construction. Design of towns continually changes, for 

example old metropolitan developments are supplanted and enhanced with new ones under good finan-

cial conditions likewise every one of them might be annihilated genuinely or naturally upheavals. Such 

(changes) change past design of towns, cityscape even absolutely new shape might be accepted. All 

towns are extraordinary and strangely novel as various idealistic thoughts of thinkers, craftsmen and 

engineers had incredible impact on source and design of towns. Notwithstanding, not we all evaluate 

this stayed steady legacy, which reflects culture of suitable civilisations, similarly. Belief systems of 

various stages about metropolitan arranging and correspondence of such idealistic contemplations in the 

construction of current old town were broke down in this logical article. Metropolitan changes that oc-

curred and impact of stayed enduring social legacy on cityscape were evaluated. The focal point of the 

examination is uber block in New Belgrade worked in 1960's, when change. The point of examination 

was to think about the boundaries of bioclimatic metropolitan plan when the mediation.  

Keywords: Metropolitan Change, Steady Social Legacy, Cityscape, Ecological Administration 
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BRUTALISM IN POLAND ON THE CASE OF THE ENGINEERING OF KRAKOW 

Kamyar MOUSAVI  

Jordan 

Abstract: Effect of brutalism on Clean engineering is unidentified and this logical issue needs intensive 

investigates. Examinations completed in this article are preliminary and they carry new information to 

the historical backdrop of engineering in the twentieth century. Brutalist style got well known in Western 

Europe in the last part of the 1950s, at that point spread everywhere on the world and passed during the 

1970s. Brutalism in Clean engineering was grown later then on the planet and it didn't turn out to be a 

particularly prevailing pattern as in different nations, yet numerous components and types of this style 

can be found in Poland. Examination directed by the creator as of late prompted plan and grouping of 

brutalist ascribes and components in world design. This systematics has gotten the base for additional 

exploration of Clean design. In this article, the writer centers around the engineering of Krakow, the city 

where brutalist impacts were especially obvious. He pick five most delegate structures from the time 

frame 1956-1989 and investigations their structures and spatial plan. After that the creator presents key 

highlights associating inspected structures with brutalism, for example, substantialness, greatness, seri-

ousness, expressiveness, show of development and inner capacities in compositional structure, chia-

roscuro impacts. He likewise determines brutalist components of the structures: three-dimensional ve-

neers, overhanging solids, musically rehashed modules, flight of stairs towers, person on foot scaffolds 

and yards, harsh surfaces of solid, block and mortar. The creator recognizes a few different ways of 

depreciation of brutalist structures, which are sadly obvious in Krakow. He underscores the extraordi-

nary significance of assurance the legacy of brutalism, which is as yet thought little of in Poland.  

Keywords: Brutalism, Krakow, Clean Engineering, Hypothesis and History of Design 
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MECHANICAL WASTE AND CONSUMING TEMPERATURE IMPACT TO BUILDING 

POTTERY'S PROPERTIES 

Amar SOMAWISESA  

South Sudan 

Abstract: This work contains consequences of building pottery properties research. The examples were 

made utilizing mud, sand and an added substance, made during the creation of granulated froth glass. 

Trim compound's organizations were found utilizing three-sided chart agreeing the test arranging stra-

tegy. Tests, created from arranged shaping masses, were singed in three consuming tempertures: 1000, 

1030 and 1050 C utilizing distinctive openness length in higher temperatures. After getting the examples 

their physical, mechanical and primary properties were resolved, too with estimation of the forecast of 

operational protection from ice. The paper breaks down and thinks about the energy interest for warming 

motivation behind new structures with various energy perfomance rates. Article contemplates 

worldwide environmentally friendly power sources advancements, measurements and logical and de-

signing experience to guarantee the structure's nuclear power needs, delivered by changing breeze 

energy.Distribution of the capability of one sustainable source – wind energy – during the year is like 

the energy essential for the structure warming, hence creation of the warming energy from technician 

energy of the breeze is picked for additional logical examinations. Wind power plant, creating 2 kW of 

warmth power, introduced as a warming hotspot for the examined singular house, can cover from 40 to 

76% yearly warmth needs of the structure, subject to its energy-productivity class, individually 1.5 kW 

– from 31 to 68%, 1 kW – from 22 to 53%.  

Keywords: Consuming Temperature, Ceramic, Creation, Tests Arranging, Squander 
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SEQUESTRATION OF CARBON DIOXIDE BY SOLID FOUNDATION: A PRIMER 

EXAMINATION IN IRELAND 

Fabiano Rosa CAMARGO 

Brazil 

Abstract: Suspicions that the net commitment of concrete and solid creation to ozone depleting subs-

tance levels are addressed via carbon dioxide (CO2) outflows alone are erroneous. The net commitment 

of CO2 delivered through calcination of limestone might be more than 20% less on a worldwide scale. 

This is because of CO2 take-up by solid items in assistance through the normally happening marvel of 

carbonation of cement. Inability to produce record of the net results may prompt deceived strategy de-

tailing on worldwide and local environmental change systems. Exact measurement of these figures and 

joining of this idea intolife-cycle appraisal studies will allow a more reasonable correlation with be made 

of the genuine ecological effect (CO2footprint) of future cement structures.This paper presents the app-

roach and discoveries of a starter examination concerning the sequestration of CO2 by concrete in Ire-

land. The interaction of solid carbonation is notable and models for the cycle support solid solidness 

plan in current European solid principles. In spite of this, CO2 sequestered by concrete in and after 

assistance isn't for the most part represented in conclusions of natural effect. Utilizing philosophies cre-

ated from comparable work in Scandinavia, this paper subtleties the improvement of starting appraisals 

of the amount of the CO2 immobilized by Irish cement in assistance over the long haul, as a small part 

of the CO2 delivered through calcination of limestone. Potential ramifications of the fundamental dis-

coveries and possible roads for future exploration are illustrated.  

Keywords: Carbon Dioxide, Carbonation, Solid, Ireland, Sequestration 
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ISSUES AND FUNDAMENTAL TENDS ON EXECUTION OF EUROPEAN ASSOCIATION'S 

ORDERS ON REASONABLE STRUCTURE 

Abasi KATTAN  

Egypt 

Abstract: In the course of recent years, a few mishaps of building structures, which had genuine results, 

have happened. The breakdown of Maxima shop in Riga likely caused the greatest reverberation in the 

Baltic States. Such mishaps especially energize the appraisal of saving patterns that have as of late acqu-

ired fame, their presumptions and outcomes, particularly the drawn out ones. (Sometimes, the structures 

are inert even in short irregular over-burden cases. The last is essentially difficult to keep away from 

both in development and exploitation).Resource-saving patterns are featured in equal and at various 

levels (EU, Republic of Lithuania and so forth) Unique consideration is paid to non-inexhaustible assets 

and their maintainability. It has become an unavoidable need in the cutting edge world. It is noticed that 

a development cycle is quite possibly the most vulnerable shoppers to assets and it has numerous chances 

to save.In along these lines, the logical inconsistency between saving assets and dependability of buil-

ding structures showed up. Of late, it has been quite possibly the main difficulties in the field of deve-

lopment. Both numerous useful exercises and present day reproduction techniques are important to add-

ress it.The distribution manages the saving measures and the prospects in building practice and the issues 

that happen. One targets summing up the gathered insight. Target asset saving hindrances on the base 

of support structure plan and establishment are revealed and examined. Potential approaches to moderate 

these boundaries are thought of.  

Keywords: Economical Structure, Support, Inconsistency, Prestressing 
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CHANGES OF SOCIAL LEGACY ITEMS IN ENSURED DOMAINS 

Neelambar DHAREL  

Nepal 

Abstract: Evolving financial, sociocultural, and international circumstance impacts the actual state and 

social worth of assembled legacy. The variety of social scenes and areas is likewise influenced by these 

elements. Ceaseless upkeep, proper use, and expert administration are the indivisible pieces of present 

day legacy safeguarding arrangements. The secured domains assume a critical part in tackling this issue 

in numerous nations. City is a unique organic entity and correspondence between its parts is given by a 

circulatory framework – a metropolitan street organization. Its appropriate working can be coordinated 

just when the street network limit is adequate for the traffic value.Precise appraisal of street limit and 

comprehension of its inclination are as yet the real issues as there are different methodologies however 

a dependable and significant assessment technique is as yet not distinguished for today.The strategy 

dependent on central outline and first vehicle following model permits assessing the effect of various 

variables on most extreme free stream limit and has been decided for this reason. Coefficient of street 

bond φ and driver's insight response time t′ are resolved as the most impacting factors what gives the 

headings for the accompanying investigations in limit increment.  

Keywords: Level of Impact, Factors, Greatest Free Stream (Hypothetical or Plan) Limit 
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LCA AS NEAR APPARATUS FOR SOLID SEGMENTS AND GLULAM SEGMENTS 

Hesam MAHMOODI  

Lebanon 

Abstract: These days, in the development area, a few techniques are being explored to identify and limit 

their natural effect. The Existence Cycle Appraisal (LCA) is an instrument that permits the assessment 

of the ecological weight of an item or interaction, with a logical acknowledgment increase; and thusly 

the point of this work is to confirm the possibility of the utilization of LCA in the development area. For 

this reason, the natural effects of the utilization of traditional supported cement (RC) sections, and Glu-

lam (G) as an elective material, were thought about. The extent of the LCA incorporated the extraction 

and assembling of materials and development of the segments; the product devices utilized were LCA 

Supervisor 1.3 and data set Ecoinvent 2.0. The examination showed that the most basic stage is the 

creation of materials. RC reports 3.5 occasions more harm to biological system quality, requires a 32% 

more extraction of normal assets, and produces consequences for human wellbeing 53% higher than G; 

while G creates multiple times more harm to land occupation; nonetheless, thinking about ecological 

measures, this impact can be moderated, since it is a material 100% sustainable. At last, it was checked 

that LCA is a practical alternative to use in the development field and, it gives a wide scope of results  

Keywords: Glulam, LCA, Supported Cement, Practical Development 
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DIMENSIONING OF SUN BASED WARM FRAMEWORKS FOR MULTI-FAMILY 

STRUCTURES IN LITHUANIA: AN ADVANCEMENT STUDY 

Davoud NASIRIAN  

Jordan 

Abstract: Limited scope sunlight based warm homegrown boiling water (DHW) frameworks in Lithu-

ania can create up to 523 kWh each year for every one square meter of sun based authority region. It is 

thusly perhaps the most widely recognized sun based warm applications in the country with the normal 

recompense time of around 10 years. Nonetheless, the quantity of sun oriented water warming fra-

meworks (SWH) introduced in the revamped multi-family structures is very restricted. Then again, the 

capability of incorporating sun oriented warm frameworks in these structures is a lot higher as DHW 

use during the day is more uniform in multi-family structures contrasted with the singlefamily houses. 

This perspective draws out a higher sun oriented energy share without adding extra volume to the heated 

water stockpiling tank. Improved on enhancement instruments for sun powered authority region deter-

mination, volume choice for the collection tank, establishment expenses and recompense period assess-

ment are needed for advancing SWH frameworks for DHW creation in multi-family structures. This 

paper manages DHW utilization examination in multi-family structures in Lithuania just as demonstra-

ting of sun oriented warm frameworks to deliver a device for chiefs for fundamental investigation of 

SWH frameworks incorporation in redesigned multi-family structures. The fundamental objective gat-

hering for the apparatus created are multi-family structures associated with area warming organization. 

Recreation programming "T*SOL 5.0 Star" was utilized for SWH frameworks execution assessment 

just as monetary examination of SWH systemalternatives.Small-scale sun oriented warm homegrown 

high temp water (DHW) frameworks in Lithuania can deliver up to 523 kWh each year for every one 

square meter of sun based authority region. It is hence perhaps the most well-known sun based warm 

applications in the country with the normal recompense time of roughly 10 years. In any case, the qu-

antity of sunlight based water warming frameworks (SWH) introduced in the revamped multi-family 

structures is very restricted. Then again, the capability of coordinating sun based warm frameworks in 

these structures is a lot higher as DHW utilization during the day is more uniform in multi-family struc-

tures contrasted with the singlefamily houses. This perspective draws out a higher sun powered energy 

share without adding extra volume to the boiling water stockpiling tank. Improved on advancement 

instruments for sun based authority territory determination, volume choice for the aggregation tank, 

establishment expenses and compensation period assessment are needed for advancing SWH fra-

meworks for DHW creation in multi-family structures. This paper manages DHW utilization investiga-

tion in multi-family structures in Lithuania just as displaying of sunlight based warm frameworks to 

create an apparatus for chiefs for starter examination of SWH frameworks mix in remodeled multi-

family structures. The primary objective gathering for the device created are multi-family structures 

associated with area warming organization. Reenactment programming "T*SOL 5.0 Ace" was utilized 

for SWH frameworks execution assessment just as monetary examination of SWH systemalternatives.  

Keywords: Sun Oriented Warm Frameworks, Water Utilization, Multi-Family Structures, Streamlining, 

Dimensioning Instrument 
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EXAMINATION OF COMPUTATION TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY POWER PRODUCED BY ELECTRIC WARMTH SIPHONS 

Khatchig MARASHIAN  

Armenia 

Abstract: Warmth siphons are generally utilized in structures because of high energy execution and 

natural agreeableness. 2010/31/EU Order of the European Parliament and Board requires evaluating the 

utilization of essential energy created from sustainable sources while ascertaining the energy execution 

of structures. Nonetheless, the condition given in the 2009/28/EU Order and rules 2013/114/EU of the 

European Commission doesn't consider the measure of energy provided by electric warmth siphons into 

structures. The paper presents the strategy that doesn't evaluate the energy contribution of essential hots-

pots for changing electric force and consequently, the estimations bring about a lesser measure of energy 

than the ones got by the technique for 2013/114/EU Order. The estimation results demonstrated that 

utilizing only warmth siphons in almost zero-energy structures won't guarantee the vital measure of 

energy from sustainable essential fuel sources. Consequently, to guarantee the lacking measure of 

energy other environmentally friendly power sources, like sun oriented boards, wind power plants, hydro 

power plants, biofuel, and so forth are important to utilize.  

Keywords: Heat Siphons, Essential Energy, Environmentally Friendly Power, Non-Environmentally 

Friendly Power, Energy Execution of Structures 
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CONCRETE HYDRATION WITH ULTRASOUND TREATED CLINOPTILOLITE 

Jaasim EL-FARES  

Bahrain 

Abstract: There are many concrete substitution materials and one of them is zeolites. Zeolites are glass-

like solids structures made of silicon, aluminum and oxygen that structure a system with depressions 

and channels inside where cations, water and additionally little atoms may dwell. In this investigation 

regular zeolite clinoptilolite was utilized. Clinoptilolite is the most mainstream characteristic zeolite 

mineral with the compound equation (Na, K, Ca)23Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O. The current paper 

shows the aftereffects of utilizing ultrasound treated clinoptilolite as Portland concrete substitution ma-

terial. The term of ultrasound treatment was 5 min, 10 min, and 20 min. Results showed that the XRD 

of ultrasound-treated clinoptilolite somewhat varies in contrast with traditional clinoptilolite. The conc-

rete examples with 5% and 10% clinoptilolite substitute give the strength increment, 30% essentially 

diminishes the strength contrasted with control tests. The warmth estimations of Portland concrete glue 

hydration, containing clinoptilolite, showed that the clinoptilolite marginally expands the term of hyd-

ration, yet hydration temperature is lower than in the controls tests. The trial results propose that ultra-

sound-treated clinoptilolite decidedly impact concrete hydration measures, combination energy, CSH 

arrangement; the mechanical strength of the examples is expanded. Ordinary substance of Portland conc-

rete subbing doesn't surpass 20% of mass of Portland concrete in examples. Lessening the utilization of 

Portland concrete with subbing it with ultrasound treated clinoptilolite is liked for reasons of ecological 

insurance.  

Keywords: Concrete Hydration, Clinoptilolite, Ultrasound, Zeolite 
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APPRAISAL OF STRUCTURES WITH VENTILATED VENEER FRAMEWORKS AND 

ASSESSMENT OF POINT WARM EXTENSIONS 

Silas COJOCARI   

Moldova 

Abstract: Examines of impact of the point warm extensions of structures with ventilated veneer fra-

meworks on the warm properties of encompasses are introduced in the paper. The connection between 

the different parts of the encompass were made: warm properties and thickness of supporting divider's 

layer; worth of warm conductivity and thickness of protection layer. Studies have appeared, that the 

worth of the point warm conveyance, which relied upon the warm properties of the encompass and 

thickness of the layers, may increment to 35%. The higher warm conductivity coefficient of the material 

of the supporting divider and thickness of the protection layer, the bigger worth the point warm conve-

yance. What's more, opposite, if the thickness of the supporting divider and coefficient of warm con-

ductivity of protection layer was expanded, the worth the point warm conveyance was diminished. It is 

feasible to decide the worth of warm extensions of certain development plan arrangement by worked on 

computations, as indicated by the current conditions equations or designs. For this situation it's important 

to have reliance of the point warm extensions from warm protection properties and measurements of 

wrap layers.  

Keywords: Warm Extensions, Warm Conductivity, Supporting Divider, Warm Protection 
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EXAMINATION OF NEIGHBORHOOD PRESSURE CONCRETE BUILT UP BY STEEL 

STRANDS 

Bakri TIMSIT  

Algeria 

Abstract: The examination wasperformed for assessment of impact of steel filaments to neighborhood 

pressure ofconcrete. Assessment the way that the supported solid constructions very alot could be stac-

ked by neighborhood sway, the exploration of nearby zone strengtheningwith steel filaments were per-

formed. It is realized that the condition of pressure andstrain in nearby zone of cement stacked by con-

centrated powers is quitedifficult. Therefore the tests completed to get the mainparameters of nearby 

zone depicted by plan principles and the outcomes werecompared with hypothetical. There are examined 

the pressure strain mode offracture, expanding of neighborhood pressure strength and the impact of 

strands content. Paper examines the impact of the solid combination compaction time on thickness and 

compressive strength of solidified solid examples. Solid examples, of breadth around 106 mm (D) and 

stature around 1000 mm (H), were shaped during the examination. The proportion of tallness and mea-

surement H/D was 9.4. Solid blend, set in structures, was compacted by poker vibrator, while vibrating 

component was put to the top piece of the structure. Distinctive time was utilized for compacting blend 

in structures: 0, 3, 6, 9 and 12 s. The investigation results show the progressions in thickness and comp-

ressive strength of tests (span around 106 mm and stature around 100 mm) contingent upon the area of 

the example in example (1000 mm tallness). It was discovered, that examples taken from various stature 

of the example had distinctive thickness and compressive strength  

Keywords: Solid, Neighborhood Pressure, Steel Strands, Method of Crack 
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SECLUDED WATER SQUARES (MWS) IN POZNAN – HUMAN AGREEABLE ANSWERS 

FOR WATER THE EXECUTIVES 

Frede RIIS  

Denmark 

Abstract: Water Touchy Metropolitan Plan (WSUD 2005) techniques intend to hold, clean and use 

water in the spot of the downpour event. The article presents prospects of the utilization of water in the 

city catchment territories in Rataje locale in Poznan. The pilot examination and task applications covered 

the space of multi-family current lodging domains which require recovery of fabricated climate and 

greenery structures just as individualization of the public space. A nitty gritty examination and stock of 

impenetrable and green surfaces in Rataje region made it conceivable to choose the areas for water 

squares just as to ascertain the limit of the run-off from the specific catchment territories. In the decided 

spots, model plans of MWS-s were readied, considering the improvement in little maintenance ability 

as well as the allure of the MWS-s for the occupants. The "research by plan" strategy was utilized to set 

up the elective courses of action of MWS-s, which were along these lines assessed with the utilization 

of the IDEKWA technique to analyze the vital highlights of good open spaces. The aftereffect of the 

examination permitted to introduce model arrangements and select the pivotal highlights of MWS-s 

addressing the necessities of the nearby occupants just as water the board prerequisites. Measured Water 

Squares, acclimated to the normal run-off limit from the specific catchment zones, can effectively fo-

restall metropolitan flooding. Nonetheless, the example arrangements should be duplicated to accomp-

lish the attractive impact of water maintenance on the size of the entire city. At the same time, MWS-s 

work as jungle gyms and meeting places for occupants. Another fundamental part of the squares is the 

"edutainment", which permits to raise the natural consciousness of things to come ages.  

Keywords: Public Space, Poznan, Water the Board, Measured Water Squares, Water Touchy, Metropo-

litan Plan 
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REVERSIBLE ENGINEERING FOR AN ECONOMICAL FUTURE. DISCOVERING KEY 

PLAN RULES IN EARLY DISMANTLED FRAMEWORKS 

Sadeq NASSIRIAN  

Iran 

Abstract: As a piece of the environment, people activities are compelled to coordinate inside the normal 

organic cycle. As a response to the social, natural and monetary difficulties, the two designers and ma-

nufacturers are approached to embrace new structure techniques. From the pattern choice of building 

frameworks to have the limit of being dismantled so their parts can be reused, prepared, and reassemb-

led, the fundamental control that can watch out for this issue is reversible and demountable engineering. 

The development of the actual limits of the structure will characterize the chance of disassemblage of 

every component, understanding the development as a gathering of pieces in which joints become the 

main part in regards to shape and construction. This examination depends on the ID and the investigation 

of the principle perpetual structure frameworks with high capability of dismantling raised through time. 

Past the ends came to by contemplates zeroed in on encounters of late years, this investigation expects 

to begin in the old times. The first stage is situated in quite a while worked in the early ages up to the 

hours of the Logical Transformation. There we can discover in an unmistakable and clear manner the 

exact equilibrium in the correspondence between components, space, structure and capacity, getting the 

appropriate mix for every climate. On the second stage it is planned to evaluate the development of 

every arrangement and to build up its association with later ones. Three unique stages (documental, 

insightful and propositive), are produced for an appropriate finishing of this examination. There is no 

development framework that has totally vanished after its innovation. Fundamental creative innovations 

stay dynamic even they may keep on existing just in little zones, or just for supporting periodical remo-

dels. Each development framework applied in the current backings its identicalness with another utilized 

previously. Following this conversation, a cautious perusing of antiquated engineering frameworks can 

give the premise to characterize the plan rules of reversible design for a more practical future.  

Keywords: Development Measure, Dismantling, Past, Reversible, Framework 
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EXPLORATION ON THE IMPACT OF WATER DEPLETING THROUGH VERTICAL 

SEEPAGE FRAMEWORKS DURING THE TIME SPENT SOIL COMBINATION 

Valentyn Semenovych HORDIYENKO 

Ukraine 

Abstract: An immersed soil exposed to a developing absolute exertion will decrease continuously the 

volume up to overabundance pore water pressure dispersal, meddling essential solidification. This cycle 

can take quite a while and when all overabundance pressure is disseminated, the dirt is viewed as con-

solidated.In low porousness soils, from outside stacking, brings about an expansion of the typical exer-

tion at higher qualities than the earth preconsolidation pressure, accordingly having nonpartisan expan-

ded pressing factor followed by a combination interaction where water is ousted from the pores of the 

dirt. The lessening in porosity (soil volume), so created, is joined by a slow increment of compelling 

pressing factor and a comparing decline in abundance pore water pressure. The solidification interaction 

proceeds until the overabundance pore water pressure disperses just finish and transfer converts into 

viable pressure. Length of the cycle relies upon the combination attributes of the dirt and waste ways 

(with how much seepage ways are longer, the more is the interaction of union). The motivation behind 

introducing vertical channels is to abbreviate the waste ways and time expected to disseminate the non-

partisan pressing factor. An opportunity to disperse the abundance water pressure in the pores (time 

union) is so exceptionally short as the between distance between the channels is less  

Keywords: Solidification, Seepage, Pore Pressure, Settlement 
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FEASIBLE ENGINEERING IN SLOVAKIA AFTER THE YEAR 1990 

Haralambos KAPPOGLOU  

Greece 

Abstract: Deliberately applied maintainable standards of building arise in engineering since 1973. The 

reason was the oil emergencies. It constrained a re-assessment and a deserting of the past energy squan-

dering building ideas and set off the need to look for another and more productive engineering, 

wellsprings of energy and materials. A long time 1973 to 1982 can be depicted as a time of looking for 

more effective structure ideas, new fuel sources and an extreme re-evaluation of conventional structure 

advancements and fuel sources. The time of usage of elective fuel sources, principally from sun based 

force and from wind followed. During the 80s, the financial aspects of the created nations balanced out, 

which, somewhat, lessened the improvement of environmentally cognizant engineering. It climbed to 

the focal point of interest just somewhat recently of the twentieth century, after the Assembled Countries 

Meeting on Manageable Advancement in Rio de Janeiro and the World Congress of the UIA in Chicago 

in 1993. Manageability in engineering and development started to get a critical position. At present, 

projects and metropolitan buildings carrying out natural thoughts are being assembled while standing 

out enough to be noticed from pundits of design. After the year 2000, critical reports commending prac-

tical design to general standards of building are being given. Maybe the main archive received at the 

European level is the European Order on the Energy Execution of Structures and the European Proce-

dure 20-20-20.Forming considerations about manageability in design arrived at Slovak compositional 

scene with a slight deferral. While in abroad first tasks zeroing in on new wellsprings of energy started 

in late 70s of the twentieth century, in our domain these contemplations came in the focal point of inte-

rest just during the 90s. The time frame before the difference in political circumstance in our country in 

1989 can be portrayed by various conversations and shaping contemplations on lessening energy utili-

zation of structures and on using elective fuel sources.  

Keywords: Feasible Engineering in Slovakia, Hypothesis of Design 
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EXAMINATION OF LEGITIMATE AND HYPOTHETICAL SYSTEM MAKING THE 

PROCEDURE OF VISUAL CONTAMINATION EVALUATION FOR NORMAL SCENES 

Artur Pavlovych KUSHNIR 

Ukraine 

Abstract: Satisfying the prerequisites of European Scene Show and following the proclamations of the 

Public Scene Strategy of the Republic of Lithuania in 2014 the Service of Climate of the Republic of 

Lithuania intitiated the formation of Procedure of the Appraisal of Visual Contamination to Common 

Scene Edifices and Items. To set up the Technique legitimate and hypothetical system of visual effect 

appraisal (By means of) was broke down and assessed. Summing up the investigation of the lawful 

structure it tends to be said that public enactment requires the evasion of visual contamination, however 

there are no suggestions how to assess visual effect. Outside nations in the field of By means of, in 

contrast to Lithuania, have approved ideas of scene visual quality and arranged movement or article 

visual effect evaluation; methodological suggestions of Through, put together however much as could 

reasonably be expected with respect to standards of objectivity and systematicity, which are utilized in 

viable exercises of preparation and plan. Procedures utilized by Lithuanian creators are very much 

grown hypothetically and planned for the general assessment of scene visual quality or Through, assign-

ment of scene visual quality classes, assessment of visual spaces (Versus) pointers, foundation of Versus 

visual obstruction and affectability. Portions of certain works can be utilized for making of approach of 

visual contamination (negative visual effect) appraisal.  

Keywords: Characteristic Scene, Visual Effect Appraisal, Visual Contamination 
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EXPERIENCE ZONES SCENE CONFIGURATION HIGHLIGHTS: PERCEPTION 

PROSPECTS 

Kannan EGHBALI  

Sudan 

Abstract: We comprehend 80% of the general climate by sight, and 70 percent of involvement scene 

zones comprise of plants. When arranging encounters scene territory we utilize number of trees and 

bushes shoots, stems, bark, leaves, blossoms, organic products elaborate attributes: shading, surface, 

shape or size.These measures through visual sense in the experience scene zones can give an exceptional 

look and state of mind. The point of this article — survey of the utilization of representation's prospects 

in the scene plan of the experience territories. This examination is done in deliberate and relative inves-

tigation methods.Visual sense in climate without some masterpiece is additionally communicated thro-

ugh certain trees and shrubs attributes, highlights (shading, surface, shape and size) in the arranging of 

involvement scene zones. These actions may take unmistakable reason to recognize the ideal picture 

and temperament in the climate experience territories scene plan. Besides, in the arranging cycle we 

work with the drawings, yet additionally give perceptions to help understand our proposed thoughts, to 

feel those encounters from the arranging interaction, which assists with persuading the client. The regu-

lar comprehension of the green regions scene configuration projects relies upon how architect and client 

can chip away at their various encounters/perspectives to accomplish the alluring outcome. Representa-

tion tasks of involvement scene regions we can separate into a few potential classes relying upon the 

devices and wanted outcomes. Representation typically is made as an extra device during the underta-

king or as an extra piece of the task, which would expand the appeal. Results rely upon chosen various 

instruments and nature of the representation. The most well-known issues happened during the work 

with perceptions - apparatus choice, project intricacy confound with a PC projects and instruments used 

to make structures; or substance limitation.  

Keywords: Encounters Zones, Perception, 3D Demonstrating, Delivering, Scene Plan 
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INCORPORATION OF 'GREEN' STANDARDS IN THE PLAN OF PRE-SCHOOL 

STRUCTURES 

Pan XIANG  

China 

Abstract: The ecological impact of building reserve is giant. Customary structures misuse extreme me-

asure of energy, water, land, and crude materials for development and use. This conscienceless disposi-

tion towards the assets in the long run causes the interruption of the regular equilibrium, which brought 

into question the endurance of human progress. Current circumstance has set off an enormous reaction 

in the worldwide local area, woke her ecological mindfulness and incited the man to pivot and get back 

to nature to build up the underlying province of balance.Statistical information shows that instructive 

organizations are in the second spot from the part of energy utilization in the business area with account 

simply more than 11% of all out energy utilized by this area. An extraordinary piece of the preschool 

offices in Serbia traces all the way back to a timeframe when there were no eco-accommodating intuition 

in the structure configuration interaction and development. Exploration has shown that these are the 

structures of more seasoned development, energy wasteful and frequently useless with disturbed the 

boundaries of stay solace. The critical piece of constructed store is really dismissed and without planed 

key strides for normal keeping and maintenance.This study characterizes and valorizes solid advances 

and strategies for ecological, energy-proficient and financial reshaping as per pre-characterized stan-

dard, which will give better everyday environments, diminish the adverse consequences on the climate 

and environment changes and accomplish huge energy reserve funds. Applied practical - specialized 

arrangements in global pre-school structures are broke down to recognize their positive qualities and 

potential. Assembled information and unfamiliar functional encounters are utilized during the time spent 

making models versatile to the spaces and needs in Serbia.The principle objective of examination is 

found in the inclination to decide and stress the course of future green engineering practice in the space 

of pre-schools establishments' structure plan. The fundamental thought is to start the new plan movement 

which importantly incorporates idea and standards of green engineering. Eventual outcomes of referen-

ced cycle are a thoroughly examined and definite ecological - energy effective green structures. With 

their natural exhibitions, ''green'' structures of pre-school establishments, collectively of public reason 

offices, notwithstanding their positive effect on the development and advancement of living youngsters 

populace, straightforwardly add to the worldwide energy productivity increment and decrease of hurtful 

effects on the climate. The acknowledgment of the idea of ''green'' in the space of design requires the 

dynamic collaboration of the multitude of components of the local area.  

Keywords: Youngster, Natural Reshaping, Green Standards, Model, Preschool Building 
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PARAMETRIC PLAN FOR NATURAL PURPOSES – CONTEXTUAL INVESTIGATIONS 

AND CALCULATION MODELS 

Saravanapriyan V. AJANTHIKAN 

Nigeria 

Abstract: Natural engineering, which is frequently mistaken for low energy design, is some sort of fiery 

remuneration for climate which is likewise provide another guidance for creating of new advances and 

building arrangements. The issue of worldwide human populace development, interest for building ma-

terials, power, petroleum products and water - deliberately increases ecological expectations which must 

be met by present day design objects - whose development, activity, upkeep and removal today devour 

60% - 70% of the world's energy. This issue gets significant likewise for a bigger scope which is the 

metropolitan and spatial arranging - making a huge space of examination and the calling for contempo-

rary plan thinking. Programmers create devices which permit fashioners plan as per the convention of 

environment and maintainability. At the front line of this mechanical race, there are parametric and 

generative plan programs - giving architects phenomenal freedoms to shape the type of structures de-

pendent on the accepted environmental boundaries. This article will discuss the Scaffold Structure in 

Zaragoza (2008), 30 St Mary Hatchet in London (2004), Al Bahar Pinnacles in Abu Dhabi (2012), City 

of Culture of Galicia in Santago De Compostela, (2000-2013), Free Rail route Global Rivalry in Posen 

(2015). Past the hypothetical thought of the points of interest of the introduced objects, the article cha-

racterizes down to earth algorithmic arrangements for producing types of these items. Arrangements 

introduced in the article were made in the Grasshopper and outline strategies for making explicit struc-

tures, with uncommon consideration regarding their ecological properties.  

Keywords: Natural Design, Advanced Innovations 
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THE UTILITARIAN DESIGN OF BIALYSTOK, OPENINGS AND DANGERS IN THE 

COMBINATION OF THE CITY 

Giancarlo GIOVANINI  

Italy 

Abstract: Experts in planning search new spatial language in planning metropolitan designs and engi-

neering projects in contemporary urban areas. These days the "manageability " is available in law fra-

mework and following 20 years it is feasible to see in space of the city the aftereffects of this thought. 

Still there are the difficulties which creators need to tackle. The cycle particularly in metropolitan arran-

ging will be long and the outcomes will show up pretty much following ten or twenty years. Creator 

might want to introduce the state of metropolitan design of Bialystok, as illustration of city practically 

modified, dissect it's construction and show difficulties and dangers in solidification of city.Bialystok – 

the city has been modifying and practically customized after second conflict world in present day utili-

tarian model. Limited guidelines and practical limitations decided escalated land use and smaller design 

of the city. Organizers who planned the practical program of city had comprehend the worth of environ-

mental and scene perspectives in their tasks lastly has been acknowledging in existing metropolitan 

structures.Nowadays this legacy is vanishing in neoliberal strategy, even the manageability rules don't 

stop this interaction. The effect of the cycle will re-imagined the spatial program, which viewpoints are 

ill advised and which adequate in interaction of combination of city is principle question.  

Keywords: Metropolitan Arranging, The Utilitarian City, Spatial Arranging, History Of Metropolitan 

Advancement Of Bialystok 
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ANGLES FOR ASSESSMENT OF THE IMPACT OF REGULAR AND COUNTERFEIT 

WATERWAYS TO SECURED REGIONS' SCENE 

Basistha GOLCHHA  

Nepal 

Abstract: The scene - how an individual for the most part gets it - is the noticeable surface of the Earth 

natural picture. This is an impression of characteristic cycles and an impression of social change, which 

continually changes across existence. It is the establishment of public personality and is a piece of life 

quality. Understanding, ensuring, overseeing and shaping scene's personality and idea as a developing 

marvel simultaneously meeting the financial, social, social, environmental and stylish requirements of 

people in general is one of the main concern objectives of the state (Bučas, 2001). Scene as a term is 

related with craftsmanship, history, geology, nature, governmental issues teaches and arranging and 

plan. The scene must be made by characteristic cycles - the normal scene or scene, which felt human 

intercession, is called social scene. Social scene has a plenty of man-made articles - structures, streets, 

extensions, quarries and other designing infrastructure.The oddity of the work: this work broadens the 

information on the Lithuanian express parks' landscape.The paper initially portrays waterways as a cha-

racteristic and metropolitan component that influences ensured territories' scene.  

Keywords: Style, Scene, Secured Regions, Water 
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CUSTOM OF GREEN ENGINEERING IN LITHUANIA. IS IT CONCEIVABLE TO 

PROCEED WITH IT? 

Hanbal NASER  

Egypt 

Abstract: Lithuanian practice of green engineering – it isn't just a view of scene personality, yet in 

addition an impression of human instinct concurrence. Issues of ECO design are examined through 

smaller green engineering idea, as a field of social human action, recorded practice of room. It isn't just 

work field of metropolitan organizers, planners or scene draftsmen. It is a practice of unconstrained 

relationship with the indigenous habitat of each country. Circle of examined questions is metropolitan 

articulation of green design in Lithuanian urban areas. Two branches with various beginning roots are 

characterized: from metropolitan agribusiness to city scene. All conceivable improvement arrangements 

of green design in future city ought to be related with idea of independent city, in other words, arranged, 

controlled, adjusted change, guaranteeing restoration of counterfeit constructions as well as recharging 

of common constructions. The subject is critical on the grounds that botches in this interaction just lead 

to implode of the urban areas and obliteration of nature.Lithuanian urban areas advancement: eccentri-

cities and changes are indivisible from human exertion to speak with verdure: down to earth use (food 

readiness), beautification of individual regular day to day existence. In Lithuanian urban areas, houses 

and cloisters draftsmen arranged one of a kind outfits of green design. Metropolitan organizer of twen-

tieth century included encompassing important regular scene components into metropolitan texture, they 

made fundamental 'Green designs of the city'. Underscoring that Lithuanian urban areas character is 

identified with saved constructions of metropolitan horticulture and green engineering (consistently dy-

namic and changing), accordingly shaped goals are to perceive, safeguard and build up these structu-

res.Discussing worldwide patterns of green design, we see that principle of them are related with extra-

ordinary metropolitan development and need to adjust normal abilities, basically in the feeling of energy 

and common environment.It is reasonable that Lithuanian urban areas won't remain in unceasing stagna-

tion, nonetheless, their advancement assume to quickly adjust between two destinations: urban commu-

nities metropolitan power ought to develop parallelly to force of green designs; proposition of urban 

communities improvement, their structures and targets ought to be surmised on political, juristical and 

instructive premise – this is commitment of raising public natural awareness.  

Keywords: Green Design, Personality of City, Independent City, Metropolitan Farming 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

 

1131 

INCORPORATION OF BUILDING DATA DISPLAYING (BIM) AND LIFE CYCLE 

EVALUATION (LCA) FOR PRACTICAL DEVELOPMENTS 

Sharad ASHTIKAR  

India 

Abstract: The development business and established researchers keep on looking for inventive metho-

dologies that can appraise the degree of supportability to be accomplished toward the finish of the un-

dertaking from the early plan stages. One of the apparatuses produced for this intention is Building Data 

Displaying (BIM), which addresses the cutting edge device for uniting diverse mastery and accomplis-

hing ideal plans at an early plan stage for the augmentation of their effect. Notwithstanding, the level of 

the possibility of this instrument has not been completely misused. This paper coordinates BIM with a 

set up strategy for surveying an item's or a framework's natural exhibition Life Cycle Evaluation (LCA)- 

trying to expand the advantages from this cooperative energy and accomplish the most supportable de-

velopments. The effect from the combination of these two significant instruments is introduced for a 

water supply framework utilizing contextual investigations for a scope of various materials. Correlation 

of an advanced Vernetztes Polyethylen (VPE) water supply framework against two frameworks produ-

ced using customary materials (steel and copper) was made. The aftereffects of this examination show 

that a VPE water supply framework performs 87% better than the steel framework, and 88% better than 

a copper water supply framework regarding environmental change, while the carbon dioxide emanations 

delivered during the creation of a VPE framework are practically the one 10th of conventional materials 

water supply frameworks.  

Keywords: Building Data Demonstrating (BIM), Life Cycle Evaluation (LCA), Material, Manageabi-

lity, Water Supply Framework, Office, Building 
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IMPROVING INHABITANT'S FULFILLMENT AND EFFICIENCY IN REASONABLE 

STRUCTURE PLAN 

Ramiro BOGATZIAN  

Argentina 

Abstract: Indoor natural quality in green structures is by and large expected as better than regular buil-

dings.The reason of this suspicion comes from requirements in indoor enviromental quality credits in 

LEED, BREEAM and other green structure certificates.But there is a requirement for a look from the 

perspective of green structure tenants. Quality in lighting, air, acoustics,thermal climate and other natu-

ral perspectives should be as per abilities for green structure certification,furthermore they should be as 

per inhabitant assumptions. Green structures should give a gainful working environment to it's tenants 

yet it's unrealistic without inhabitants fulfillment and solace. This paper presents the discoveries of the 

writing research about tenant satisfaction,health and efficiency in green structures especially in workp-

laces and the review results which is directed in a LEED EBOM guaranteed place of business in Istanbul. 

Two surveys are done inside the setting of the investigation; one is previously and the other is after the 

structure gets the LEED confirmation. The examination shows that having a LEED authentication do-

esn't ensure the most extreme representative fulfillment Investigation of the exploration discoveries de-

monstrate that, green structures should be planned ,redesigned and worked considering energy and ma-

terial guidelines as well as indoor natural issues that the tenants could confront.  

Keywords: Indoor Ecological Quality, Fulfillment, LEED, Places of Business, Wellbeing 
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CREATION OF MORE PRACTICAL MORTAR UTILIZING BETTER VOLCANIC 

SCORIA-BASED MIXED CONCRETES 

Todogen GIRTE  

Mongolia 

Abstract: Utilization of regular pozzolan is filling quickly in the development business because of its 

affordable, environmental and specialized advantages. Be that as it may, they are regularly connected 

with weaknesses like the need to soggy restoring for longer time and a decrease of solidarity at early 

ages. Syria is moderately wealthy in volcanic scoria. The target of the examination is to research the 

impact of Blain fineness of concrete on the strength advancement of scoria-based concrete mortars. In 

the investigation, mortar examples have been created with four kinds of concrete: one plain Portland 

concrete (control) and three scoria-based mixed concretes with three substitution levels: 25, 30% and 

35%, individually. All mixed concrete sorts have been interground into four diverse Blaine fineness: 

2400, 3200, 4200 and 5100 cm2/g. The improvement of the compressive and flexural rigidity of all 

mortar examples with restoring time has been researched. The impacts of the Blaine fineness of the 

scoria-put together mixed concrete with respect to the compressive and flexural qualities of mortar have 

been assessed at relieving ages of 2, 7, 28 and 90 days, separately. Test outcomes uncovered that there 

is a reduction in strength with expanding measures of scoria. Moreover, there was discovered an expan-

sion in strength with expanding the Blaine fineness esteems. Great connections between's mechanical 

qualities and Blaine fineness have likewise been seen at various relieving times. Further, in light of the 

outcomes got, an observational condition was determined to anticipate the mechanical qualities of sco-

ria-based concrete mortars with relieving times dependent on Blaine fineness. Impacts of Blaine fineness 

on some actual properties of mixed concretes have been accounted for, also.  

Keywords: Mechanical Strength, Blaine Fineness, Mixed Concrete, Normal Pozzolan, Volcanic Scoria 
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ROUTE ON THE NERIS WATERWAY AND ITS SIGNIFICANCE FOR VILNIUS 

Lukas CLARK  

New Zealand 

Abstract: Neris is the second longest waterway in Lithuania, streaming over the domain of Vilnius, the 

capital of Lithuania. It assumed a significant part throughout the entire existence of Vilnius, especially, 

as a stream, which, previously, associated the Amazing Duchy of Lithuania (GDL) with the adjoining 

districts and nations. The stream and its feeder, Vilnia, assumed the fundamental part in the monetary 

advancement of the city, just as the improvement of the business dependent on water-driven compo-

nents, fishing and other riverside exchanges, sporting exercises of the occupants and the metropolitan 

foundation of Vilnius. The job of the waterway, which diminished in the second 50% of the nineteenth 

century in view of the improvement of land (rail route and car) transport, got insignificant in the long 

stretches of the soviet force (1945-1990). It occurred because of the drop of water height brought about 

by the exceptional seepage of the spaces and, especially, the primitive development of a dam at the 

riverhead in Belarus in 1974, which fenced off an enormous space of the Vileyka Repository. Besides, 

the works for developing the riverbed by eliminating stones and sandbars were halted, and it made the 

waterway unnavigable. The paper likewise portrays continuous floods brought about by the floating of 

ice in the spring, which acquired incredible harm to the city the past, just as the kinds of boats and 

pontoons utilized for route.  

Keywords: Stream Neris, Historical Background of Its Name, Route, Sorts of Boats, Pontoons, Floods 
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LEGACY AND MANAGEABILITY: THE MATTER OF TRANSIENT MOVING AND 

NARRATIVITY AS FAR AS METROPOLITAN TURN OF EVENTS 

Kaupo MALK  

Estonia 

Abstract: Because of a raise of organization based society and association based dynamic cycles in 

contemporary World social legacy field should react by being a functioning entertainer of comprehen-

sive turn of events. Contemporary hypothesis in legacy scarcely reveals insight into a nearby cycles 

occurring in a field of economy, strategy or adjustment of social action designs. In this manner, the 

accompanying issue centers around more extensive insight on social legacy field based on the hypothesis 

of the account. As called attention to in Ricoeur's (1985) semantic methodology towards account hypot-

hesis while he recommended to infer the past out of things to come and subsequently to make our present 

to be a period of activity in reason to translate history into a sensible choice making.Therefore, the story 

based methodology towards a metropolitan legacy (metropolitan legacy here is to be a lattice where 

different of static designs of past, present and future meet and inclination downpours of clear friendly 

construction) adds to a steady technique of modification that is likely empowered by the worldwide 

neighborhood continuum. The issue is to guarantee that the last modification methodology (those that 

give a development of amount regarding Human turn of events) are a bunch of devices and strategies 

used to reexamine and decipher the past; yet the model of things to come has been almost designed.The 

utilization of narrativity in legacy is as yet novel preliminary to change the predominant legacy talk. 

Nonetheless, the approach of narrativity either upgrades a field of social environment that assumes a 

critical part to accomplish a pleasant spot. Based on some metropolitan examples made by Alexander 

just as reevaluating a few explores of Zaleckis, I recommend to return a look to a politan city structure 

to protect and send an applicable extras of a genotype of the Polis into a megapolitan paradigm.To 

summarize it, the possibility of natural is to be perceived as oddity or effectively planned future to our 

urban communities that turn keen. Be that as it may, the shape or edge for this sort of future should be 

etched by reconsidering our past and the cycles of modification inside the past. Metropolitan legacy 

(stable constructions and striking downpours) stayed in a field of account may propose an extraordinary 

approaches to turn about the actual climate to guarantee genial presence of urban areas just as to forestall 

exceptional modification measures (that is now occurring) and safeguard a genotypic character of the 

past.  

Keywords: Constructed Climate, Legacy, Kaunas Innovation, Supportability, Inversion Curl, Story 
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SYSTEM OF VISUAL CONTAMINATION APPRAISAL FOR REGULAR SCENES 

Leonard HUSSAIN  

New Zealand 

Abstract: In 2014 the Service of Climate of the Republic of Lithuania started making of Technique of 

the Appraisal of Visual Contamination to Regular Scene Edifices and Objetcs. To set up the Technique 

lawful (global and public level) and hypothetical structure (worldwide and Lithuanian involvement with 

the field of visual effect appraisal (By means of) and appraisal of scene visual-aethetic potential) was 

dissected and assessed. Utilizing the technique for legitimate relationship and thinking about the afteref-

fects of examination of lawful and hypothetical structure of By means of, and quirks of Lithuanian scene, 

the idea of visual contamination and the principle methodological phases of visual contamination eva-

luation (VPA) for regular scenes were proposed. The creators of the procedure express that the appraisal 

of visual contamination ought to be founded on: the foundation of the general scene character, visual 

character, visual limit, and different viewpoints as the beginning stage for the assessment of visual con-

tamination; evaluation of perceivability of a contamination object; portrayal of physical, visual and dif-

ferent qualities of the contamination object; assessment of negative visual effect (visual contamination) 

agreeing the degree of differentiation of physical, visual and different attributes of scene and the conta-

mination object.  

Keywords: Regular Scene, Visual Contamination, Visual Effect Appraisal, Approach 
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METROPOLITAN VENTURES AND NEW TERRITORIALITIES 

Rayko SCHNEIDERMAN  

Germany 

Abstract: Situated on the boundary of the city regions of Itá (in the Territory of St Nick Catarina) and 

Aratiba (in the Province of Rio Grande do Sul), the Itá Hydroelectric Force Plant case has a solitary 

story, on the grounds that, for its all out execution, 16,000 individuals were uprooted from the spot they 

used to live and where they had their lives spatially settled. The development of Itá Hydroelectric Force 

Plant begins in 1967, in the Alto Uruguay area (the Uruguay Stream bowl), thusly requesting the con-

fiscation of numerous properties. Taking into account that the development was at long last completed 

in 2000, 33 years have passed for this interaction to advance.The improvement of the town of Itá is a 

surprising case on the grounds that 16,000 individuals needed to move from where they used to live and 

be moved to another space characterized by a metropolitan task created by the Itá hydroelectric force 

station group, what began to be worked in 1967 and, consequently, a counterfeit lake must be made, 

flooding the first town in 2000.This research centers around the first town of Itá, on the undertaking 

carried out in 1989 and its momentum metropolitan arrangement. Existing pointers that were tried in a 

few genuine cases will be utilized to acquire a dependable outline of the gathered information, and will 

permit the correlation of the three periods of the metropolitan framework recorded for the investigation. 

Other than the advancement of spatial setup and metropolitan structure, we will contemplate which fi-

nancial effects brought about by the execution of the hydroelectric force plant on the number of inhabi-

tants in Itá and district are available, just as the town's later metropolitan turn of events.  

Keywords: Metropolitan Spatial Elements, Financial Relations, Metropolitan Turn of Events 
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IMPACT OF CREATION STRATEGIES AND MATERIAL PROPORTIONS ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF THE COMPOSITES 

Milo HERRLEIN  

Germany 

Abstract: Plastic waste and bamboo filaments can be utilized to create composites for the development 

business. This would decrease the ecological issues related with plastic waste and furthermore diminish 

tension on ordinary materials like wood from backwoods assets. Ongoing interests in diminishing the 

natural effect of waste materials and timberland cover improvement have prompted the advancement of 

composites. Fillers and fortifications are utilized in the plastic business to deliver composites for load 

conveying structures. Bamboo, sisal and hemp are solid and sustainable plant filaments that can supplant 

engineered strands. This exploration zeroed in on the impacts of the creation techniques on the physical 

and mechanical properties of reused plastic - bamboo fiber sheets. Recyclable plastic squanders were 

cleaned, dried and destroyed prior to liquefying to blend in with bamboo strands. The thermo plastics 

were warmed filled molds where they were blended in with bamboo filaments and afterward permitted 

to cool totally before expulsion on account of open projecting. In pressure shaping, the form charge was 

squeezed utilizing the shape cover. Bowing strength and effect strength were done in as indicated by 

standard strategies. The fiber substance and creation technique affected mechanical properties of the 

composites. Mechanical properties of the composite were affected by the technique for creation and 

materials proportions. The expansion of bamboo filaments to the polymer improved the mechanical 

properties. Effect and twisting qualities expanded with expansion in fiber content upto 30% then began 

diminishing. Elasticity expanded with expansion in fiber content as strands are solid and inflexible in 

pressure. Strain diminished with expansion in fiber content as the upgraded fiber stacking solidifies the 

composite, hence lessening stretching. .These discoveries could be utilized to create elective materials 

for the development business.  

Keywords: Bamboo Filaments, Plastics Waste, Composites 
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RECREATION BASED FORMAT PLAN OF HUGE ESTIMATED MULTI-COLUMN 

ADAPTABLE ASSEMBLING FRAMEWORKS 

Gustav ABERBACH  

Germany 

Abstract: The design of workstations in an Adaptable Assembling Framework (FMS) assumes a vital 

part as it fundamentally influences the working effectiveness, framework limit and framework adapta-

bility. A viable design of workstations can altogether chop down assembling lead times. The design of 

workstations is an inescapable issue in every single mechanical plant and the choices in regards to the 

format of workstations get extreme consideration underway and activities the executives. The format 

ought to be expandable and versatile, ought to be effectively viable and ought to advance high worker 

assurance. In the current work the ideal and close to ideal formats for a 15-workstation FMS are gotten 

utilizing Insect Province Improvement (ACO) approach. To assess the framework execution in a more 

sensible manner, reproduction models must be associated with developmental techniques to assess the 

competitor arrangements. In the current work the outcomes got from ACO approach for different FMS 

format options have been approved utilizing the discrete occasion reenactment programming, Flexsim 

Adaptation 3.01, which is an adaptable apparatus for demonstrating and reproduction of assembling 

frameworks. Consequently the most great number of columns and the succession of work stations in the 

individual lines are set up.  

Keywords: Format Plan, Adaptable Assembling Frameworks, ACO, Reenactment, Enhancement 
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PASSAGE RESOURCE THE BOARD (CAP) PROGRAM APPLICATION FOR HIGH 

DANGER PRIMARY SEGMENTS 

Valdemar STRÖMBERG  

Sweden 

Abstract: The primary elements of passage structure are utilized for street and railroad transportation, 

fluid stockpiling and transmission, and space for different utilities. The interest of passage framework 

has immediately extended during the most recent couple of a very long time because of restricted cha-

racteristic hall and space, plan and development innovation improvement, and limiting natural effect 

Passage is a built design giving longitudinal space in underground. Fundamental motivations behind 

burrow are for different utilities and transportation halls. Designing of present day burrow structure 

underscores on maintainability perspectives including wellbeing, productivity, natural stewardess,social 

obligation, flexibility and economy. Nonetheless, upgrade of manageability in existing passage fra-

meworks is additionally unavoidable through excess life cycle. Many existing passage frameworks are 

presently drawing closer or previously surpassing their plan life. Intangibility and restricted admittance 

of numerous underlying segments make burrow investigation risky and forgotten.Eventually open secu-

rity gets unsure. Use of passage resource the executives program is the initial step to improve public 

wellbeing of existing passage framework. This paper depicts a theoretical frameworkdevelopment and 

application plan for a passage resource the executives program zeroing in on high danger primary parts 

examination and condition review advancements.  

Keywords: Passage, Resource the Board, Condition Investigation 
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NATURAL EXAMINATION OF ALL-INCLUSIVE STRATEGIES IN FRIENDLY PREMIUM 

LODGING ADVANCEMENTS 

Ögge MALMQVIST  

Sweden 

Abstract: This article is the consequence of examination on metropolitan lodging and natural arrange-

ments in a Brazilian city. The examination depended on the city of Presidente Prudente, a district situated 

in the West area of the Province of São Paulo in Brazil, and breaks down four social interest lodging 

advancements executed among 1997 and 1999.  The creation of metropolitan space is straightforwardly 

identified with the laws, strategies and culture of every general public.The Constitution of Brazil was 

authorized in 1988, fortifying the region before the other government elements and crediting to it the 

obligation of preparation metropolitan advancement through civil ground breaking strategies reasonably 

and ecologically possible. Hence, reasonable improvement would be essential for the dynamic interac-

tion for metropolitan arranging and the executives pointed toward guaranteeing better personal satisfac-

tion. Be that as it may, the region broke down presents an alternate reality, when social lodging projects 

are embedded into the metropolitan lattice dismissing norms, laws and rules, and metropolitan arrange-

ment measures happen non-rationally with the personal satisfaction and ecological issues. The strategy 

utilized depended on subjective exploration, incorporating field studies in the chose lodging advance-

ments, as per structural, metropolitan and ecological angles.  

Keywords: Public Strategy, Metropolitan Lodging Strategy, Ecological Approach, Social Premium Lod-

ging, Brazilian City Arranging 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

1142 

THE WATER AND THE RUSTIC SCENE 

Erengisle STENMARK  

Sweden 

Abstract: Nature and history are incorporated in the country scene and they sum up the limitless designs 

of the nearby legacy. The cooperative connection between the climate and the rustic idea of the locales 

is kept on the hundreds of years in an association that is a statement of personality and, except for not 

many regions that can in any case be viewed as entire characteristic, the current setup of the region isn't 

the consequence of a unconstrained development, however it is a progressive change activity and abuse 

of neighborhood assets. The misuse of water assets in country intentions is perhaps the most antiquated 

exercises, the administration of water assets has consistently been a work of indispensable significance 

for the endurance and advancement of rustic life, by creating and by culminating strategies it has left a 

sign in the method of raising, in the sort of yields and in the association of rustic settlements. The com-

ponents that are essential for the control and misuse of water assets fluctuate a great deal from one spot 

to another for the space's geology and the accessibility of the actual asset. We need to feature certain 

productive components that get their being from the need of abuse of water assets, that impact the design 

of the scene of our country as an iconography financed in the memory of spots.  

Keywords: Rustic Scene, Water Costruction, Country Iconography, Water Assets 
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TOWARDS CATCHING THE QUIET PASSIONATE EXPERIENCE INSIDE MEDICAL 

SERVICES PLAN 

Fabio BAUMGARTNER  

Austria 

Abstract: The point of this investigation was to build up a procedure of catching the inward enthusiastic 

experience and private discussions existing inside compositional plan of two medical services offices 

through the craft of verse. Will this extraordinary enthusiastic excursion inside medical care be caught? 

Medical care configuration has started zeroing in on client climate and fulfillment. This shift causes to 

notice medical services' interiority, the soul of a spot, and its capacity to make person's enthusiastic 

encounters. This paper perceives plan as a workmanship and language. A few investigations show that 

medical services office plan and made spaces influence patient wellbeing and their emotionally suppor-

tive network. An agenda was made and utilized as an instrument in an arousing investigation of tuning 

in to medical care insides, the passionate experience, and the quiet discussion. The agenda was applied 

during a multi day listening perception of public spaces at two clinics in Indianapolis, Indiana College 

Wellbeing and St. Vincent Clinic and Wellbeing Center. On the last day,all perceptions were assembled 

into story sonnets for every one of the spaces. Utilizing the agenda permitted the enthusiastic encounters 

inside the emergency clinics to be caught during the perceptions. The account sonnets gave a road to 

catch and incorporate medical services' interiority. End: This examination affirmed that workmanship 

can be utilized as a device to tune in and catch the soul, feel, and feelings made inside medical services 

facilities. Capturing one workmanship with another can be consolidated into the plan interaction to gu-

arantee planners are making enthusiastic encounters in medical services that guide in client health.  

Keywords: Enthusiastic Experience, Interiority, Workmanship, Verse, Client Based Plan 
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BIM RECONCILIATION PROSPECTS IN VARIOUS INVESTIGATION PATTERNS OF 

DESIGN STUDY PROGRAM 

Ayser AL-JABRI  

Morocco 

Abstract: European nations are creating or executing strategies that advance or require the utilization 

of data demonstrating in the design, designing, development and production areas. The coordination of 

Building Data Displaying (BIM) to these areas incorporates social, monetary, political, legitimate and 

different perspectives. This is the reason the execution of BIM requires an incorporated and expansive 

methodology that incorporates not just the BIM execution and improvement procedure in planning or-

ganizations yet in addition in the field of instruction and expert preparing. The article examines the 

capability of incorporating BIM in various examination programs and the prospects of worldwide col-

laboration in interdisciplinary BIM projects. The various degrees of BIM will be investigated in asso-

ciation with various educational programs. Specific consideration is paid to the similarity and pertinence 

of plan and creative innovation arrangements utilizing BIM technique and the advancement of co-acti-

vity between advanced education foundations in the Nordic area [1]. The point of this paper is to do a 

similar investigation and present the incorporation model of Building Data Displaying (BIM) into the 

Engineering programs in various examination cycles dependent on the case of Nordic nations. Targets: 

To give BIM use open doors in 3 years Single man level dependent on Engineeering design study prog-

ram of Through College School; To give BIM use open doors in 5 years Incorporated investigations 

dependent on Engineering contemplates pro¬gramme of Kaunas College of Innovation; To give BIM 

use open doors in the 2 years Expert of Science program in Feasible Engineering at the Norwegian 

College of Science and Innovation; To perform near examination between various nations and diverse 

examination cycles; To give a potential model to reconciliation of the worldwide BIM project in various 

investigation cycles.  

Keywords: Building Data Displaying (BIM), Design Contemplates 
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REJUVENATION AND SUPPORTABILITY OF MEMORABLE BURIAL CHAMBERS 

WITH THEIR AREA: A CASE 

Abdur Razzaaq EL-MATIN 

Afghanistan 

Abstract: Notable burial places are significant structures in our compositional heritage both as far as 

their unmistakable and elusive qualities. Thus, they are among the landmarks safeguarded by govern-

ment's connected bodies, giving considerable awards to the conservation of these structures. This exami-

nation inspects a sixteenth century notable burial chamber, Ruler Burial chamber, situated in a clogged 

zone. Albeit the burial place is at the hearth of the city and can be reached effectively, it isn't abundantly 

known and visited by the local area due to the spontaneous developments generally utilized for business 

purposes encompassing and concealing the structure. The goal of this examination is to research sup-

portability possibilities and create rejuvenation ideas of the burial place and its area proper to the ecolo-

gical, social, and social estimations of the district through need investigation, field works, and meetings 

with the nearby local area. Generally, the investigation discoveries recommend that gratitude to the 

proper reasonable answers for the improvement of the area and existing constructed legacy as to local 

area, neighborhood, and building setting, visiting limit and acknowledgment of the burial chamber and 

the zone can be expanded considerably. Consequently the examination figured a few all encompassing 

feasible conservation ideas, and prescribed further investigations to understand the possibilities of ma-

nageability apparent.  

Keywords: All Encompassing Safeguarding, King Burial Chamber, Rejuvenation, Maintainability 
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AN EXAMINATION ON POST-FIASCO LODGING OCCUPANT FULFILLMENT 

Nguyễn Ðông PHONG 

Venezuela 

Abstract: This paper is the consequence of a review that means to gain proficiency with the discern-

ments and assessments of individuals living in perpetual homes after the Quake. In doing as such, it 

controls the leaders and analysts about the highlights that ought to be in the arranging phase of lasting 

homes and to draw out certain focuses that they should consider later on. Inside the degree of the exami-

nation, lasting houses which have been fabricated have been dissected in the importance of post-quake 

lodging applications after the seismic tremor on 17 August 1999. In the examination, the arranging of 

the houses constructed, the general assessments about the plan, the standards of qualification, the arran-

ging strategy for the lasting houses, and the segment highlights of the householders are assessed. Hence, 

a survey was made to comprehend the contemplations of the respondents. In this sense, clients' fulfill-

ment was analyzed through the review which dependent on interviews with the householders. Inside the 

poll, the clients have responded to certain inquiries like segment qualities, monetary conditions, and the 

level of past house fulfillment, the physical, social, ecological highlights of the lasting houses, social 

relations, and general discernments. In doing this, clients were approached to assess the positive and 

negative parts of the venture. Quite possibly the most basic issues in the zone is transportation. Then 

again, issues have likewise arisen in the social relations of individuals got comfortable lasting homes 

after a truly damaging quake. When all is said in done, members have distinct conclusions about the 

houses on seismic tremor versatility, size, and area of private insides, visual security, and lighting. Li-

kewise, they have negative ideas about hear-able security, warming, transportation to the downtown 

area, relations with family members, critical thinking with neighbors, city administrations. Because of 

the exploration, it is seen that the lasting local locations couldn't join with the current city. The discove-

ries propose that the perpetual homes in the examination region delivered for individuals who experien-

ced the seismic tremor have not had the option to address the issues of the families adequately. Plus, 

taking a gander at the consequences of the investigation from a wide point of view, it is important to 

assess the subject comprehensively so the lasting houses don't make new issues for the despondent fa-

milies.  

Keywords: Quake, Post-Catastrophe Lodging, Private Fulfillment 
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ADAPTION OF STRUCTURES SHAPE WITH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY POWER 

UTILIZATION 

Afshin SEHAT  

Jordan 

Abstract: The introduced research intends to propel efficient power energy utilization by coordination 

of energy change plans into structures, as an intrinsic piece of design development. Acknowledgment 

of such undertakings infers variety and change of outside states of structures. Specific arrangements rely 

upon the picked sorts of sustainable power sources, geographic area, and natural conditions. The oddity 

of proposed arrangements depends on the rule of starter swarming of sun oriented radiation, yet against 

known analogs grouping of light by mirrors here utilized not for accomplishing of high amplitudes, yet 

for diurnal evening out of an energy transformation measure. Autodesk programming items have been 

utilized for change of calculated plans, including the models of structures formed as right roundabout, 

or elliptic, tube shaped reflectors. The fundamental assessment completed for the North Calm Zone. 

Acquired outcomes affirm that joining of neighborhood energy converters and suitable alteration of 

outer states of structures is more adaptable and effective than the utilization of incorporated sun powered 

plants, due to their modesty and harmonization of magnificence and energy effectiveness. Use of static 

self-guideline of illuminance gives a significant degree of unwavering quality and straightforwardness 

in abuse. Proposed standard gives stepwise advancement of manageability since it suggests a detached 

economy of energy scattering as well as the gear of structural items with natural modules for dynamic 

age of sustainable power. Further improvement of such energy sourcing plans is connected likewise 

with the progression of general wellbeing (bringing down of dangerous voltage) by the change from 

basic Electrical network to versatile neighborhood frameworks.  

Keywords: Practical, Inexhaustible, Photovoltaic, Energy, Effectiveness 
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EXPLORATION ON ESTABLISHMENT INNOVATIONS OF HOLDING DIVIDERS WITH 

GROUND ANCHORS 

Alyaksey TRUSAU  
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Abstract: With expanding level of urbanization, new structures are raised in nearness to existing struc-

tures or very near site limits. Such practice influences the intricacy of holding divider establishment 

innovation. At the point when a holding divider is introduced near a current structure, a road or a preca-

rious incline, the security of the divider must be guaranteed first. There are situations when a holding 

divider must be fortified by making a lasting or transitory help, for example by introducing ground 

secures. As indicated by writing examination, the serious issue is that a profile stops without arriving at 

its planned profundity (Van Baars). Merifield et al. recognize three significant kinds of anchors: roun-

dabout, square and rectangular. They stress that anchor surface lopsidedness doesn't affect anchor obst-

ruction. As indicated by Nagar, most much of the time secures break down because of inordinate elas-

ticity of the anchor. The increment of this power is identified with elasticity estimated in anchor testing. 

In this paper, three kinds of holding dividers with ground secures are thought of: heap divider, Berlin 

Divider, and sheet heaping with uncovering profundity of 6 m. The conditions are chosen as follow: 

when dividers are introduced in dirt soils, sandy soils, sandy soils at high groundwater levels, and when 

the divider is introduced close to the structure. Mechanical opposition and strength of development slant 

are determined through GEO5 programming. A study was planned basing on the count results and the 

chose assessment models. In the review geotechnical engineers evaluated 18 distinct cases. The impor-

tance of models is dictated by utilizing the entropy technique after the essential aftereffects of the study 

are summed up; thereafter a numerous measures choice examination did utilizing the utility capacity. 

The multi-models evaluation results show the most levelheaded sort of a holding divider for the picked 

conditions. This article depends on ace proposition theme "Exploration on Establishment Advancements 

of Holding Dividers with Ground Anchors".  

Keywords: Ground Secures, Holding Divider, Entropy Strategy, Multi-Measures Evaluation, Overview 

Research 
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EXAMINING THE IMPACT OF GALLERY TYPES ON THE NORMALLY VENTILATED 

STRUCTURES 

Kandad CHAVALIT  

Taiwan 

Abstract: Characteristic ventilation is utilization of normal float force of wind. Wind can enter and 

leave structures through the openings on veneers. Henceforth, Type of exteriors can affect the wind 

current conduct and thusly characteristic ventilation since they can change the pressing factor dispersion 

on veneers. Besides, contrast between wind-instigated tension on windward and leeward exteriors is the 

main factor influencing normal ventilation. Thus, it is qualified to zero in on veneer subtleties to improve 

regular ventilation. Especially, mathematical subtleties of veneers, for example, bulges and spaces for 

example galleries can be viewed as compelling components on normal pressing factor conveyance on 

both windward and leeward exteriors, changing pressing factor contrast between these veneers. This 

distinction can drive the wind stream towards inside spaces altogether. Albeit this fundamental guideline 

has been utilized by various analysts to expand common ventilation structures, the most examination 

has been considered structures with level veneers. Thusly, the objective of this examination is exploring 

impacts of overhang types on the normally ventilated structures. Three kinds of gallery are reproduced 

and changes in wind pressure caused on veneers are investigated. Every one of these recreations are 

done for ordinarily (opposite) and diagonally occurrence wind. This investigation is performed with 

Ansys Familiar 18 for all recreations. The outcomes showed that gallery types can influence the pressing 

factor dispersion on the restricting exteriors of structures, prompting the pretty much pressing factor 

distinction between these two veneers. These outcomes show that bulge (protrusive overhang) can cause 

more muddled example of the breeze tension on exteriors than the others. Additionally, re-contestant 

gallery causes the more pressing factor distinction between the contradicting surfaces and improves 

wind-driven ventilation in structures more extensively than the protrusive one.  

Keywords: Wind Stream, Overhang, Façade Math, Normal Ventilation 
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EXAMINATION ON THE SOLID BLEND SOLIDNESS AND SLIDING ON THE SLANTED 

PLANE 

Ingvar QVIST  

Sweden 

Abstract: The steadiness of regular solid blend was researched utilizing a slanted plane technique. The 

trial comprised of two stages: first, the exploration was directed to acquire an impact of coarse total 

substance in totals combination on the security and sliding of solid blend, when the examples of new 

cement are on the slanted plane without extra roughening of surface; second, the examination was led 

to get an impact of slanted plane surface roughening on the solidness and sliding of new solid examples. 

During the examination the condition was checked: the new concrete on the inclining plane will be 

steady, if the yield pressure τ0 is higher than the shear pressure τ in. (τ 0 ≥ τ). The shear stresses and 

rheological property yield stresses of regular solid blends were determined scientifically by utilizing an 

experimental equation. Test outcomes showed that the expansion of coarse total (4/16 division rock) 

content from around 417 to 1175 kg in solid blend is sufficient to accomplish the dependability of new 

solid, when plane tendency points are 25°, 35° and 45°, however insufficient to quit sliding cycle. For 

this situation, extra carries out are expected to expand the bond of new cement to the base. By utilizing 

the slanted planes, which were covered with an extraordinary dimpled layer and geotextile, the new 

concrete doesn't slide downwards by slanted plane. This article depends on ace postulation theme 

"Examinations of Slanting Cement Cementing Advances".  

Keywords: Slanted Plane Technique, Solid Combination, Coarse Total, Yield Pressure, Sliding, Roug-

hening 
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SOLIDNESS CHARACTERISATION OF GLASS FIBER BUILT UP CONCRETE BY 

PROTECTION FROM FREEZING AND DEFROSTING 

Abdur Razzaaq AL-QUADRI 

Bahrain 

Abstract: Precast solid boards are getting broadly utilized in private structures. For this situation conc-

rete is acting both as beautifying and defensive envelope of the entire structure. Because of primary and 

mechanical reasons, external skin layer is very thick-normally 80mm, which can be decreased to 15mm 

by utilizing imaginative and efficient composites, for example, glass fiber built up concrete (GRC). As 

there is absence of information in logical writing about this composites conduct in freeze-defrost condi-

tions, principle point of this article is to explore freeze-defrost strength of GRC. Silica smoke and me-

takaolin were utilized as added substances, dosing 2,5%, 5% and 7,5% from mass of concrete and de-

monstrated to upgrade long haul flexibility of glass fiber built up composite after freeze-defrost tests. 

Likewise, flexural stain energy is utilized as another idea in solid freeze-defrost sturdiness to research 

fiber built up composites malleable/weak conduct. Protection from freeze-defrost of glass fiber suppor-

ted cement (GRC) changed with silica smoke and metakaolin was tried by freeze/defrost test technique 

with de-icing salt after 112 cycles. Surface mass misfortune was acquired, flexural strain energies de-

termined from load-disfigurement bends and malleable/weak conduct of GRC composite clarified. SEM 

micrograph examination was utilized to recognize potential imperfections on the outside of fibers and 

fiber-network contact zone because of freeze-defrost impact.  

Keywords: Glass Fiber Supported Solid, Pliability, Static Weariness, Freeze-Defrost 
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ENERGY EXECUTION, INDOOR AIR QUALITY AND SOLACE IN NEW ALMOST ZERO 

ENERGY DAY-CARE FOCUSES IN NORTHERN CLIMATIC CONDITIONS 

Ali HOVET  

Norway 

Abstract: The European energy strategy pushes the part states to change incorporating stock into almost 

Zero-Energy Structures (nZEB). This paper is centered around information gathered from existing nZEB 

day-care focuses, to have the option to evaluate potential contrasts among anticipated and real energy 

and indoor natural execution. Building structures, administration frameworks and the indoor environ-

ment and energy execution of multi day-care focuses were researched in Estonia, Finland and Norway. 

Indoor environment condition estimations showed that all in all, the warm climate and indoor air quality 

related to the most elevated indoor environment classes I and II (EN 15251). Building warming and 

ventilation frameworks in contemplated structures are working without serious issues. Great indoor en-

vironment conditions were additionally reflected in the inhabitant fulfillment surveys. For the majority 

of the examined structures, more than 80% individuals denoted all indoor climate condition boundaries 

(warm solace, indoor air quality, acoustics, smell and illuminance) worthy. The warm climate in the 

cooling season was accounted for tricky on the grounds that it was lower than the base temperature for 

indoor environment class II. Energy utilization investigation showed that deliberate genuine energy use 

was higher, or even altogether higher, than the energy utilize determined during the plan stage. Likely 

reasons for the higher genuine energy utilization are brought about by contrasts of estimated and planned 

arrangements, approach of the energy computations, and the distinctions in client conduct.  

Keywords: Indoor Warm Conditions, Indoor Air Quality, Inhabitant Fulfillment, Energy Utilization, 

Nzeb, Day-Care Focuses 
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LIFECYCLE EFFECTS OF UNDERLYING CASING MATERIALS FOR MULTI-STORY 

BUILDING FRAMEWORKS 

Shakar TAHA  
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Abstract: In this examination the lifecycle essential energy and ozone harming substance (GHG) rami-

fications of multi-story building forms with various underlying edge materials just as development fra-

meworks are investigated thinking about streams from the creation, activity and end-of-life stages and 

the full common assets chains. The broke down building adaptations incorporate traditional and current 

development frameworks with light-outline wood, supported solid casing, gigantic lumber edge, bar 

and-section wood outline or secluded lumber outline underlying frameworks and are intended to the 

energy effectiveness level of the aloof house models. The outcomes show that the lifecycle essential 

energy use and GHG outflows for the built up solid structure framework are higher than those for the 

lumber based structure frameworks, due basically to the lower creation essential energy use and GHG 

emanations just as more noteworthy measure of biomass buildups when utilizing wood-based materials. 

The activity essential energy use and GHG discharge for the structures are lower when warmed with 

cogenerated region warming contrasted with when warmed with electric-based warmth siphon, showing 

the meaning of warmth supply decision. The discoveries stress the significance of underlying casing 

material decision and framework wide lifecycle point of view in diminishing essential energy use and 

GHG discharges in the constructed climate.  

Keywords: Building Outline Material, Solid, Life Cycle Investigation, Inactive House, Lumber 
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DAMPNESS SECURITY OF WOODEN STRUCTURES – PLAN, DEVELOPMENT AND 

ACTIVITY 

Lincoln ROSS  

Andorra 

Abstract: During the most recent decade, working in wood has expanded, essentially because of ecolo-

gical mindfulness and focuses to diminish the carbon impression began from the creation of building 

materials. New innovations like CLT (cross covered lumber) have sped up the development of multi-

story wooden structures. The CLT structure has been utilized both for lodging and workplaces. Because 

of the broad size of the structures and generally quick gathering of the structures, climate security has 

not generally been utilized. It is usually realized that building materials delicate to dampness should be 

ensured against high dampness conditions and water during development. In the event that this isn't 

done, there is an expanded danger of microbial development which can bring about medical issues for 

future clients of the structure, broad expenses for the remediation and trade of materials, yet additionally 

absence of trust in the development business. There are conflicts between the structure business and 

specialists how delicate wooden structures are to openness to high dampness levels and water during 

capacity at destinations and development. In light of results from a few exploration projects considering 

dampness conditions both in the lab and in the field, proposals for acquisition, stockpiling and treatment 

of wood during development to guarantee dampness wellbeing are recommended in this paper.  

Keywords: CLT, Direction, Gigantic Wooden Structures, Dampness Wellbeing, Form Development 
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IMPROVEMENT OF IMPERMEABILITY OF ESTONIAN WOODEN STRUCTURES 
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Abstract: The field estimations of impermeability in Estonian confined and high rises directed between 

2003 – 2017 were joined into a huge dataset for additional examination. The structures were arranged 

dependent on building structure, number of stories, year of development, energy characterization and 

conservativeness factors. A subset with every wooden structure (313 altogether) was genuinely dissected 

to decide the normal (middle) air spillage rates at 50 Dad and tried (Kruskal-Wallis test with post-hoc 

Conover test) for critical contrasts inside the gathering factors. True to form, the middle air spillage 

(q50) of more seasoned structures somewhere in the range of 10.7 and 13.9 m3/(hm2) has diminished 

to 1.1 m3/(hm2) after the base prerequisites for energy effectiveness have produced results. A more 

definite examination on fresher structures showed that nature of the workmanship joining efficient esti-

mation schedules just as construction, yields essentially lower middle air spillages contrasted with on 

location development. The structures with better energy order targets likewise accomplished lower 

middle air spillages contrasted with structures intended to meet least prerequisites. Further investigation 

showed critical contrasts between structures with lightweight wood development and those with log 

development. This can be because of actuality that the impermeability has been overwhelmingly esti-

mated in pre-assembled structures contrasted with on location building innovation. Shockingly, the in-

vestigation showed no huge distinction between structures with an alternate conservativeness factor or 

an alternate number of stories. For use in energy computations, the base estimations of air spillage rates 

for each gathering are determined and introduced representing variety of estimations.  

Keywords: Impenetrability, Air Spillage, Compression Test 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

1156 

THE IMPACT OF REHASHED DAMPNESS CYCLES ON THE AIR SNUGNESS OF 

CONVENTIONAL CLASPED FUME HINDRANCE JOINTS 

Andenet Kabede BELENDIA 
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Abstract: In this examination it has been researched whether and how much, rehashed dampness cycles 

influence the air spillage through clasped cover joints in the fume obstruction layer. Utilization of braced 

joints is a conventional method to make water/air proof joints in the breeze and fume obstruction utilized 

in wood outline dividers in Norway and different nations. A research center test has been done, with a 

sum of 63 pressing factor tests, being completed on 9 test tests, comprising of cover joints of 0.15 mm 

polyethylene film cinched between a wooden secure and stud. Each example was tried multiple times 

after continued drying and humidification, where the dampness estimations of the sub-cycles were pic-

ked to address the yearly varieties of indoor relative moistness. The lab test materials were mounted 

with machine nails with different focus dividing (150 mm, 300 mm and 450 mm). The cover joints of 

the fume obstruction were toward the finish of the test fixed with sticky tape, uncovering how much this 

throughout a more drawn out timeframe will be helpful. The outcomes showed that the primary 

dampness cycle (drying) brought about critical increment of air spillage for all the example variations. 

All through the dampness cycles, a further solid spillage improvement for focus dispersing 450 mm was 

noticed, which was less for 300 mm, and non-existent for 150 mm. The increase of utilizing underlying 

sticky tape was found to generally rely upon the degree of hole coming about because of the nails and 

their middle distance. Sticky tape on the joints brought about the best decrease in spillage numbers 

where the middle distance between the nails was high, for example the decrease was 58% for focus 

distance 450 mm. In any case, with more limited place distance the utilization of tape just diminished 

the air spillage between 22-39%, uncovering the way that an enormous piece of the joint spillage is 

through the nail holes.  

Keywords: Fume Obstruction, Air Snugness, Clipped Joint, Building Envelope 
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IMPACT OF WINDOW SUBTLETIES ON THE ENERGY EXECUTION OF A NZEB 
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Abstract: Perhaps the biggest wellspring of warmth misfortune in structures are the windows. Be that 

as it may, windows are additionally essential to increment sun oriented warmth acquire and give light. 

It is important to see how window subtleties impact the energy execution of very energy proficient 

houses. This is significant data for the plan dynamic interaction and may prompt further exploration or 

item improvement. This paper inspects the impact of window outline warm conveyance, window outline 

width and window establishment profundity on the energy interest of the structure. A solitary family 

pre-assembled lumber nZEB situated in Estonia was utilized as a source of perspective structure for this 

investigation. The outcomes show that diminishing the warm conveyance and width of the window out-

line remarkably affect the energy interest of the nZEB (a variety of 42% and 25% separately). The 

impact of upgrading window establishment profundity is inconsequential (ca 3% variety of warmth in-

terest on a large portion of the window situation range and up to 10% of expansion in heat request when 

contrasting the ideal position with the most un-viable one). Be that as it may, it can additionally improve 

the energy execution.  

Keywords: Energy Execution of Structures, Nzeb, Wood Development, Windows, Window Establish-

ment Advancement 
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WARM PROPERTIES OF PROTECTION SHEETS MADE OF TREE HUSK AND HEMP 

BUILDUPS 

Amir Mohammad BEHDAD 
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Abstract: Two different waste materials were blended to distinguish the probability of building protec-

tion sheets. Tree covering and Hemp (cannabis) buildups were joined in various extents and with two 

disparate kinds of paste. The warm conductivity (λ) for all sheets was estimated. Various techniques for 

preparing the last sheets exhibited modified warm properties dependent on the diverse thickness (low 

and medium). The outcomes have approved the chance of misusing nearby waste materials to deliver an 

eco-accommodating, low estimated protection item with serious (λ) contrasted with the market items. 

All materials were gathered inside a little reach to the research facility (< 100 km). The energy prerequ-

isites and the carbon impression of these sheets were kept low contrasted with conventional compound 

protection materials. This presents portions of a wide overview on acoustic solace in Swedish family 

structures, explicitly with shine on lumber light-weight structures. The extent of the entire exploration 

is to examine acoustic solace measurements subsequent to gathering and consolidating information from 

normalized acoustic estimations and abstract reactions from a poll review. Certain commotion sources 

were accounted for as prevailing inside living conditions, sway clamor from neighbors being the most 

significant. Establishment commotion from inside the structure and open air low-recurrence clamor up-

set additionally a great deal. In any case, the general degree of acoustic solace in contemporary wooden 

structures appears to be palatable.  

Keywords: Acoustic Solace, Field Estimations, Commotion Irritation, Abstract Reactions 
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DAMPNESS SECURITY OF THE DEVELOPMENT WITH VCL UTILIZING HYGROBRID 

INNOVATION 

Kritsada PHATIPATANAWONG  

Thailand 

Abstract: Unventilated and green level rooftops with wooden development and protection between the 

rafters are utilized in new structures. Because of the outer fume tight development, such rooftops have 

no drying limit outwardly. The extent of this investigation is to evaluate while the wood debasement in 

the wood or OSB brought about by wood annihilating organism can occur as this can influence the 

primary capacity of the development. Results show, that the third era dampness variable fume control 

layer, which has extra capacity that the Sd-esteem shifts as indicated by the course of the dispersion, has 

numerous application zones. The conduct of the fume control layer positively affects the dampness 

equilibrium of an outer fume tight green rooftop. The dampness and bearing variable execution of the 

third era fume control layer has additionally a beneficial outcome on the dampness equilibrium of an 

outer fume tight pitched rooftop. It is essential to underline that introduced results are substantial for 

Focal European climatic conditions. Valga is a little contracting town in South Estonia. The examination 

centers around the prospects of tackling the issues associated with condos by utilizing the attitude of 

lofts and improving energy productivity to satisfy the contemporary guidelines of living space and get-

ting structures in open belonging.  

Keywords: Building Physical Science, Dissemination Tight Level Rooftop, Dispersion Tight Pitched 

Rooftop, Hygrobrid, Dampness Variable 
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TOWARDS UPDATING TECHNIQUES FOR NZEB-ABODES IN NORWAY 

Loris ŠKET  

Slovenia 

Abstract: Late work recommends that overhauling in accordance with the Norwegian structure guide-

lines or by moving up to the necessities of the public inactive house standard, NS3700, can empower 

nZEB level to be accomplished. The point of this work is to investigate the ordinary Norwegian lodging 

typologies and some significant attributes of the structure envelope for these houses from various many 

years. The investigation included reviewing the average specialized characteristics of Norwegian lod-

ging and how these have advanced – giving a significant establishment to work tending to methodologies 

and techniques for updating abodes to nZEB level in the following periods of the progressing research 

project. The consequences of this work show that the structure standards and practices created over time 

have made residences more dampness versatile, with an expanded drying-out potential through mecha-

nical ventilation, control of the air change rate and the utilization of more fume open breeze hindrances 

in the structure envelope. In view of this, the work to follow will propose systems for moving up to 

nZEB level, answers for updating building envelope segments to superior level and an approach for 

hazard decrease of dampness issues in the redesigned homes from the various many years.  

Keywords: Building Material Science, Dampness Flexibility, Energy Updating of Structures, Nzeb, Ho-

mes 
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EXPENSES AND OBTAINMENT FOR CROSS-OVERLAID LUMBER IN MID-ASCENT 

STRUCTURES 

Constant HUBERTY  

Luxembourg 

Abstract: The target of this paper is to investigate and dissect procedures for cost decrease, plan cycles 

and acquirement models of a wooden almost zero energy building (nZEB) in Norway. This distribution 

is essential for the spread exercises of the EU Skyline 2020 venture NERO, whose extension is to show 

the practicality of cost decrease of nZEBs worked in wood in the Nordic nations. Case structures from 

Estonia, Finland, Norway and Sweden are concentrated regarding their innovative arrangements, energy 

use and development cost. The Norwegian structure examined in this paper is the Moholt Allmenning, 

a recently fabricated understudy convenience situated in Moholt, Trondheim. Meetings with the struc-

ture's proprietor and the project worker were done to get data on the dynamic interaction during the 

acquirement stage, the arranging stage and the execution stage. The outcomes show that the ecological 

objective and the prerequisite for the utilization of wood set out in the delicate declaration were defini-

tive main impetuses for the determination of cross-overlaid lumber (CLT) in the last plan. The outcomes 

likewise show that the expense of utilizing CLT in understudy homes is serious when contrasted with 

utilizing cement and steel. Given the prerequisite for negligible ozone harming substance (GHG) 

outflows from materials creation in nZEBs, the utilization of CLT is, nonetheless, a superior decision.  

Keywords: CLT, Cross-Covered Lumber, Nzeb, Obtainment, GHG Emanations, Engineering Rivalry 
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A CONTEXTUAL ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF A CLT WORKING WITHOUT 

A STARTER ROOFTOP 

Biró DÉNES  

Hungary 

Abstract: This paper centers around cross-covered lumber (CLT) and how it is influenced by the power-

ful properties of dampness during establishment vulnerable and sticky environment of Estonia. The 

dampness security standards are planned utilizing a contextual analysis of practically identical exercises 

with 4-D standards and on location water content checking. On location water content observing was 

done on the CLT components that were introduced and an equal polygon example. Polygon testing was 

orchestrated with diminished size CLT components subject to various conditions, with some presented 

to the environment, some shielded from precipitation, and some covered with film. The dampness con-

tent (MC) of the revealed flat CLT component that was presented to the environment came to more than 

25% after higher precipitation and the MC after delayed direct openness can reach up to 40% in seven 

days, giving a reasonable sign of high danger territories for dampness wellbeing. Introducing a mostly 

climate secured CLT component without a primer rooftop is a high-hazard plan, yet is basically conce-

ivable in a cold and damp environment. Dampness security arranging and a lean methodology should 

be applied with wood development.  

Keywords: CLT, Dampness Wellbeing, Development Quality, Building Innovation, Dampness Content 
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WIND ENERGY USE FOR BUILDING WARMING APPLYING WATER DRIVEN 

FRAMEWORK 

Tell SULZER  

Switzerland 

Abstract: The most common approach to utilize wind energy for building warming requirements is to 

change over mechanical breeze energy into electrical energy and to utilize electrical energy for warming. 

Despite the fact that there are approaches to change over mechanical breeze energy into nuclear power 

without momentary energy transformation – water driven frameworks can be carried out for this reason. 

Wind rotor gives rotational movement to the siphon of water driven framework and it makes liquid 

course in the water driven framework. A piece of fluid mechanical energy because of pressure driven 

opposition of the framework changes over into the nuclear power when the fluid circles in the nearby 

water powered circle and it warms up the fluid that can be utilized for warming purposes. Diverse water 

powered valves can be incorporated in the pressure driven framework and they can fill in as the heap 

directing part of the framework. The motivation behind the investigation was to change the pressure 

driven burden to the ideal worth to produce a most extreme measure of nuclear power. During the exami-

nation, crafted by a breeze rotor was mimicked by an electric engine, pivoted at various frequencies 

(without input). The water powered framework comprised of a stuff siphon, a flexible burden guideline 

valve, pipes, oil tank, sensors for estimating engine shaft rotational speed, oil temperature and pressing 

factor. The analyses were completed at various electromotor speeds: 12.5, 17.5 and 22.5 Hz, and for 

various oil temperatures in the scope of 20 to 50 °C. The connection between the initial level of the 

valve and the measure of produced nuclear power was resolved. The investigation showed that breeze 

energy utilization can cover a critical piece of the structure's nuclear power needs simultaneously dec-

reasing contamination and the use of the petroleum derivative for warming purposes.  

Keywords: Energy Change, Warming of The Structure, Heat Creation, Pressure Driven Framework, 

Wind Energy 
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POROUS GRAPHENE NANRIBBON / MOS2 NANOSHEETS BASED NANOCOMPOSITE 

ADDITIVE POLYESTER FIBERS 

Aslıhan AKDENİZ, Ayşe ŞALAP 

Turkey 

Abstract: The purpose of the study is to develop porous graphene nanoribbon / MoS2 nanosheets based 

nanocomposite (GNRs/MoS2) doped polyester fibers and to produce them on an industrial scale. Here, 

it is aimed to be produced GNRs/MoS2 is added to the polyester (PET: Polyethylene terephthalate) fiber 

which are expected to exhibit different functional performance properties. In this project, polyester 

(PET: Polyethylene terephthalate) polymer was chosen as the textile fiber polymer. Because, as it is 

known, polyester fibers are the most produced and consumed textile fibers in the world. In addition, 

polyester fiber plays a leading role in the textile fiber industry as a very popular and useful textile fiber 

with many different end uses. The polyester (PET: Polyethylene terephthalate) nanocomposite fibers to 

be obtained with this method exhibit functional properties such as self-cleaning, antimicrobial (antibac-

terial, antiviral and antifungal), flame retardancy and UV protection performance, it is expected to be 

durable. For this reason, the characterization of GNRs/MoS2 doped polyester nanocomposite filament 

fibers and yarns, these fibers, yarns and textile surfaces (woven and / or knitted fabric surfaces) [Self-

cleaning feature, antimicrobial (antibacterial, antiviral and antifungal), antimicrobiality (antibacterial, 

antiviral and antifungal), antimicrobial and UV protection performance etc.) of physical, mechanical, 

comfort, dyeing, color, color fastness and functional performance. In addition, it is aimed to determine 

and investigate the resistance of the obtained functional performance properties to repeat multiple was-

hes. There are no studies on the nanocomposite fibers in the scientific and / or commercial literature. 

Keywords: Nanocomposite , Graphene , Nanribbon/ Mos2 , Nanosheets 
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YUMUŞAK DOKULU YENİ NESIL KAYMAZ SERAMIK YÜZEYLERIN VE GRANILYA 

MALZEMELI SERAMIK YÜZEYLERIN İNCELENMESI 

Gizem ÜSTÜNEL 

Türkiye 

Öz: Evde teras, havuz kenarlarında veya işyerinde, kaygan yüzeyler tehlike arz etmektedir. Kaymaya 

bağlı kazalar, birçok ülkede yaralanmaların başlıca nedenleri arasındadır. Bu nedenle, güvenliği sağla-

mak adı altında, herhangi bir döşeme uygulaması için kaymaz bir yüzeye sahip olmak çok önemlidir. 

Bu çalışmada, mat özellikteki yer karolarının üretiminde granüler yüzey dokularının frit kullanılmadan, 

standart bir sır uygulaması yolu ile üretimi yapılmıştır. Böylelikle, frit gibi enerji kullanımı yoğun bir 

metot ile üretilen bir malzeme kullanımı gerekliliği ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda fritlerin uygu-

lanması sırasında kullanılan organik medyum gerekliliği de ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle, çevre kir-

liliğinin azaltılmasının yanında daha ekonomik üretim sağlanmıştır.Bir yüzeyin kayganlığını ölçmek 

için kullanılan parametre yüzey sürtünme katsayısıdır (sürtünme katsayısı ne kadar yüksekse yüzey o 

kadar az kayganlaşır). Yaya zemini yüzeylerinin veya döşeme malzemelerinin değerlendirilmesi için 

sarkaç veya rampa tabanlı test yöntemlerinin kullanılması ve uygulanabildiği yerlerde yüzey pürüzlü-

lüğü ölçümü gerekmektedir. Test, bükülmeye dirençli düz bir platformda gerçekleştirilebilir. 0 ° ve 45 

° arasındaki gradyanlara boylamasına ayarlanmış. Standart test pabuçları giyen iki test görevlisi, her biri 

sırayla yokuş aşağı ve dik duruşla, motor yağlama yağı ile kaplanmış karo yüzeyinde ileri ve geri yürür. 

Bu çalışmada, tüm numunelere standart karo üretim süreci uygulanmıştır. Genel olarak, bir seramik karo 

yüzeyini kaymaz bir kaplama sır ile elde edilecek ve bu da kaymaya karşı direnç seviyesini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kaymaz, Ramp Değeri, Yeni Nesil, Granül 
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PALLADIUM RECOVERY FROM WASTE PLATING SOLUTIONS USED IN 

AUTOMOTIVE PLASTICS INDUSTRY BY METALLIC COPPER POWDER 

Sinan ATASOY, Serdar AKTAŞ, Neslinur ÇÖKE, Burcu Nilgün ÇETİNER 

Turkey 

Abstract: As critical metals, the recycling of platinum group metals for the last decade attracted atten-

tion of reseracher especially in EU in order to balance the demand for these metals, thus to convert a 

previously disposable material as secondary sources into a valuable renewable resource. The cementa-

tion method can be defined as the replacement reaction between two metals i.e. cemented metal and 

cementator. It is the reduction of more noble metal ions in the solution to a metallic state by an electroc-

hemically less noble metal going into the solution. Cementation method is cheaper and more practical 

to obtain palladium metallic powder and requires no pre-investment cost in the application of the method 

and it can be applied easily in the industry, which is one of the most important advantage. The aim of 

this study was to recover palladium from plating solutions utilized in automotive industries by cemen-

tation by metallic copper powder, and to optimize reaction parameters. In order to reach this aim, Pd 

plating solution used in automotive industry was provided and dispersant agents present in this plating 

solution using H2O2 as well as sodium hydroxide were eliminated. The controlled solution by arranging 

its pH 1.0 in order to obtain 2 Lt of 634 ppm Pd (II) solution was obtained. This study was conducted at 

25 oC in a thermal shaking bath to provide homogenous heat transportation during the process. The 

results showed that the yield of 99.41 % was obtained using 100 mg of Cu for 60 min of cementation. 

Keywords: Palladium Plating Solution, Cementation, Copper 
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PEKTİN VE KİTRE KULLANILARAK ATIK PALADYUM ÇÖZELTİLERİNDEN 

PALADYUMUN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GERİ KAZANIMI 

Özlem KARAALİL, Sena KAYA, Yaren DERELİOĞLU, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ 

Türkiye 

Öz: Kıymetli ve ender bulunan metallerden biri olan paladyum, kendine has özellikleri ile birçok en-

düstriyel alanda kullanılmaktadır. Yeşil Kimya uygulaması, sürdürülebilirlik arayışı, çevre koruma bi-

linci ve tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesinin yüksek maliyetleri nedeniyle geliştirilmiştir. Deneysel 

prosedür için, her biri 150 gr CaCl2 / L içeren pektin, kitre ve pektin-kitre karışımı olmak üzere üç farklı 

organik yeşil kimyasal solüsyonu 4 oC'de hazırlanarak 12 saat buzdolabında bekletilmiştir. Bu arada 

otomotiv endüstrisinde kullanılan Pd kaplama solüsyonu temin edilmiş ve bu kaplama solüsyonunda 

bulunan H202 ve sodyum hidroksit kullanılarak dispersan ajanlar ortadan kaldırılmıştır. Kontrollü ola-

rak çözelti pH 1.0'ı getirilerek, 2 Lt 634 ppm Pd (II) çözeltisi elde edilmiştir. Daha sonra soğutulan 

çözelti santrifüj edilmiş ve kurutma fırınında 40 oC'de 24 saat kurutulmuştur. Sentezlenen bu üç organik 

adsorbanların her birinin 10-200 mg'lık numuneleri falcon tüplerine dağıtılmış ve 10 ml paladyum çö-

zeltisi ilave edilmiş, ardından setlerin yarısı 35, 45 ve 55 ° C'de çalkalamalı ısıtıcılı su banyosunda iki 

saat karıştırılmıştır ve diğer yarısı 24 saat bu sıcaklıklarda karıştırılmadan bekletilmiştir. Pektin, kitre 

zamkı ve pektin-kitre zamkı organik adsorbanlarının paladyum adsorpsiyon verim analizi Atomik Ab-

sorpsiyon Spektroskopisi (AAS) ölçümleri ile yapılmıştır. Deneyler sonucunda, en yüksek paladyum 

geri kazanım verimi, 55 oC'de 2 saat karıştırıldıktan sonra, % 68 olarak bulunmuştur. Ayrıca, paladyım 

geri kazanımın, kullanılan adsorbant madde miktarı ve artan ortam çalışma sıcaklığı ile sıcaklığı ile 

doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paladyum, Yeşil Kimya, Pektin, Kitre, Geri Kazanım 

 






